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JULKLAPPSTIPS!
Skrapans UF-företag!
Kluringar!
...och mycket mer!

God jul...

...från oss!

Innehållsförteckning

Vintertid, Juletid, Coronatid
Fem snabba frågor!
Skrapans julmarknad

HEJ!
Nu har Lundellska skolans klassiska skoltidning
Lundell äntligen kommit tillbaka! I år produceras den
av eleverna som läser indvals-kursen i medieproduktion.
Detta är årets första och sista nummer på samma gång och
här kan ni läsa om allt ifrån julklappstips till julquiz och
även mycket mer.
Håll utkik i vår då nästa nummer kommer, och till dess
får ni ha en riktigt God jul och ett gott nytt år!
						/ Redaktionen

Företag i fokus
Årets julklapp 2020
Ta det lugnt i jul
Julens filmtips
Julquiz
Mattekluringar
Gissa talet
Synlig UF X Mantekía UF
Ordpussel med jultema
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Jonna Larsson, Na18a
Kommer Corona att påverka ditt julfirande i år?

Vintertid, Juletid, Coronatid
Tiden på året som ofta utgör ett ljus i det
svenska vintermörkret har nu kommit att
bli förändrad för oss alla. Vi har aldrig firat
jul på det sättet som vi kommer att göra i år
och förhoppningsvis behöver vi aldrig göra
det igen. Att inte kunna spendera julen
med mor- och farföräldrar eller släkten
i allmänhet är otvivelaktigt en stor smäll
för julstämningen. Under högtiden då vi
borde träffa familj och vänner (fler än 8
pers.) behöver vi sitta frånskilda på våra
egna håll.

”Ja, jag kommer inte att träffa min släkt som jag brukar på
grund av restriktionerna, jag kommer inte heller kunna ge lika
många julklappar som vanligt”

Detta är, som mycket annat covid dragit
med sig, rätt otrevligt. Såklart kan julen
också medföra stress och spänningar men
i år blir alla toppar och dalar underminerade av att vi helt enkelt inte kommer
komma i kontakt med varandra. Hur kan
man skapa julstämning utan att träffa
nära och kära? Hur hanterar skrapanelever dessa påfrestningar? Detta tyckte vi
behövde undersökas, vi har därför frågat
tre stycken.

Kommer du att ha kontakt med din släkt via digitala
kommunikationsmedel?
”Möjligtvis, jag har släkt som bor långt ifrån och därför kanske
vi kommer att ses på det sättet istället.”

Kommer Corona att påverka ditt julfirande i år?

Aaron Chan, Ek18b

”Vi firar inte direkt jul men vi brukar ändå ge bort julklappar
inom familjen så det kanske blir lite mer onlineshopping i år”
Kommer du att kunna träffa din familj som vanligt trots
omständigheterna?
Nej, många i släkten är gamla och i riskgruppen och därför är
det inte värt att riskera någon familjeträff.
Kommer du att hålla kontakt med din familj via digitala
kommunikationsmedel?
-Nej.

Ett swishkort med några tvåhundralappar
och handsprit istället för akvavitsnaps.
Släktens socialt distanserade klappar
stavar en sedvanlig jultids kollaps.
Julbord, lucia o kalle är inställt.
Det traditionella firandet vanställt.
Med soptunnor fyllda av använda masker
och inte av helt tömda tomtebrusflaskor.
Då känner vi oss allt mer solitära,
när vi håller avstånd från nära och kära.
Men detta, det gör vi ej för Tegnell
det är blott ett lätt sätt att vara snäll.

Anton Bjerketorp
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Johanna Sandberg, Na18a

Kommer Corona att påverka ditt julfirande i år?
"På sätt och vis, jag brukar inte ha stå stora släktfiranden så
på det sättet påverkas det inte dock så tänkte vi fira med några i alla fall men det kanske inte heller går med tanke på de
nya restriktionerna."
Finns det några flera sätt som Corona kommer att påverka ditt julfiranden?
"Jag vet inte om jag kommer att kunna köpa julklappar för
man måste köpa dem online och posten kanske inte hinner
leverera alla julklappar och det är även svårare att få idéer till
julklappar om man inte längre går i butiker."
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FEM SNABBA FRÅGOR!

-Det som du inte visste om dina lärare.
Vi har träffat några Skrapanprofiler och tagit pulsen på dem inför julen. Vem har varit punkare?
Vem hade kunnat bli professionell gamer? Och vem samlar på skivor? Alla svaren hittar du här.

			Namn: Gustav Harryson
			Ålder: 36 år gammal.
			Undervisande ämnen: Religionskunskap och samhällskunskap.
			Favoritmat: Indisk mat
			Favoritsyssla vid juletid: Umgås med familjen.
			Hur ska du fira jul i år (jämfört med tidigare år):

			
			

Han skulle ha åkt till Göteborg och firat med sin familj, med eftersom att det är 		
såpass riskfyllt har han inga planer. men önskar alla en god jul!

Religionskunskap eller samhällskunskap, vilket ämne gillar du mest?

“Jag tycker om båda” Gustav är intresserad av hur religion påverkar samhället och hur samhället påverkar
religionen. Men i slutet berättar han att religion är hans huvudämne.
Hobby: Samlar på musikskivor av samma sort.

Gustav önskar sig en musikskiva som julklapp i år.

			Namn: Fredrik Oderborn
			Ålder: 46 år
			Undervisande ämnen: Företagsekonomi, juridik och samhällskunskap
			Favoritmat: Oj, äter gärna mat. Men kanske en riktigt god köttbit med sås och potatis. 		
			
T.ex älgfilé med rödvinssås och potatisgratäng.
			Favoritsyssla vid juletid: Chilla med familjen och vara ute med hunden.

			Hur ska du fira jul i år (jämfört med tidigare år): Det blir faktiskt som vanligt, lugnt
			
hemma med närmaste familjen.

			Hobby: Friidrott och friluftsliv
Berätta ett fun fact om dig själv: Har jobbat som träd i Australien (gick runt i galet varm träd outfit i 35 graders värme)
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			Namn: Maria ”Mia” Kurkiala
			Ålder: 54 år
			Undervisande ämnen: Svenska, Retorik och psykologi.
			
Favoriträtt: ”Om jag måste välja en rätt så skulle det vara hemmagjord pasta 			
			
med hemmagjord pesto och med parmesan."
			Favoritsyssla vid juletid: Hon tycker är extra roligt är att sitta ner och ha tid för att 		
			
läsa en bra bok. Några av de böcker hon kommer läsa denna jul är Romanen 			
			
”Översten” av Ola Lars och ”Tritonus: en skärgårdsberättelse” av Kjell Westö.
Hur ska du fira jul i år, jämfört med tidigare år: ”En stor skillnad detta år är att jag inte kan åka till Finland och träffa
mina släktingar där.” säger Maria. ”Det blir också så att jag inte kommer att kunna träffa alla barnen och deras respektive
samtidigt så det vi kommer att göra är att träffa dem i mindre grupper.”
Hobby: ”Då måste jag säga musik, förutom läsning är det musiken och fågelskådning." svarar Maria säkert. ”Musiken är
ännu större en fågelskådning” berättar hon, "Det är en del av mig”.
Berätta en fun-fact om dig själv: ”Är det kul att berätta att jag hade grönt hår och var punkare?” Absolut svarar jag.
Maria var då mer åt det punkigare hållet i högstadiet och hade säkerhetsnålar i kinden, berättar hon.

			
Namn: Karl Ekmyr.
			Ålder: 35 år gammal.
			Undervisande ämnen: Matematik och historia.
			Favoritsyssla vid jultiden: Att fira jul med familjen, men mest att kolla på 			
			
julfilm och dricka varm choklad med min fru.

			Hur ska du fira jul i år jämfört med tidigare år: Han kommer att träffa sin familj och
			
fira julen som vanligt, då han redan har haft corona.
			Vad är din favoritmat: På julen tycker Karl mest om svampomelett men
			
hans absoluta favoriträtt är pizza.
Hobby: Älskar att kolla på sport på fritiden både live och på tv:n. Han tycker mest om hockey och fotboll.

Fun fact: Karl var väldigt bra på att spela datorspel. Han blev erbjuden att bli betald datorspelare i spelet
Warcraft III: Reign of Chaos.

			Namn: Åsa Nilsson
			Ålder: 49 år
			Undervisande ämnen: Svenska och religionskunskap
			Favoritmat: Sill vid jul.
			Favoritsyssla vid juletid: Att stryka fina juldukar.
			Hur ska du fira jul i år (jämfört med tidigare år): “Det blir lite annorlunda i år, jag 		
			
ska fira med dem närmast personerna”, vilket är familjen på fyra personer.
			Hobby: Att läsa böcker. Åsa älskar att läsa böcker, särskild under julen. Hon rekommenderar
boken “Gun. Love” av Jennifer Clement till Skrapans elever, en bra julläsning .
Fun fact: “Jag är en stolt Skrapanlärare”, Åsa har jobbat på Skrapan som lärare i 25 år.
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SKRAPANS
JULMARKNAD

För att UF Företagen på Skrapan

skall få synas så håller Skrapan varje år en
julmarknad. Julmarknaden har traditionellt
sett gått till på så vis att UF-företagen på
skolan får ställa upp en varsin monter där
de efter bästa förmåga får försöka locka
till sig kunder och uppmärksamhet till sitt
företag. Men i år är det annorlunda, på
grund av covid-19 så kommer julmarknaden

i år hållas helt online.

I år har Torg UF fått det ärofyllda

uppdraget att anordna Lundellska skolans
julmarknad. Den kommer att hållas digitalt
på företagets hemsida. Förutom att julmarknaden inte kommer hållas i skolan,
utmärker den sig från föregående år även
i andra aspekter. Marknaden kommer
nämligen att vara ett samarbete mellan alla
de skolans UF-företag som vill synas under
jul. Detta beror på att marknadsföringen
för eventet kommer att betalas av alla de
involverade företagen tillsammans. Man
kommer att använda sig av digital marknadsföring för att på ett så pass effektivt
sätt som möjligt kunna nå ut till företagens
specifika målgrupper. På detta sätt kan man
nå ut till tusentals nya intressenter, som
annars aldrig hade hört talas om Lundellska
skolans julmarknad. Den digitala julmarknaden kommer att hållas under tre dagar,
torsdagen 10/12 – lördagen 12/12 på www.
torguf.se
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Torg UFär ett av de 24

UF-företag som finns på Lundellska
skolan. Företaget, som består av
Olle Tham, Tage Edlund, David
Gezelius och Connor Butler, ägnar
sig åt e-handel. Affärsidén är att
skapa en digital marknadsplats som
hjälper hållbara småföretagare att nå
nya kunder och öka sin försäljning.
I och med Covid-19 har många av
skrapans UF-företag fysiska säljtillfällen fått ställas in eller ändrats, till
exempel Skrapans julmarknad. Detta
påverkar många företag negativt,
men Torg UF ser inga problem,
endast möjligheter.

FÖRETAG I
FOKUS

Då Skrapans julmarknad i år helt och hållet hålls

online så passar vi på att ge er lite tips. Nordic Statement
är ett e-handelsföretag som säljer exklusiva klockor och
parfymer till ett bättre pris. Sortimentet är brett och det
finns många valmöjligheter perfekt nu till julen. Nordic
Statements personal består av tre killar, Alexander von
Schantz, Isac Eriksson och Simon Olsson. Varav alla tre
önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.

Just nu bedriver killarna en kampanj för hemsidan där
de första 50 som köper får 10 % av hela sortimentet, så
passa på nu och håll era ögon öppna i framtiden för fler
kampanjer.

ALLTID FRI FRAKT! ANVÄND KODEN: första50 FÖR 10% AV HELA SORTIMENTET

VERSACE DYLAN BLUE
TORG
UF

@Nordicstatement.
se

200 ML

Spara 165 :-

926:-

OLYMPÉA LEGEND
50 ML

821:9
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Första gången årets julklapp utsågs 1988 så var det bakmaskinen som tog hem det.

2003 var det mössan
som utsågs till årets julklapp.

2017 var det VR-glasögonen.

Tidigt under onsdagsmorgonen den 18 november presenterades årets julklapp stormköket
med motiveringen ”Coronapandemin har lett till en mycket stark trend där vi svenskar umgåtts
mer utomhus, både i våra lokala grönområden och på längre vandringar. Trenden har också
synts i detaljhandelns försäljning. Årets julklapp 2020 – stormköket – speglar detta”, säger Jonas
Arnberg, VD för HUI Research som presenterat årets julklapp de senaste 13 åren.
Det har varit en mycket speciellt år som drabbat
alla människor oavsett ålder på ett eller annat sätt.
Coronapandemin har till exempel ändrat både
vårat beetende och vanor. Tidigare kanske man
reste utomlands men på grund av pandemin och
de reserestriktioner som finns har allt fler valt att
upptäcka Sverige. Detta har gjort att allt fler valt
att vandra
10 i den svenska naturen och fjällen vilket

gjort att den branschen slagit nya rekord.
När HUI utser årets julklapp måste den vara aktuell som representera tiden vi lever i. I takt med
att fler människor gett sig ut i naturen har behovet
och efterfrågan av stormkök och liknande produkter ökat. Därför har man då valt att utse stormköket som julklapp 2020.

2019 var det mobillådan
som utsågs till årets julklapp.
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Ta det lugnt i jul

Julens filmtips

Julen i år blir helt klart annorlunda men den närmar
sig med stormsteg. Men
alla har rätt till en fin och
mysig jul ändå.
Så slå dig ner i
soffan och luta dig tillbaka.
Här kommer redaktionens
tre härliga filmtips till
julen som kommer passa
både stora och små.
Ta det lugnt i jul och
ta hand om varandra!
ENSAM
HEMM a

En film som nog väcker barndomsminnen hos många!
Filmen handlar om den 8-årige
Kevin, som blir kvarglömd
hemma när hans familj far iväg
på julfirande.
Medan han befinner sig hemma
i huset så dyker ett par inbrottstjuvar upp. Det blir då upp till
Kevin att vara uppfinningsrik
nog att hindra dem från att göra
ett inbrott.

12

loveactually
En helt underbar brittisk
romantisk komedi som
utspelar sig innan och under jul.
En film som många säkert redan
sett men som håller för att ses minst
en gång varje jul för att få in den
rätta julkänslan.
Filmen är uppbyggd av flera parallella handlingar som korsar
varandra och som absolut
uppfyller de krav en julfilm bör
uppfylla. Perfekt mysfilm!

G
THE

Högt uppe över staden Whoville
bor den grinige och ensamme
Mr. Grinch vars hjärta är förkrymt då han blev mobbad i
skolan. Alla de glada invånarna i
Whoville älskar julen och förbereder för fullt. Medan Grinchen
inte alls gillar julen. Han står
helt enkelt inte ut med den. Och
plötsligt får han en riktigt vidrig
idé. Grinchen bestämmer sig för
att klä ut sig, ta sig ned till
staden och en gång för alla göra
slut på det irriterande
julfirandet.
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JULQUIZ
Det här är Musse. Han är i jakt efter julen. Hjälp Musse ta sig igenom dessa juliga quiz och spel för att
finna julen. Ta er tillsammans förbi alla frågor, mattekluringar, gissa talet och ordpusslet så att Musse
och hans vänner ska kunna fira jul.

1. Innan jul firar vi advent, hur många advent-söndagar är det innan julafton?
1. 2
X. 4
2. 6

2. På julen äter många julskinka, vilket
djur kommer skinka ifrån?
1. Häst
X. Gris
2. Kyckling

3. Vilka av dessa ingredienser måste vara
med i lussebullar?
1. Jäst
X. Russin
2. Vaniljsocker
4. Vem är det som står vitklädd med ljus
i håret?
1. Stjärngossen
X. Lucia
2. Tomten

5. Vad av följande godis är inte typiskt
julgodis?
1. Gelehallon
X. Ischoklad
2. Knäck

6. Hur många renar, inklusive Rudolf,
sägs dra jultomtens släde?
1. 11
X. 8
2. 9

7. Vad sägs jultomten bo?
1. Sydpolen
X. Sverige
2. Nordpolen
8. Jultomten är även känd som….?
1. Sankt Henry
X. Sankt Nicholas
2. Sankt George

9. Vem har korinter till ögon och hattarna
på sne?
1. Tomten
X. Pepparkaksgubbarna
2. Domherren
10. En griljerad skinka är näst viktigaste
på julafton enligt en svensk undersökning.
Vad är viktigast?
1. Julklapparna
X. Tomten
2. Familjen
11. På julen tycker många om att ta in en
gran och klä med kulor och glitter. från
vilket land kommer den traditionen från
början?
1. Tyskland
X. USA
2. Frankrike

12. Avsluta jullåten… “jag såg mamma
kyssa tomten jag, tänk om våran pappa…”
1. såg det då…
X. visste det….
2. kommit då…

13. Kalle ankas jul har varit en tradition i
svenska hem hur länge som helst. När började programmet sänds i SVT?
1. 1957
X. 1960
2. 1962
14. Hur mycket farinsocker gick det åt för
att smycka världens största pepparkakshus, 1100 kubikmeter stort?
1. 800 kilo
X. 15 000 ton
2. 1,3 ton
15. På julafton har man kunnat titta på kalle anka kl 15 i över 50 år. en av kortfilmerna handlar om en tjur som tycker om att
stta under en viss typ av träd, vilket?
1. Kapsylbjörk
X. Cypress
2. Korkek
16. Vad ska man enligt tradition göra på
annadagen, den 9 december?
1. Lägga lutfisken i blöt
X. Sätta pepparkaksdegen
2. Hugga en gran
17. En amerikansk tradition som blivit allt
vanligare i Sverige har sin speciella dag
den 21 december, vilken?
1. Jultröjans dag
X. Pepparkakans dag
2. Skumtomtens dag

Mattekluringar

Gissa talet

Synlig UF X Mantekía UF

1. Det här är Musse. Han håller på att förbereda julen. Kan du hjälpa honom? Förra
året slog han in 6 paket. I år slår han in
dubbelt så många. Hur många paket slår
han in i år?
14
12
9

2. Nu är tid att slå in paketet. Musse behöver 3 dm snöre till varje paket och 1
dm till varje rosetten. Musse har 12 paket
att slå in. Hur många dm snöre behöver
Musse?
43
48
37

3. Att klä granen tycker musse är kul. Han
har 3 gula kulor, dubbelt så många röda
och 5 blå kulor. Hur många kulor har musse i granen?
14
18
12

När musse ska julstäda börjar han
klockan 11.00. Klockan 14.00 tar paus
och sover middag i två timmar. sedan
fortsätter han till klockan 19.00. Hur
många timmar städar Musse?
6
10
8
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Ordpussel med jultema
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Bjällerklang
December
Glögg
Godis
God Jul
Julgran
Julklappar
Julkort
Julpynt

Julstrumpa
Julsånger
Jultomten
Knäck
Lucia
Lussebullar
Pepparkakor
Snö
Vinter

Facit julquiz: 1:X, 2:X, 3:1 , 4:X, 5:1, 6:2, 7:2, 8:X , 9:X, 10:2 , 11:1, 12:2, 13:X, 14:2, 15:1, 16:1, 17:2 Facit mattekluringar: 1:12,
2:48, 3:14 Facit gissa talet: 53
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