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mistede livet, i alderen 14

hele

til 27-årig, som gik bort.

allerede første gang så, at

Der var så meget panik, at

nogle

folk råbte til samaritterne og

iblandt publikummet. Jeg

ambulancefolkene, men der

synes også, at Travis Scott

November den 5. 2021,

var ikke plads til, at de

håndterer situationen efter

skete der noget forfærdiget,

kunne hjælpe, inden det var

koncerten dårligt, da han

Travis Scott skulle synge til

for sent. Til selve koncerten

kun hjalp familierne, de

hans koncert, hvor 50.000

var

der

også

300

havde sagsøgt, da de havde

kom. Koncerten skulle først

mennesker,

som

var

mistet deres barn. Han har

starte

men

kommet slemt til skade,

også lavet en undskyldning

mennesker dukkede allerede

hvilket er et højt antal

på video, som han havde

op ved 21.00 om aftenen. Så

skadede til en koncert.

uploadet på sin Instagram,

kom folk tættere på scenen.

Det værste var, at den 29-

hvor han siger undskyld til

Fordi folk var mødt så

årigrapper,

Scott,

sine fans og kondoler til de

mange timer før, var der

bliver ved med at synge på

familier, som har mistet

drama,

koncerten

stadium, imens alt det her

deres

folk

foregik.

videoen

dehydrerede og trætte i

Min mening omkring den

undskyldning. Dog kunne

deres kroppe. Da koncerten

her

Travis Scott have virket

endelig startede, gik det

splittet, da jeg mener, at han

endnu

endnu mere amok, og folk

gjorde nogen tingfor at få

overfor hele situationen.

gik i panik og blev presset.

styr på alt kaos, der forgik

Der

værst

under koncerten. Ifølge mig

tænkelige, at 10 mennesker

skulle Travis Scott stoppe

Tragisk koncert-ulykke
ved Travis Scott – Flere
døde og kommet til skade
Lavet af
ChristopherNørMønsted

ved

midnat,

inden

begyndte,

skete

da

det

var

Travis

situation

er

meget

koncerten,

folk

børn.

mere

da

var

han

sårede

Jeg

synes,

gav

en

sympatisk

Traditionerne i Spanien
Spanien er præget af mange, stærke og ofte gamle traditioner, hvor man stadig
dyrker 1000 år gamle traditioner. Traditioner som Tyrefægtning, siesta og tapas
er nogle af de traditioner som nogle spanske familier holder.

af Christopher Nør Mønsted,

mennesker kender godt til

9. klasse

ordet siesta,
men de færreste ved, hvad

Spanske traditioner

det handler om.

Der er mange traditioner i

Det er en pause man har

Spanien, og

midt på dagen, fordi klimaet

spaniereermeget seriøse

er alt for varmt til at arbejde

omkring derestraditioner.

Romerrigets tid til 1750 i

i. Det er derfor

Spanske familier er der til

den spansk oplysningstid.

håndværkere, butikker og

alle de store traditioner,

Tyrefægtning handler om en

kontorer holder lukket og

fordi spanierne er

matador, som kæmper mod

pause midt på dagen.

familiemennesker. Der er

en tyr. Tyrefægtning findes

Det er faktisk ikke kun i

mange steder, hvor spaniere

også i andre lande som

Spanien, man holder siesta.

møder opfor at grille og

Frankrig og Portugal,

Det gør man også i Italien

hygge med familien. Om

men i de lande bliver tyrene

og Portugal, og faktisk i de

søndagen er det tradition at

ikke dræbt. Så det er kun i

fleste varme lande, hvor

spise sammen med

Spanien og nogle

vejret er for varmt om

vennerne og familien.

latinamerikanske lande,

dagen.

Spanien har flere
festivaler end noget
andet land i verden.

hvor man
dræber tyren.

Den berømte spanske
Matadoren mod tyren

middagspause

En af de mest populære

Siesta er en meget berømt

traditioner i Spanien er

tradition i Spanien. Det er

tyrefægtning. Tyrefægtning

noget mange holder

startede cirkai år1000 i

hernede. De fleste

Overnatningsmuligheder i Spanien
MULIGHEDER: Der er mange muligheder for
at overnatte i Spanien.
Af Sofie Vester & Vida Malou

I Spanien er der mange muligheder for en
god overnatning med pool, restaurant og
udsigt til både hav og bjerge.

For både voksne og børn
Der findes både hoteller med plads til børn og
hoteller kun for voksne. Du kan både få billige
og dyre hoteller. Man kan have mange rum i
sit hotelværelse, men på nogle hoteller er der
bare et stort rum. På mange hoteller findes
der gode restauranter med børnemenu,
voksenmenu og drikkelse for børn og voksne.

Hvor mange stjerner
Hotellet på billedet er 5-stjernet og ligger tæt
på vandet. I Spanien er der mange hoteller på
Sydkysten, der ligger lige ved vandet. Både 5stjernet og 2-stjernet hoteller kan man få tæt
på havet.

Gran Hotel Miramar Málaga

Underholdning
På nogle hoteller findes der underholdning,
som fx en mini Club, en entertainer, som
spiller spil og aktiviteter, som spillet dart og
måske nogle aftenshows.

Dyr på værelset
På nogle hoteller må man ikke have dyr. Ikke
alle mennesker kan tåle dyr med pels, og det
er ikke tit, at man lige tager sine fisk eller
skildpaddermed på ferie.

Kendte personer
Lavet af Jonas Forstrøm, 5 klasse

JulioIglesias
Julio Iglesias er en
spansksanger. Han blev
født i Madrid den 23.
september 1943. Han har
7 børn. Han er kendt
forLatin pop og Dance
pop. Julio har også spillet
fodbold. Julios position i
fodbold han var
målemand. Han har
skrevet mange sange,og
hans musik blev solgt for
millioner af dollars. Han
har været med i over 5000
koncerter for over 60
millioner mennesker i 5
kontinenter.

Hvordan blev
Julio Iglesias
berømt?
I 1970 vandt han æren af
at repræsentere Spanien i
den europæiske
Melodigrandprix. Hans
sang blev kaldt
“Gwendolyne.” Selvom
han ikke vandt den
konkurrence, blev hans
sang et stor hit i Europa
og gjorde ham til en
berømt sanger. I 1973
havde han solgt 10
millioner albums,
inklusive albums på tysk
og portugisisk.

Thomas Helmig, på Solkysten!
Thomas Helmig rejser til Solkystenfor at spille koncert

Josefine Lerche,
lerchejosefine@gmail.com

Thomas Helmig
kommer på
Solkysten og
spiller koncert i
september 2022

Thomas Helmig blev født

Thomas Helmig rejser til

Billetterne er blevet solgt

den 15. oktober, 1964 og er

Solkysten for at spille

rigtigt hurtigt. Allerede i

blevet en af Danmarks mest

koncert for mange tusinde

løbet af to uger er der

kendte sangere,

mennesker. Den 11.

usolgt! På hans instagram

sangskrivere, musikere og

september 2022 rejser

skriver han: JEG ER SÅ KLAR

producere. Nogle af hans

Thomas tilSolkysten forat

TIL MALAGA.

største hits er ”Stupid

spille mange af hans store

Man”, ”Groovy Day” og

hits.

”Dagen efter dagen derpå”.

“Aqua Mijas”
Lavet af Liva W og Nela

Der er mange rutsjebaner.
Der er mange pools. De er
lækre. I Fuengirola ligger
Aqua Mijas. Det er sjovt at
være der. Der er 6
rutsjebaner .
De er: 1. kamikaze 2. Rio
bravo
3.crazy loop 4. Labyrinth de
toboggans 5. Diver-Dragon
6. Rio Aventura

”Encanto”
Lavet af Liva W og Nela
”Encanto” er en film. Den
handler om en familie, der
alle har et talent, den ene
pige har ikke et talent. Hun
hedder Mirabel. Hun har to
søstre. Den ene hedder
Isabelle. Hendes talent er at
lave blomster og hendes
anden søster hedder Luisa.
Hendes talent er at være
stærk. Mirabel ved ikke, at
hun har et talent, men
hendes talent er faktisk at
være sød.

Interviews om Spanien
Hvad synes de
forskellige elever
om at bo i
Spanien? Og
måske en lærer.
Af Celia Brainhold
West
Celia.west321@gmail
.com
Hvordan er det at bo i
Spanien?
Lærke (elev): Fedt,
fordi vejret er
anderledes, det er
ikke lige så
dyrt, og det er fedt at
prøve noget nyt.
Jeppe (lærer): Der
både plusser og
minusser. Jeg kan
godt lide sproget,
naturen, middelhavet
og solen. Rebekka
(elev): Det er meget
anderledes, fordi det
er meget
varmt her, og de
snakker et andet
sprog, så det er

svært at
kommunikere, men
det er stadig sjovt
hernede.
Ville du hellere bo i
Danmark og hvorfor?
Lærke (elev): Jeg
ville nok bo i
Danmark, fordi så
kan jeg
besøge mine venner.
Jeppe (lærer): Jeg
tror helst, at jeg ville
skifte lidt frem og
tilbage,
ligesom jeg har gjort
siden 2017.
Rebekka(elev): Nej
det ville jeg ikke, fordi
jeg har boet her hele
mit liv.
Kan du lide varmen
om sommeren, eller
er det alt for meget
for dig?
Lærke (elev): Det er
fint nok for mig.
Jeppe (lærer): Det er
lige til den gode side.
Rebekka (elev): Det
er fint nok, men det

er nogle gange for
meget.
Hvorfor valgte dine
forældre at flytte til
Spanien?
Lærke (elev): Fordi vi
ville prøve noget nyt,
og min far havde
boet her hele hans
barndom.
Rebekka (elev): fordi
de var min mors
drøm at bo her så vi
bor
her i lidt tid.
Hvad er det bedste
ved at bo i Spanien?
Lærke (elev): At man
ikke behøver at gå i
koldt tøj.
Jeppe (lærer): Mine
kære elever.
Rebeca (elev): Det er
helt klart poolen, fordi
de er over det hele,
og poolen er aldrig
for kold til at hoppe i.

Den Hvide By
Mijas er der, hvor
alle turisterne
kommer, men
hvorfor?
Af Celia Brainhold
West
Celia.west321@gm
ail.com
Hvad er Mijas?
Mijas er en by i
Spanien, som også
kaldes “Den Hvide
By”. Den er kendt
af mange turister,

der kommer her.
Det er også et af
de steder, som er
kendt for små
gader med
smykker og tøj. Der
er mange
restauranter, der
sælger fantastisk
mad.

Turistattraktioner
En af de største
turistattraktioner er
chokoladefabrikken
, som jeg har været
i før. I den her butik
kan man
lave sin egen
chokolade og
vælge sine egne
toppings. Man kan
selvfølig også
vælge sin egen
slags chokolade
(lys, mørk, osv.).

Tarifa og andre sjove steder at besøge
Tarifa er et meget
sjov sted, og der er
mange aktiviteter til
at underholde dig!
Af Celia Brainhold
West
Celia.west321@gm
ail.com
Hvad er Tarifa?
Tarifa er et sted,
der ligger i Cádiz,
Andalusien. Jeg
har været der
mange gange, så
jeg vil gerne
fortælle om det. I
Tarifa kan man
lave mange ting.

For eksempel er
det et rigtig godt
sted at gå på
stranden og surfe.
Der er mange små
gader, hvor der er
nogle fine butikker
til at
købe smykker eller
tøj. Og hvis det
ikke interesserer
dig, kan du også
lave følgende:
Eventyrs
aktiviteter
Bjergbestigning:
40€
Mountainbike: 40€

Quad Tour: 45€
Vandsportsaktivit
eter
Paddleboard: 25€
Dykning og
snorkling: 95€
Udforsk
omgivelserne
Vandring: Gratis
Ridning: 50€
Hvalsafari: 50€
Tarifa
lokalhistorie
Guzmans slot: 4€
Baelo Claudia:
Gratis
Mirador - El
Estrecho: Gratis

Er flamenco en kunstform?
Hvorfor danser man
flamenco i Spanien?
Af Celia Brainhold
West
Celia.west321@gmail
.com
Hvordan danser
man i Spanien?
I Spanien er man
kendt for at
danse flamenco.
Flamenco blev lavet
det 14. århundrede.
Den her dans er
mere end en dans.
Spanierne siger, at
det er en kunstform
baseret på de
forskellige
folkloristiske
musiktraditioner i
det sydlige Spanien.
Har
flamencodanserne
sko på?
Ja, det er den
vigtigste del af
en dansers
påklædning.
Mandlige
Flamencodansere
bærer normalt støvler
med en
kort hæl, mens de
traditionelle

sko til kvinder har en
rem eller
snørebånd, der
fastgøres hen over
toppen af foden og
en lille hæl.

Er San Juan Juans dag?
Mennesker hopper
over det
store bål, men
hvorfor?
Af Celia Brainhold
West, 6. klasse
Celia.west321@gmail
.com
San Juan
Du kender nok San
Juan. San Juan fejres
den 23. juni hvert år
og er en dag, hvor
man går på stranden
om aften, laver et
kæmpe bål og
hopper over bålet.
Grunden til det er, at
man siger, at det
renser kroppen og
sjælen. I Spanien
betyder det også, at
man fejrer dem, der
hedder Juan, og at
det er deres dag.

Celias erfaring
Jeg har været til San
juan, så jeg vil gerne
fortælle lidt om dem.
Når vi ankommer,
plejer vi at lege lidt
eller bade indtil vi
skal spise. Efter vi
har spist, laver vi det

kæmpe bål, hvor vi
alle samles og
brænder alt det
skolearbejde, som vi
har lavet. Nogen
hopper også over
ilden, men ikke så
mange, fordi
flammerne det bliver
store.

ikke når jordens overflade.

Pas på i solen!
Flere og flere danskere får hudkræft af solen.
Josefine Lerche
lerchejosefine@gmail.com

Spanien er etdejligt land,
men det er vigtig at passe
på sin hud i varmen. Ellers
kan du risikere at få
hudkræft.

Tag solrådene med på
rejsen
Når vi rejser syd på er det
vigtigt at huske de gode
solvaner. Når vi rejser til
udlandet er det nemlig

udvikle sig i meget slem
grad hvis du får for meget
sol som barn. Så husk
solhat, solcreme og skygge.

ekstra vigtigt med
solbeskyttelse. Uv-strålerne
er nemlig stærkere i
udlandet, end de er i det
kolde Danmark. Så når du
er på solferie, så husk at
passe ekstra godt på dig
selv i solen. Du kan risikere
at få hudkræft.
Modermærkekræft kan

stråling ikke når jordens
overflade.

Uv-stråler
Uv-stråler kommer fra

Faktaboks
-

solen. Uv-strålingen fra
solen består af uva-, uvb-

-

og uvc-stråler. De tre typer
uv-stråling har forskellige
bølgelængder. Ozonlaget
sørger for, at den farligste
uvc-

-

Solen er 1.392.700
kilometer i diameter.
I solfaktor 50 er det 98
procent af din hud der
bliver beskyttet
Solens Uv-stråling er
stærkest mellem klokken
12-15
I gennemsnit er juli den
varmeste måned på året.
Ozonlaget sørger for at de
farligste, og stærkeste uvstråler, ikke rammer
jorden.

Spaniens seværdigheder
Kristine Hilligsøe
Mortensen
Josefine Lerche
lerchejosefine@gamil.com
kristinehilmor07@gmail.co
m
Bor du i Spanien, eller er
du turist? Så kan du få
vejledning til hvor du skal
tage hen.

I Spanien er der mange
steder der er værdat se
hvad enten du er turist,
eller om du bor i landet.
Hvis du ønsker og opleve
den spanske kultur skal du
tage til Barcelona, hvor du
b.la kan opleve en meget
smuk, historisk, og gammel
kirke derhedder Sagrada
Familia. Sagrada Familia
åbnede den 7. november
2010.I 1882 startede
byggeriet. I Granada kan du
opleve meget kulturelt,
såsom flamingodans,
museer og kirker. I Sevilla
er der et meget historisk
sted,

hvor du kan gå igennem de
små snoede gader og nyde
middelalderstemningen.

”De fleste ferier løber
ud i sandet.”
Hvis du ikke er så meget til
kultur, og historie, men
mere til storbyferie, er
Spanien også lige noget for
dig.
Der er masser af shopping
muligheder forlige netop
dig. Du kan eksempelvis
tage til Plaza Mayor i
Malaga, som er et stort,
åbent

shopping center, der ligger
udenfor. Eller du kan tage
til Miramar, som er et
indendørs center, der ligger
i Fuengirola. Hvis du bor
tæt på Marbella, kan du
også tage i La Cañada som
er et indendørs shopping
Center.

Faktaboks
-

-

Barcelona har
1.636.732
indbyggere, og er en
af Spaniens mest
besøgte byer.
Miramar er et af
Spaniens mest
besøgte centre.
Centeret åbnede i
2004.

Vi interviewede to elever fra Bifrostskolen

Familieferier
Et sted mange familier i
Spanien holder af at
besøge, er Sierra Nevada.
Sierra Nevada er et
skisportssted, i Spanien og
er faktisk det sydligste
skisportssted i hele Europa.
Det er meget kendt for, at
være varmt, selv om der er
sne overalt.
Hvis du er mere til en
hyggelig ferie i det spanske,
skal du tage til den hvide by
i Mijas. Her du kan gå
gennem deres små gader
og kigge på souvenirs. Mijas
er ligger 20 km sydvest fra
Malaga.

Malou:
- Hvilket sted i Spanien ville du vælge at tage
på ferie henne og hvorfor? Barcelona, fordi
der er en masse smukke gågader, og mange
gode shopping muligheder.
-

Hvilket sted i Spanien ville du ikke anbefale
at tage hen og hvorfor? Sevilla, fordi det er et
meget kulturelt og historisk sted. Det er
måske lidt mere for de ældre som godt kan
lide at opleve mange kulturelle ting.

-

Hvad synes du om Spanienskultur? Kulturen
er god, men de menneskene hernede er for
dovne. Det hele foregår hernede meget
spontant.

Amanda:
- Hvilket sted i Spanien ville du vælge at tage
på ferie og hvorfor? Mallorca, fordi det er et
meget smukt sted. Vandet er helt lyseblåt og
smukt.
-

Hvilket sted i Spanien ville du ikke anbefale
og tag hen og hvorfor? Sevilla, fordi det er et
meget kulturelt og historisk sted, det er
måske lidt mere for de ældre som godt kan
lide og opleve mange kulturelle ting.

-

Hvad synes du om Spaniens kultur? Kulturen
er god. Alle de nationale ting som flamingo,
dans og tyrefægtning er spændende.

Dansker i spansk skole
Af Malthe Emilio Riis
martinholstenriis@gmail.c
om

Hvad er forskellen på en
Dansk skole og en
Spansk skole?
Skolens navne er:
Colegio Jacaranda.
Spanske skoler har ikke
så meget tilfælles med
danske skoler - mest fordi
at sproget ikke er det
samme.

På den spanske skole
har man nogle andre fag,
som man ikke har på
Bifrostskolen.
Eksempelvis fransk og
musik er de eneste fag
jeg ikke har. På den
spanske skole havde jeg
fri klokken 14:00 og
skulle i skole klokken
09:00.
På skolen er der flest
spanske børn, men der er
også nogle engelske
børn og nogle fra andre
lande.
Man har selvfølgelig også
frikvarter på skolen men
der er kun et frikvarter, og
det frikvarter varer ikke
så lang tid, fordi det er
kun en halv times
frikvarter.

Mit ynglings fag var
engelsk, fordi det var det
eneste fag, hvor jeg
kunne forstå noget. Jeg
synes, at de lærer på den
spanske skole var lidt
sure, fordi de råber mere
end på den danske skole.

Giftige insekter
Har du nogensinde prøvet
at blive bidt, af de giftige
insekter?
Af Sofie Vester & Vida
Malou
Er du bange for de små
giftige kryb?

De mest farlige insekter i
verden er
1. Hærmyren

2. Asiatisk gigant-hveps
3. Malariamyg
4. Tsetsefluer

Mange insekter er truede

Faktaboks:
Myg: Der er forskellige myggearter. De
stikker. Man får et rødt mærke når
man er blevet stukket.
Bi: Bien stikker kun når den føler sig
truet. Den laver honning ud af
blomster. Bier må ikke uddø, forså vil
de fleste blomster og frugter også
uddø.

Mange er truet

Cobra slange: Et bid af denne slange
kan være dødeligt.

Mange insekter er truet
som fx. bier og hvepse. Kan
du lide honning? Så lad dem
leve.

Kakerlak: Nogle siger at hvis man
dræber en kakerlak, kommer der en
duft og den får de andre kakerlakker til
at komme.

Billie Eilish
Made by Liva W.
Born December 18, 2001, is an American
singer-songwriter.

In February 2020, Eilish released her single
“No Time to Die”, the official James Bond
theme for the movie of the same name. For
this, she won the Academy Award for Best
Original Song in 2022.

She started her career in 2017 when she was
only 16 years old.
Her debut album “When We All Fall Asleep,
Where Do We Go?”, was released on March
29,2019.

This is a picture where she sings at a concert.
I like her because she makes good songs.

Restaurant Donizetti
Lavet a Liva W
Her kan man få pasta med forskellige
sovse og pizza, fisk, kylling, salater og
suppe. Maden er god, og der er også
rigtig god service. Den ligger i Los
Boliches.
Interview med Ditte
-hvad synes du om restauranten? =
“det er super billigt, og maden er virkelig
velsmagende”

Det her er restauranten

-hvad er din livret på restauranten og
hvorfor? = Hvid fisk
- hvad synes du om servicen? = utrolig
god service og rigtig venlige tjenere, og
kokken er meget dygtig.
Alle giver 5 stjerner. Den ligger på
Maritimo Rey de España.

Uden for restauranten

Sportsredaktionen
Redaktør:
-Rebekka Sofie Larsen
Journalister:
-Maloua Marie Holst Beck
-Mads Carlos Holsten Riis
-Mingus Theill Bisgaard
-Samuel Vester Olesen
-Benjamin Salvesen Dahl
-Elliot Matthew Walsh
-ValdeTheill Bisgaard
-William Glerup
-Matti Vester Olesen

Elev fra Bifrostskolen
deltager i “Spain got
talent”?!

Den mest populære
sport i Spanien?

af Rebekka Sofie Larsen

Celia, fra Bifrost Skolen
Malaga, skal torsdag
23/6-22 med sit hold i
dans til “Spain got talent”.
De er nemlig blevet
opdaget, da de optrådte i
“Vive tusueño” af en fra
“Spain got talent”, hvor
de så blev tilbudt at være
med i programmet. de
sagde ja og skal nu snart
optræde med
showdance.
Vi, (Rebekka Sofie
Larsen &Maloua Marie
Holst Beck) Har
interviewet Celia West.
Hun siger:
“Jeg er rigtig glad. Det
er jo ligesom once in a
lifetime, så ja, jeg er
meget glad og spændt”
Vi spurgte nogle af de
andre dansepiger på
Bifrost, om de har gået til
dans i Danmark, og
hvordan det så er
anderledes i Spanien. De
siger, at de synes, det er
hårdere hernede, men
stadig meget sjovt, også
fordi at man lærer nye
sprog ved, at danserne er
fra forskellige lande.
Hvordan er det så
anderledes i Spanien. De
siger, at de synes, det er
hårdere hernede, men
stadig meget sjovt, også
fordi at man lærer nye
sprog ved, at danserne er
fra forskellige lande.

Det årlige motionsløb
på Bifrostskolen!
På Bifrost skolen i
Spanien er der et årligt
løb rundt om den lille
skole i Benalmadena.
Løbet varer en time, og
både elever og forældre
er med til at løbe så
mange runder som muligt
for at slå sidste års
rekord. Det er heldigvis
lykkes at slå den nye
rekord for hvert år. Når
den ene time er gået,
bliver der uddelt
medaljer, mad og drikke.
Når løbet afholdes, er der
godt teamwork,
samarbejde og
opbakning.

Padel er den anden mest
spillede sport i Spanien.
Der er nemlig over 10
millioner, der spiller i over
1000 forskellige klubber.
Sporten blev opfundet i
1969 af en mexicaner.
Sporten har derefter
udviklet sig og er nu
blevet så stor, som det er
i dag. Padel består af en
bane, som er en blanding
af en tennisbane og en
squashbane med
glasvægge, to ketchere
og en tennisbold.
Padel spilles næsten altid
to og to, men kan også
spilles en mod en.

Landsholdstræning i
Marbella!

Fakta om landsholdet:

af Samuel Vester Olesen

Det danske landshold
består af de danske
fodboldstjerner. De spiller
mod de andre lande som
f.eks. Østrig Frankrig
Brasilien Kroatien osv.
De er meget gode til
fodbold, og de spiller mod
mange lande.
Den danske skole i
Spanien havde fået
chancen for at se
landsholdet træne i
Marbella, så vi tog ud på
bustur for at køre hen til
det sted, hvor de
trænede. Landsholdet
trænede i ca. 1,5 timer.
Derefter kom landsholdet
ud og hilste på os. Vi fik
en masse billeder med de
forskellige spillere. Det
var en super god og sjov
oplevelse, som vi ikke
glemmer. To børn fra Aklassen forklarer, at de fik
et billede med alle
fodboldspillerne, og at
stadionet hed Marbella
Football Center.

Vi har spurgt nogle flere
elever :
Brasilien er blevet kåret
som verdens bedste hold
og har vundet VM fem
gange, men for nylig har
Danmark slået dem.
Jeg, (Samuel Vester
Olesen), spørger nogen
om, hvordan det var at se
landsholdet spille
fodbold.
En af dem jeg spurgte var
Silke. Hun siger, at den
hun var mest spændt på
at se, var Cornelius og
Dolberg. Hun syne, det
var en “once in a
lifetime”, at man får lov til
sådan noget, men hun
siger også, at det var lidt
akavet at tage et billede
med fodboldspillerne,
fordi alle stod og kiggede
på en.
Men alle havde en meget
god tur og dem, jeg
havde glædet mig mest til
at se, var Schmeichel og
Dolberg.

Hvordan var det at se
landsholdet træne?
I: Virkede spillerne søde?
Og hvem kunne du bedst
lide at se?
J: Jeg synes, det var lidt
kedeligt, men det var
også sjovt, at vi kunne få
den oplevelse, og at man
kunne få taget billeder
med spillerne.

Er E-sport en
sport?
af Mingus Theill Bisgaard

Ifølge mange er E-sport
ikke sport, men er det
egentligt en sport?
Størstedelen af
Bifrostskolen ved ikke,
hvad E-sport faktisk er.
Derfor skal vi snakke om,
hvad E-sport er. E-sport
er en sport inden for
computerspil. E-sport er
egentlig det samme
koncept som fodbold,
hvor du kan lære at blive
god til sporten. Man kan
også spille på højere
niveauer, hvor du får
penge for at sidde at
spille. MEN ER DET EN
SPORT?

Ifølge debatten om Esport siger de, at det er
en sport.
Synes du at E-sport er en
sport?
Carsten: Jeg synes Esport, efter som det
minder meget et om
normale sportsgrene,
hvor du laver taktikker og
snakker sammen, er en
sport.
Synes du E-sport burde
blive mere populært?
Carsten: Jeg tror kun, at
E-sport bliver mere
populært, eftersom unge
ikke behøver at bevæge
sig ud for at spille eller gå
til sporten. Mest betalte
spiller inde for E-sportKuro Takhsomi
Han har tjent op til $
4.128.927 $

Hvordan vil du beskrive
udviklingen af E-sport?
Carsten: Fra da jeg var
barn, for 45 år siden,
skulle man finde et sted,
enten en bar eller
spillecafe, hvor man
skulle putte penge i
maskinen, før man kunne
spille et spil. Senere hen
begyndte der at være
forsamlinger på spille cafeer, hvor man spillede
sammen. Samtidig kom
der spillekonsoller, som
var underholdningen
derhjemme, hvor man
også kunne spille
sammen, hvor man i dag
kan spille med
højteknologisk udstyr.
Det viser også, at
Danmark er en af de
bedste til E-sport. Det ses
også på disse
søjlediagrammer:

Aktiviteter på
solkysten!
af Maloua Marie Holst
Beck
På Solkysten kan man
dyrke en masse
forskellige aktiviteter på
vand som Paddleboard,
surfing, kite surfing,
dykning og en masse
andet.

Der ligger forskellige
skoler rundt omkring i
Spanien, der underviser i
disse ting. Man kan gå til
disse aktiviteter, eller
prøve det bare en dag
eller et par timer.

I Spanien kan man lave
mange spændende ting
på stranden, og det bliver
også udnyttet, fordi stort
set alle, jeg har spurgt,
har prøvet en af de ting,
man kan på/i vandet

Y hay muchos deportes
que puedes hacer por la
playa.

La roja significa que no te
puedes meter al Agua y
si te metes y te haces
daño no es nuestro
problema por que te
habíamos avisado.

Actividades en la
costa soleada!
af Lucas Javi Gon
Hay muchas playas en el
País.
Hoy por la zona y por
tarifa hacemos surf ,
fútbol de playa y voleibol
de playa.
El Baseball se juega al
mediodía por la arena
que se pone muy caliente
.

Bandera en la playa hay
tres verde amarillo y rojo
verde.
Significa que hay holas
buenos que no hacen
daño.
Y que no hace tanto
viento.
Las amarillas son las
medias y el viento medio.

Idrætstimerne på
Bifrost skolen i
malaga provinsen!
af Mingus Theill Bisgaard
& Mads Holsten Riis
Idrætstimerne på Bifrost
består af en masse sjove
og gode aktiviteter. Der
er idræt for de helt små
og de større. De er opdelt
pga., at der er forskel på
idrætstimerne for de små
og de store. Der er
normalt en eller to lærere
til idrætstimerne. Hos de
små er der en lærer og
en assistentlærer, som er
en fra C- klassen. I dag
skal jeg interviewe
assistentlæreren fra den
store klasse. Vi skal høre
om, hvordan det er at
være assistentlærer og
om, hvordan det er at
have idræt med de små.

I: Hvordan er det at være
assistentlærer?
M: Det er meget sjovt at
være assistentlærer i
idrætstimerne. Og bare at
prøve at være ”Lærer”
I: Er det svært at være
assistentlærer?
M: Ja, nogle gange når
de små ik hører efter eller
laver sjov, men for det
meste er det bare sjovt
I: Får du lov til at
bestemme noget,
eftersom du
assistentlærer?
M: Ja, nogle få ting.
I: Okay, tak for din tid.

I de stores idrætstimer er
der mange forskellige
aktiviteter. Vi skifter
imellem f.eks. basketball,
fodbold og meget andet.
Vi bliver som regel opdelt
i to grupper, hvor vi
dyster mod hinanden, og
i andre tilfælde er det
samarbejdsøvelser.

Badminton i Spanien!

af Samuel Vester Olesen
Jeg, (Samuel), spiller
badminton tirsdag og
torsdag kl. 18:00 til 19:00.
Jeg er igang med en stor
turnering, som de kalder
for “The Late End Game
Tournament”. Jeg er så
tæt på at vinde. Ham, jeg
har spillet mod, er en
kendt dansk
badmintonspiller som
hedder Geisler. Han er
meget kendt. Jeg går til
badminton i Spanien,
hvor jeg spiller en stor
cup, og som jeg har
fortalt, så hedder det
“The Late End Game
Tournament”

Carolina Marin er den
bedste badmintonspiller i
Spanien. Hun har vundet
mange kampe.

Der er to
badmintonklubber i
Spanien, og der er ca.
400 mennesker, der
spiller badminton i
Spanien. Hvorfor er der
næsten ikke nogen, der
spiller badminton i
Spanien? Det er fordi, at
det er meget varmt i
Spanien, og du ikke kan
spille badminton udenfor.

Spansk fodbold hold!
af Valde Theill isgaard,
Elliot Matthew Walsh &
Benjamin Salvesen Dahl
Den bedste spiller fra
Barcelona er Dembele.
Han er 25 år gammel.
Han er født den 15. maj
og er nummer 7 for
Barcelona.
Han er fra Frankrig, og
hans holdkammerater er
Gavi. Gamle spillere fra
Barcelona er Ronaldinho,
Messi, Suarez, Neymar
osv.

Går vi tilbage i tiden?
Vi er ikke i en så udviklet verden, som vi tror. Er vi er begyndt at lave
de samme fejl igen?
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En krig i Europa og
aborter, der bliver
ulovliggjort
”history repeats
itself”
- George Santayana

Bliver abort ulovligt i
Amerika igen?
Det er ikke blevet ulovligt
endnu, men der er en del
politiske mænd, der vil
tage rettigheden væk fra
kvinder. Det synes jeg er
virkelig forfærdeligt. At
der er mænd der har
behov for

“Disaster at the heart”- Jave Yoshhimoto.

at bestemme over kvinder
og kvinders kroppe.
Kvinder kan godt finde ud
af at tage deres egen
beslutninger, og de
vælger ikke bare at få en
abort for sjov, men fordi
de virkelig har brug for
en. Et eksempel kunne
være en kvinde, der ikke
har pengene til at tage sig
af barnet. Eller en der er i
gang med en uddannelse
og er for ung til at tage sig
af barnet. Det kan også
være en pige, der er
blevet voldtaget. Det kan
også være, at kvinden
blot ikke ønsker at have
barnet, hvilket er helt fair,

for det burde være
hendes egen beslutning
at tage.
Der er heller ikke nogen
love lavet specielt mod en
mands krop, og hvis det
var en mand, der skulle
have en abort, ville det
være accepteret overalt.
Det ville formentligt være
gratis, og der vil slet ikke
være nogen, der havde
negative holdninger til
det. Men nu hvor det er
kvinder, der kan få
foretaget aborter, er der
mange, der har negative
holdninger til det, og
mener at det er ”mord”.

Men det er ikke mord.
Det er blot en celle. Jeg
synes, amerikanerne skal
være mere bekymret
omkring deres
skoleskyderier og burde i
stedet bruge deres energi
på at ændre deres
våbenpolitik. For der sker
utroligt mange mord med
skydevåben i USA.
Krig i Ukraine
Ruslands invasion af
Ukraine er et andet
emne, der er meget tale
om i medierne lige nu.
Men krigen er ikke bare i
medierne. Krigen påvirker
mange menneskers liv,
hverdage og hjem. Indtil
videre er der 14.20014.400 mennesker, der er
blevet dræbt i krigen. Det
er forfærdiget, men
desværre har vi set det
før. Mænd, der vil have
stor magt, og vil
ødelægge alt og alle der
står i vejen. Kommer det
nogensinde til at ændre
sig? Krigen har altid
eksisteret i vores verden.
Putin, som startede
denne krig, har de
farligste våben i verden,
og udtaler, at hvis der et
land, der hjælper Ukraine,
vil han også bombe dem.

Det kan potentielt starte
en ny verdenskrig, som vi
ikke har haft i over 70 år.
Men vi skal ikke glemme
alle de andre krige, der
foregår i verden og alle de
uskyldige mennesker, der
bliver dræbt. Går vi
tilbage i tiden? Desværre
har jeg ikke svaret på det,
men for tiden er der flere
eksempler på det.
Desværre er der i

“Withdraw the war”- Zoya Cherkassky

historien blevet dræbt
utallige mennesker på
grund af krig. Man kan
ikke sige præcist hvor
mange, men det siges
mellem 150 millioner og 1
milliard. Jeg håber, de alle
hviler i fred. Mine tanker
går til de 426 millioner
børn, der bor i krigszoner,
og alle de andre
mennesker, der er
påvirket af krig.

TASMANIEN ER LØSNINGEN
Flere og flere skovbrande opstår pga. klimaforandringer.
af Amanda og Nanna-India
amanda.west4321@gamil.com

Tre brandfolk er blevet
kvæstet, og tusindvis er
evakueret under
skovbrand i Sydspanien.
Danskere er iblandt.

Kig på Tasmanien
Australske forskere har
fundet ud af, at øen
optager mere CO2, end
den udleder, fordi de har
så mange træer
”Det er en af de første
gange, at noget sted på
planeten har fortaget den
her form for omstilling.
Det er en
bemærkelsesværdig
præstation. ”
- Brendan Macke,
professor fra Griffith
University.

Tæt på en turistmagnet
Benahavis ligger i
området Costadel Sol,
som er kendt for sine
mange turister. Ikke så
langt derfra ligger blandt
andet turistmagneterne
Marbella og Ronda.
En naturbrand begyndte
onsdag eftermiddag på
bjergskrænterne i et
område tæt påBenahavis,
som ligger syv kilometer
fra kysten.

Naturen er vigtig for mennesker
Af Andrea Theill Bisgaard
Mennesker kan leve af
træer og blomster. Det er
vigtigt for ens humør.
Billerne lever inde under
nemlig træer og blomster.
Træer kan man få alt muligt
fra. F.eks. æbler, bananer
og andre frugter.
Blomster kan være flotte at
kigge på. Det kan være
dejligt at være ude i
naturen og se på
vintergækker.

Flere mennesker vil faktisk
ikke kunne leve, hvis der
ikke var træer og blomster.
Der kan være forskellige
slags blomster, forskellige
slags træer, og hvis man
starter med at være sur, så
kan naturen gøre en glad.
Men kan lege i en
naturlegepark.
Der vokser mange planter
inde under træerne.
”Jeg synes, der er godt.
Naturen er dejlig!”

- Liva
”Naturen er dejlig. Man skal
huske at behandle den
ordentligt.”
- Mingus
”Jeg synes også at naturen
er dejlig, og den er
forfriskende.”
- Nela
Der er desværre andre
mennesker, der synes, at
hele verden bare skal
ødelægges.

Kapivaren eksploderer på internettet
Kapivar eller større
kapivar er en kæmpe
cavygnaver, som er
hjemmehørende i
Sydamerika. Det er den
største levende gnaver og
medlem af slægten. Det
eneste andet bevarede
medlem er den mindre
capybara. Dens nære
slægtninge omfatter
marsvin.

”Kapivarne er overalt
på internettet,
hvordan det?”
Af den sociale mester Oogway

De spiser deres egen
afføring for at hjælpe med
at fordøje cellulosen i
græsset, der danner deres
normale kost - og for at
udtrække det maksimale
protein og vitaminer fra
deres mad.
En kapivar vejer 35-66
kilo. At være opmærksom
er vigtigt når du ofte
spisermiddag foran
jaguarer, pumaer og i
vandet kaimaner.
Capybara-unge har endnu
mere at bekymresig om de er en favorit snack for
slanger som boa
constrictor,

ræve, små katte og
rovfugle som caracara og
sort grib. Som andre
gnavere vokser kapivarens
tænder kontinuerligt, og
de slider dem ned ved
græsning på vandplanter,
græs og andre rigelige
planter. En kapivar er
overalt på internettet,
Tiktok, Instagram,
YouTube, Facebook,
Twitter. Hvordan er en
kapivar blevet så
populær? En kapivar er
blevet til noget der hedder
et meme. Et meme er en
slags joke, bare i stedet for
noget man læser en joke
op, så er det en videojoke, hvor det er en video,
der indeholder enjoke.

Faktaboks
En kapivar bliver mellem
10 og 12 år. Kapivarens
biologiske navn er
Hydrochoerus
hydrochaeris.

Strøm og energi bliver produceret forkert
Hvis vi ikke stopper med, at producerer strøm og energi af fossile
brændstoffer har vi et stort problem
brændstoffer udgør i dag

Af Bertil Andresen
Abildhauge:
Bertil@abildhauge.eu
På verdensplan produceres
omkring
40
%
af
elektriciteten
fra
kul.
Kulager
ved
minen
Kayenta i Arizona, USA. I
Danmark kommer cirka 20
procent af vores el fra
forbrænding af kul. Kullet
bruges på de store centrale
kraftvarmeværker, hvor det
forbrændes for at lave el
og fjernvarme.

’’Verden er blevet
anderledes, vi skal
stoppe med at brænde
fossile brændstoffer
af ’’ af forskeren hans Olsen
Med tiden er de rester
blevet udsat for stort tryk
og høje temperaturer under
jordoverfladen, og via
kemiske processer er de
blevet omdannet til kul,
olie eller gas. Fossile

ca. 64 procent af verdens
strømforbrug. Hvad er
strøm og energi? Strøm er
det vi før til at lys i husene
og til at lade telefonerne op
vi får strøm af at brænde
fossilebrændstoffer af eller
bruge
solfanger
og
vindmøller. En vindmølle
fungerer ved at vinden får
den til at vingerne til at
dreje
rundt,
inde
i
vindmøllen er der tandhjul
som får en anden motor til
at dreje hurtigere den
hedder en rotor, rotoren
skaber elektricitet.

Vidste du at kun
ca. 10% af den
strøm vi før er fra
atomkraftværker

Hvad er solceller? En solcelle er
en stor plade som sidder på taget
af hus eller andre steder hvor solen
skinner, når solen skinner ruger
solen ned på pladen, sollyset
sender elektroner ned på solcellen
elektronerne bliver omdannet til
jævnstrøm, jævnstrømmen bliver
konverteret til en vekselstrøm, og
så kommer der strøm i huset.

At være glad
Af: Castania Jasmin Sinding

Gymnastik tricks

Det er så sjovt at være glad,
for man har det altid sjovt, når
man er glad. Man kan f.eks.
lave saltoer eller tage på
legepladsen med sine venner.

Vi kan stå på hænder og lave
andre tricks.

Det er vigtigt at være sammen
med nogle. Man skal bare
være ligeglad med, hvad
andre tænker. Man skal bare
være glad.
Det er sjovt at skrive.

Man kan lave saltoer, flikflak,
vejrmøller, og hvis man øver
sig, kan man måske lære at
lave saltomortaler. Man
kommer også i bedre form af
det.
Man skal være stærk for at
kunne lave dem. Det vigtigste
er, at man har gode venner at
lave det med.

Skrald er ikke godt for naturen
Naturen skal man passe på!
Af Castania Jasmin Sinding
og Andrea Theill Bisgaard

Det er ikke godt at smide
skrald i vandet for tænk på
alle dyrene, som spiser
skrald. Når de dyr, som er
under vand, spiser skrald,
og vi spiser dyret, så løber
bakterierne i gennem dig.

Husk nu at penge er vigtigt
for, at man kan overleve.
Husk nu pengene kan blive
til virkelighed, og man kan
få et meget bedre liv.
Men pengene skal heller
ikke fylde for meget. Man
skal også huske sin egen
familie, selvom man er rig.
Det kan godt være, at du
har virkelig mange penge,
men det betyder ingenting,
fordi pengene er ikke
familie og venner.
Truede dyrearter
Der er folk, der hjælper

Se hvad der sker, når man
smider skrald. Dyrene dør
mega hurtigt, så snart at de
har fået det i munden.
Dyrene dør ret hurtigt, når
man smider skrald.
Så derfor lad være med at
smide skrald.
Man kan sælge flasker få
penge.

truede dyrearter. Det de
fleste folk gør, at de ikke
hjælper f.eks. kan de finde
på at smide skrald eller
plastik i havet.
Tænk på alle de mennesker,
som bare prøver at gøre alt
for at få tingene til at virke,
som bare går og siger til.

Vladimir Putin er på jagt efter Ukraine
Små børn bliver udsat for skyderi i Ukraine.
Af Josefine Abildhauge

Hvordan begyndte krigen i
Ukraine? Krigen begyndte
den 24. februar 2022 og var
en optrapning af den
foregående RuslandUkraine krig, som begyndte
i 2014. Den direkte
foranledning til invasionen
var den russisk-ukrainske
krise, som stillede Rusland
en række krav til NATO og
Vesten.
En mor og en datter flygter for deres hus i triste og graderne i tåre.

Mange civile og uskyldige er
døde på grund af den gale
mand Putin. Mange
ukrainere har mistet deres
hjem, og små børn har
mistet deres familie, og
derfor var de nødt til at
flygte på egen hånd, f.eks.
en pige på 5 år har mistet
hele sin famille og skulle
flygte helt selv og gik i tåre.

”Jeg synes, at det er det
værste i hele verden.”
Celia West.

Hvor mange soldater er
cirka døde?
Både Rusland og Ukraine
hævder at have dræbt
titusindvis af hinandens
soldater og ødelagt
militærudstyr. Omkring
23.000 russiske soldater er
døde i Ukraine, siden
konflikten i landet begyndte
for mere end fire måneder
siden. Krigen er også en
kamp om informationen til
omverdenen.

Krigen i Ukraine begyndte i
februar måned i 2022,og
små børn bliver udsat for
vold og skyderi. Der døde
23.000 russiske soldater i
Ukraine.

Faktaboks om Putin
Vidste du, at Putin var en
tidligere spion, som elsker
at jage, fiske og ride i bare
overkrop i Sibirien og har
det sorte bælte i judo.

Subway Surfers
Der er mange, der spiller Subway Surfers
Lavet af Melle Gerner
Van Larsen Stanislaus
Josephus Wilhelmus
Cooth.

ooth
JosephusWilhelmusVanC
ooth

vancoothmell@gmail.dk

“Jeg synes, at det er et pisse godt spil”
- Alexander Buur

Spillet handler om, at du er en person, der
kan hoppe og gå til siden. Man skal løbe
væk fra politiet og samle mange mønter,
og det er et endless game. Derudover er
det et solo player game. Der er mange
skins, man kan bruge.
Der er mere end 1 million spillere på
Subway Surfers!

“Jeg synes, at det er et sjovt spil”
- Benjamin

INSEKTER I SPANIEN
Der er mange forskellige insekter i Spanien.
Lavet af Melle Gerner Larsen
Stanislaush Josephus
Wilhelmus van Cooth

“Jeg tror, at der er 64 tusind
insekter i Spanien”
- Matti Vester Olsen

Der er mange forskellige
insekter i Spanien (og hele
verden), så man ved aldrig,
om der er kommet en ny
slags insekt.
Hvor mange er der
egentligt?
”Det ved jeg ikke.”

Her ses en græshoppe.

Fakta der er mega mange
insekter i Spanien.

“Jeg tror, at der bor 380
insekter i Spanien.”
- Samuel Vester Olsen

RØDE PANDAER ER TRUET
Den røde panda er truet af skovrydning, befolkningstilvækst og andre
menneskelige påvirkninger
Lavet af Morgan
MorgancarlosXX@gmail.com

Hvad er en rød panda?
Den røde panda findes i
bjergområderne i det
nordlige Myanmar (Burma)
og i de vestlige dele af de
kinesiske provinser, Sichuan
og Yunnan, typisk mellem
2.200 og 4.800 meter over
havets overflade. Her lever
den i tempererede områder
i både løv og nåleskov, ofte
med underskov af bambus
og tætte buske/krat.
Konsekvenserne
Dette går ud over dens
reddepladser, føde og
isolerer dyrene i små
populationer af ubeboelige
habitater. Pelsjægere og
krybskyttere udgør
ligeledes en stor trussel, da
de sælger skindet eller
dyret til interesserede
købere.

-

-

De fik navnet 'panda' først; omkring halvtreds år før
sort/hvid sort.
De har en falsk tommelfinger (en forlænget
håndledsknogle), som har udviklet sig over tid for at
hjælpe dem med at klatre i træer og spise bambus.
De er vegetariske kødædere. Vent! Hvad? Ja, det er
sandt. Det er fordi, ordet 'kødæder' ikke
nødvendigvis betyder en kødæder, men kan henvise
til deres biologiske orden. Da de nedstammer fra
kødædende forfædre, men sjældent spiser andet
end bambus og nogle få insekter, er de klassificeret
som vegetariske kødædere.

“Kvinden med den tunge kuffert” er fundet
død: Hun blev 64 år.
Norsk storsvindler fundet død.
Af Nanna-India Alexandria Sinding

Kvinden med den tunge kuffert har svindlet mange mennesker i tre årtier.
“Kvinden med den tunge
kuffert” er fundet død. I
sidste måned blev hun
fundet død på et
lejlighedshotel i Norge.
Marie Madeleine Steen
var hendes navn.
Marie Madeleine Steen
er kendt for at være
“kvinden med den tunge
kuffert”, hun har svindlet

i hele Skandinavien i tre
årtier som fx. at udgive
sig for at være psykolog,
p-vagt, læge eller
jordemoder.
Hun blev kendt i
Danmark som “kvinden
med den tunge kuffert”
som var titlen på en
podcast-serie om den
norske storsvindler.

Igennem årene udgav
hun sig for at være en
kvinde i stor nød, for at
være alvorligt syg eller på
flugt fra en voldelig
mand.
Folk fik derfor sympati
med den nydelige kvinde
og kunne derfor franarre
dem penge.

Skrald i vandet
Skrevet af Sebastian Buur
Sebastian@gmail.com

Skrald i vandet er
superdårligt for klimaet,
derfor findes der folk som
samler det op med
maskiner eller andre ting.
Der er en supergod ide,
som Boyan Slat er
kommet på. Det er en
maskine, som samler
skrald op med bølgerne,
som så har net under, så
at det ikke flyder væk og
som fisk kommer ind i.
Fiskene kan bare svømme
under nettet.
På søer er der en
maskine, som samler
skraldet op, og når den er
fuld, sender den en automatisk sms til deres
telefoner som siger:
”Please empty me, I’m
full” og så kommer de og
tømmer den.

Når de kommer til andre
søer, sætter de en båd
ud, som signalerer, hvor
de skal sejle hen og
sætter dem ud i store
skraldesøer eller andre
steder i vandet og sætter
den ud. Den nyeste
skraldesamler ude,
hedder niveau 3!
Niveau 3 samler 3 gange
mere end niveau 1.
Niveau 3 er også 3 gange
bedre til at undgå at
samle fisk op.

Når en haj bliver fanget i
nettet, kan det gå i
stykker. Og der kan også
ske ting med maskinen,
som får den til at gå i
stykker.
Hvis du ser en maskine,
som er i stykker, uden at
der er nogen fra holdet i
nærheden, skal du skrive
på deres Facebook eller
kontakte dem fra andre
steder.

Insekter I Verden
Af Sebastian Buur

Sebasian@mail.dk
Insekter er dyr som kan
være farlige og
irriterende. Nogle er
endda superfarlige fx.
malariamyggen. Den vil
man ikke være fjende
med. Det er den giftigste
myg i hele verden.
Der er andre dyr i verden,
som er giftige, men
insekter er den race, hvor
der findes flest giftig.
Men hvis du ser et insekt,
som er levende, så skal
du kigge på, hvilken slags
insekt det er. Men hvis du
ser et insekt, som kan
være giftigt, er det bedste
at løbe væk fra den. Men
hvis den

ikke er giftig, så kan du
være rolig, og der er
ingen grund til at gå i
panik. Men husk at
malariamyggen er
supergiftig.
Der er også myrer fx.
røde brandmyrer,
hærmyrer eller
kuglemyrer.
Malariamyggen kan
dræbe alle af dem med et
stik til hver.

Hvorfor eksisterer
insekter?
Der er flere årsager, men
en af dem kan være, at de
giver os honning som en
humlebi.

Fakta om insekter
Insekter er farligere, end
hvad man tror. Specielt
når de føler sig truet, så
kan det gå galt. Og når de
er sure kan det gå endnu
mere galt.

Elon Musk har købt Twitter for 44 milliarder
Af Sebastian Buur

Elon Musk kan godt
lave en fejl, som kan
betyde en afslutning for
Twitter eller dårlig
fremtid for Twitter, hvis
han ikke passer på.
Folk, som accepterer det og
ikke accepterer, kan få et
problem. F.eks.: En person,
som accepterer det og ikke
accepterer, kan komme op
og slås på grund at den ene
synes, at det er dumt, at
Elon Musk har købt Twitter,
og den andre synes, at det
ikke er dumt, at han har
købt Twitter.
Elon Musk kan have lavet
en fejl med at købe Twitter,
og måske gøre ting som han
ikke skal med Twitter fx at
han behøver hjælp, men
ikke kan på grund af, at han
måske har gjort noget med
Twitter, som gør at han ikke
kan få hjælp, fordi ingen

gider hjælpe ham, da de
ikke ved, hvad han kan
finde på med Twitter.
Elon Musk vil bare have, at
folk kan sige, hvad de vil på
Twitter, men det er ikke så
smart, da jeg bare kan sige
lige, hvad jeg vil. Jeg kan
sige ting om andre
mennesker, som er
racistiske, og det kan lede
til diskussioner med super
grimme ord, og det vil man
ikke have på et socialt
medie.
Hvorfor købte han Twitter?
På grund af Trump? Eller vil
han bare have folk til at
sige, hvad de vil? Eller en
helt tredje mulighed?
Så hvem er det, der vil
have, at Elon Musk ejer
Twitter?
Hvorfor accepterer man det
her, når det kan betyde, at
folk kommer op i slåskampe
og går imod hinanden.

Corona lige nu
Hvordan er Corona-krisen lige nu?

Af Silke Koni Hammerskov
Og Liva Bøegh Cordsen
Silkeemail@gmail.dk
Livamail@gmail.dk

Covid-19
Covid-19 blev opdaget i slutningen af 2019. På
det tidspunkt vidste vi ikke, hvad det var, men
man fandt senere ud af, at det stammede fra
flagermusene ovre i Kina, fordi Kinas befolkning
spiste flagermus.

Man ser på COVID-19. Dødeligheden bliver ofte
opgjort i form af en Case Fatality Rate (CFR).

Fakta om covid-19
Fra den 1. januar til den 26. april 2020 var der i alt
3.145.819
i alt ismittet
i dag
19.359
dødsfald
Danmark.
I alt
døde
6414 i dag så bliver dødeligheden ofte
Ser
man
på COVID-19,
opgjort
i formi af
Caseprøver
Fatality
Rate (CFR). Det
66.099.890
alten
antal
i dag

Retssagen om Johnny Depp og Amber Heard
Efter 6 uger i retten vinder Jonny Depp

Af Silke Koni
Hammerskov og Liva
Bøegh Cordsen.
Silkeemail@dk

Nu er spørgsmålet om
Amber Haerd kommer med
i flere film?

0% tror Amber Heard.

og at det i virkeligheden var
Amber Heard, der udøvede
vold i forholdet, og at hun

Livaemail@dk

De kom sammen i 2015 og
slog op 2017.
De fik aldrig børn sammen.
Johnny Depp har sagsøgt
sin ekskone, Amber Heard,
for ærekrænkelse, efter at
hun i 2018 skrev om sine
oplevelser med partnervold
i The Washington Post.
Beskyldningerne kom første
gang frem under parrets
skilsmisse i 2016.
Amber sagde det her til
Johnny Depp: ”Det knuser
mit hjerte", siger Amber
Heard. Fra Johnny Depp
lyder det, at "sandheden
dør aldrig”.
Amber Haerd skylder
Johnny Depp 50 millioner.

For Johnny Depp handlede
sagen om at overbevise
juryen om, at der ikke var
troværdige beviser for, at
han havde begået overgreb.
Desuden at han ikke er en
utroværdig person.
Derudover fastholdt
Heard’s advokater, at
retssagen handlede om,
hvad der stod skrevet i
indlægget i Washington
Post. I 2020 sagsøgte
Johnny Depp det britiske
medie The Sun, efter at de
havde kaldt ham ”wifebeater” i avisen (en, der
slår sin hustru, red.). Depp
fik ikke medhold i sagen.
79% tror på Johnny Depp.
11% tror på ingen af dem.

Faktaboks, Amber Heard
Født: 22. april 1986
36 År
Børn: Oonagh Paige Heard

Faktaboks, Johnny Depp
Han er 59 år gammel.
Født den 9. juni 1963.
Født i Owensboro, Kentucky.
Børn: Jack. Depp og Lily-Rose Depp.

Året der gik
I denne uge er vi blevet
inddelt i redaktioner, og da
skoleåret er ved at nå sin
ende, er vores emne: ”Året
der gik”.

Her sidder ældre og yngre elever og arbejder på
deres artikler. Foto: Bifrostskolen

Denne sektion, vil handle
om oplevelser og
højdepunkter i årets forløb.
Artiklerne i denne del af
avisen, er skrevet af elever i
aldersgruppen 5 – 14 år.

Denne spredning af
aldersgrupper har vi valgt,
fordi vi på Bifrostskolen
synes det er en vigtig ting at
kunne samarbejde på tværs
af forskellige aldre. Dermed
får vi også mulighed for at
lære af hinanden.

De yngste elever arbejder koncentreret med deres billedbøger

YOU`RE LEAVING SO SOON?
GOODBYE:Some of the students from the Danish school in Benalmadena
are leaving the school to start a new adventure.We asked them some
questions.
By Isabella Lund Carlsen
isabellacarlsen349@gmail.com
Sabrina Hilligsøe Mortensen
Sabrinahilmor08@gmail.com
Now there’s only two
weeks before it’s the
summer holidays and some
of the
students at the Danish
school in Benalmadena
“Bifrost”, are leaving for a
new Spanish or Danish
adventure.
Me and my coworker
Isabella went out to the
Danish school in
Benalmadena,Spain, to
interview the students that
are leaving to get a closer
look at the everyday life at
theschool.
The students and the
teacher that are leaving are
Sabrina, Kristine, NannaIndia, Maloua, Melina,
Bertil, Josefine, Karla,
Castania, Amanda, and
their teacher Jeppe.
We asked them all the
same questions except the
teacher Jeppe. They have

all been at the school for
one month to three years
and are very happy there.
We haven’t got any
negative answers about
anything.
The teacher and students’
relationships are different
from the schools in
Denmark. They chat and
play boardgames with the
students in the breaks.
Jeppe said it is very nice
and comfortable to have a
close relationship with the
students he teaches. He
also said he`s really going
to miss the school and
teaching so many different
subjects. He has taught ten
different subjects only this
year. He really learned and
experienced a lot at the
school. He said“I feel like a
new improved man which is
great.”

At the school no one has
experienced bullying. Like
all schools there has been
teasing but nothing serious.
It took some getting used
to in the beginning for
Bertil, but now it’s great. “I
have come to like the
school more and more and
I’m going to miss my friends
the most”. A quote from
Bertil`s interview.

“I Have Come to
Like the School
More And More”.
The age difference in the 3
classes at theschool is a lot
but not for the
students.Some of them
don’t even see it as age
difference. Nanna-India
says “I don’t really see the
age difference. I see it as
one big class.”

“I Don’t Really See
the Age Different I
See It As One Big
Class”.
At the Danish School there
are a lot of people coming
and leaving the school and
that’s a little hard for the
students because it is never
nice when you find a good
friend and then they leave
because students at the
school usually only stay a
year or two to try it out.
There are a lot of
comments about friendship
at the school like Maloua
says: I’ve have had no
trouble finding friends” and
she’s only been her for a
month.

We found that all the
students said that they
liked how easy it was to talk
to the teachers and almost
all of students said that
they were going to miss the
teachers just as much as
their friends, but are exited
for their new adventure
next year in their new
schools.

“I’ve Had No
Trouble Finding
Friends”
Kids at the school
havebecome very good at
making new people feel
welcome and almost
immediately find friends.
Kristine said “I think you get
used to the fact that people
don’t stay for so long but its
also great to meet new
faces and meet new
people. In Denmark you are
in the same class with the
same people till you end
middle school.

This is the whole school with all the teachers and students 

Facts:
The Danish school is a little school in
Benalmadenawith about 55 students
and 5 teachers.
In the beginning there weren’t a lot
of students, but it has become a huge
success and kids love it there and
can’t wait for the next day to start at
the school.

Halloweenfest på Bifrostskolen 2021
Af Melina 12 år.
Herefter skulle vi se hvem der
kunne lave det højeste tårn ud
af papkrus på kortest tid. Det
var alle tre klasser mod
hinanden. B-klassen vandt.

Fotolegen var en stor succes

Efter det sluttede festen og
alle skullehjem. Det var
Halloween festen På
Bifrostskolen 2021.
Her er et billede af Melina som
"Annabelle"

Den 29. oktober var der
halloweenfest på
Bifrostskolen. Man mødte op i
skolen med sit kostume på og
efter det gik vi ind i vores
klasser og klippeklistrede.
Efter det gik vi bare rundt, og
legede lidt. Herefter mødtes vi
alle ude på padlebanen, hvor
vi skulle lave en masse sjove
lege. Først skulle man se,
hvem der først og hurtigst
kunne spise en slikstang.
Efter dette skulle vi se hvem
der kunne spise en muffin
med masser af flødeskum på.
Vi lå på maven og havde
armene på ryggen. Det var
”klamt”, men sjovt.

Her er et billede af A-klassens tårn

Efter det skulle vi lave en leg
som vi kalder for ”fotoleg”.
Her skulle man tage billede af
for eksempel noget gult. Og så
kunne man vinde en
præmie.”Fotolegen var helt
klart det sjoveste” siger Liva B
fra A-klassen.

B-klassens uhyggelige græskar

Besøg i Zoo med hele skolen
Bifrostskolen besøgte ”Zoo de Castellar”.
Lavet af Karla og Josefine

man kunne købe snacks til
hjemturen.

Vi mødte ind på skolen kl.
8.50. Vi blev hentet i bus.
Bussen kørte kl. 9.30 og
busturen varede halvanden
time, men man måtte godt
se film og tage slik med.
Da vi ankom delte de
voksne klasserne ud i
grupper og så gik vi ind i
zoo. Vi så aber. Man måtte
prøve at holde en ørn og en
slange. Der var også tigere
og krokodiller. Herefter så
vi en masse andre dyr og så
spiste vi madpakker.

Modige Vida fra A-klassen holder
en slange

Da vi havde spist
madpakker gik vi ud for at
se flere dyr. Vi så
kænguruer og der var
mange fugle. Inden vi tog
hjem, samlede alle sig og
der var en lille bod, hvor

Madpakker nydes af lærere og
elever.

Da alle havde været inde
for at købe snacks, skulle vi
hjem. Bussen stod og
ventede på os og så kørte vi
hjem til skolen.
“ Det var en fed oplevelse
og det var super hyggeligt”
sagde Sofie og Silke fra Bklassen.

-

Zoo de Castellar åbnede
første gang i 2002

-

Zoo de Castellar er åben
hver dag fra kl. 10:00 –
19:00

-

Alle dyrene i Zoo er blevet
reddet

Biograftur 2021
Biografturen var igen i dette skoleår i Miramar centeret i Fuengirola. Vi
tog afsted d. 15 december 2021
Lærke Koni Hammerskov og
Melina Maria Kjærgaard. 12 og
13 år.

Vi mødte ind på skolen kl.
9:00 og bussen kørte os
afsted til Miramar Centeret
kl. 9:30. Busturen tog ca.
20- 25 minutter.
Da vi kom ud af bussen, gik
vi ind i biografen. Vi fik
noget at drikke og popcorn.
Vi skulle se filmen
”Encanto”, og vi havde hele
salen for os selv.
Da filmen var færdig, gik Aklassen samlet ned og
spiste menuer på ”Burger
King”. De ældste elever,
altså B og C klasserne,
måtte spise lige hvor de
ville. ”Det var en af de
bedste ture jeg har været
på” sagde Vida fra A
klassen.
Efter en rigtig dejlig dag i
biografen kørte vi med
bussen tilbage på skolen,
hvor vores forældre
hentede os.

Her nyder pigerne i A-klassen deres
mad på Burger King.

Filmen ”Encanto” havde premiere
d. 26. november 2021 i Spanien.
Filmen er lavet af: Byron Howard,
Jared Bush, Charise Castro Smith.
Encanto havde premiere på ”El
Capitan Theatre” i Los Angeles den
3. november 2021.
Den blev udgivet i USA den 24.
november og blev vist hver dag ide
efterfølgende 30 dage. Dette som
en reaktion på Covid- 19pandemien.

Filmen er så småt ved at gå i gang

Den norske skolefest
Den norske skole i Malaga
holder årligt en skolefest for
unge mennesker. Det går
vildt for sig med diskolys og
høj musik.

Af Malou Alba Kaae Martil
maloumartil@gmail.com

2022 blev året hvor de unge
mennesker endelig kunne
komme til galla efter
Coronas udbrud i 2020.

Ved ankomst blev der
tilbudt et glas alkoholfri
champagne og efter blev
man budt velkommen og
begyndte at snakke med de
andre mennesker fra de
forskellige nationaliteter.
Inden middagen skulle
serveres, blev der danset
lancier med en tilfældig
partner.

Skolefesten startede kl. 19.
De unge mennesker mødte
op i smokings og flotte
gallakjoler og ved indgangen
mødt af den røde løber. I
alt mødte 60 svenskere, 30
nordmænd og 16 danskere
op til skolefesten.

Gallapriser var også noget
som blev uddelt. The social
one, king and queen, prince
and princess og the dancer.
Sådan lød de seks priser
som blev kåret.

Maden var en hovedret
bestående af kylling og salat
og en dessert bestående af
en fudgy brownie m.
vaniljeis og bær.
Alle de danske elever på ét
fællesbillede. Foto: Den norske
skole

”Jeg elskede at det
var blandede
nationaliteter, som
kom til festen”.
- Bifrostelev,
Kristine Mortensen

De unge mennesker så ud til
at hygge sig en hel del.

De danske piger. Foto: Den
norske skole.

Senere på aftenen blev der
for alvor sat gang i
dansegulvet. Der blev skruet
fuldt op for musikken og
diskolyset blev tændt. Der
blev spillet meget forskelligt
musik på mange forskellige
sprog.

C-klassens eksamenstid
Eksamenstid: I C-klassen
har det været nogle
lange uger med
eksamener, og alle har
klaret det godt.

projektuge. Vi har også

hvor alle fik lov til at

haft terminsprøver i

fremlægge. Alle eleverne

dansk, engelsk og

havde 15 minutter til at

matematik.

fremlægge. Her fortalte

Projektugen
Af Isabella Carlsen 14 år.
Isabellacarlsen349@gma
il.com

sin kreative del. Herefter
Den 10. november
startede projektugen i
dansk. I Projektugen
havde man en uge til at
skrive om et emne som
man selv havde valgt.
Slutteligt skulle man lave

Her er C-klassen,
som arbejder med
synopseprøve.

en fremlæggelse som
man skulle vise for

været mange eksamener
i C-klassen. Der har
blandt andet været
synopseuge i dansk og

blev der stillet
spørgsmål. Når man var
færdig med at
fremlægge, så gik
lærerne ud af rummet
for at snakke om
karakter. Til sidst blev
eleven kaldt ind for at få
sin karakter.

klassen. Man skulle også
lave en kreativ del, hvor

I 2021 og 2022 har der

man alt om sit emne og

Synopse

man skulle lave noget

I 2022 fra den 8. april til

som på en eller anden

d. 26. april havde vi

måde ville hjælpe med

synopseprøve i dansk.

at forstå hvad ens emne

Man havde en uge til at

var. Fremlæggelserne

arbejde med det emne

foregik over to dage,

man fik og efter dette

skulle alle eksamineres
alene foran lærer og
censor. Efter selv at have
fremlagt i ti minutter,
stillede læreren
spørgsmål. Derefter
skulle man gå ud af
rummet og vente på at
få sin karakter.
Eksamenstid
Der har været tre lærere
der har skulle
eksaminere ved de
mundtlige eksamener. I
synopse har det været:
Ditte, Jeppe, og Jette og
i projektugen har det
været Jette og Jeppe.

Her er et billede af Ditte og
Jette, i det lokale hvor vi
havde synopseprøve.

Fastelavn er mit navn
Fastelavnsfesten blev fejret d. 25 februar 2022
Af Melvin 9 år

Vi startede dagen i klassen,
hvor vi lavede
fastelavnspynt og forskellige
andre kreative aktiviteter.
Selve festen blev holdt på
padelbanen efter
spisefrikvarteret.

Faktaboks:

Så lavede vi ballondans,
hvor den sidste der sprang
sin ballon vandt.

I gamle dage var det en rigtig kat
som var i tønden
Fastelavn er sat på dagen syv uger
før påskedag

En anden sjov ting var at
lærerne kastede med slik.

Der er mange traditioner ved
fastelavn f.eks. at slå katten af
tønden og at vi klæder os ud

”Det var megasjovt, da
lærerne kastede med slik”
sagde Liva B fra A-klassen.

Fastelavn stammer fra den
katolske tid
Fastelavn bliver fejret i Europa
Grunden til at man i gamle dage
slog katten af tønden er fordi man
troede at katten var et ondt dyr

Her ser man eleverne i A-klassen lave
kreative ting

Vi spiste også
fastelavnsboller ude på
padelbanen. Det var en
konkurrence om at spise
fastelavnsbollen hurtigst og
vi måtte ikke bruge
hænderne.
Vi lavede også en
konkurrence hvor den
første der spiste
snørebåndet, vandt en
medalje.

Ordet fastelavn stammer faktisk
fra det tyske ord ”Fastelebend”
som betyder aften før fasten.

Konkurrencen om at spise en
fastelavnsbolle på kortest tid

Så kom Carsten og så fik
man præmier for de bedste
kostumer.
Til sidst gik vi på vinterferie
med fulde maver.

I sydeuropæiskelande kalder man
fastelavn for carnival, som betyder
farvel kød.
Fastelavn var oprindeligt den store
fest inden den 40 dages lange
kristne fast.

’

Fredagshygge på skolen
Af Milou 10 år.

Fredagshygge er der masser
af på en cafe som de fleste
piger er på, når drengene
spiller fodbold. Nogle piger
spiller selvfølgelig også
fodbold.
Det er meget hyggeligt at
sidde på cafeen. Nogle får
en is og der er også nogle
der får en toast eller nogle
får pomfritter. Der er også
en legeplads med en
gyngeog en rutsjebane og
man kan få en slikkepind i
mange forskellige smage,
cola, jordbær, vanilje og
kirsebær.

Fodbolddrengene spiller i
to hele timer. Der er også
forældre og søskende der
er med til at spille.
Der er altid skygge ved
restauranten, som er super
vigtigtog det bedste i
Spanien.

forældrene på cafeen og
bestiller maden og når
maden er kommet, så
kommer børnene og så
spiser de. Bagefter får de
en is og så leger de videre.

Der er lækker mad på
cafeen ogder er altid
mange mennesker på
cafeen.
Det er sjovt på cafeen.
Der er mange ting at lave
ved cafeen.

Endnu et billede af nogle mødre på
cafeen. I baggrunden kan man se den
populære legeplads

Når børne leger på
legepladsen, så sidder
På cafeen kan man blandt
andet købe:
Toast med skinke og ost 2,20€
pomfritter 5,00€ Sandwich
4,50€ Salat med kylling 6,00€

Her ser man nogle mødre fra Bifrost som hygger sig på
cafeen

Kunstmuseet 2022
Af Lærke 13 år.
Besøget på kunstmuseet i
Malaga var d. 10. februar
med hele skolen.
Vi mødte ind på skolen ca.
kl. 8:50, og bussen kørte kl.
9:30. Da vi kom over til
museet, ventede vi på at
kunne komme ind. Vi var
delt ind i tre grupper A, B
og C. Vi måtte ikke larme,
kun se kunsten, og tage
billeder.
Da vi var færdige, fik vi en
opgave vi skulle lave.

Vi skulle selv tegne et af
billederne, som vi havde set
på museet.
Så spiste vi snack bagefter.
Herefter tog A gruppen
over til et andet museum.
Imens ventede B og C
klassen på at de skulle
afsted. B og C klasserne gik
sammen over til museet, og
fik også oplevet dette.
Dette museum hedder
”Museo de la Imaginacion”.
Her kunne man se og prøve
en masse forskellige ting.

”Der var mange flotte
kunstbilleder og det var en
super god tur” siger Silke
fra B-klassen.

Her venter B-klassen på at komme
ind på museet

Info om museet:
Museet hedder: Centro de Arte
Contemporaneo de Malaga.
Her er de i gang med opgaven

CAC Malaga ligger i den gamle
”Mercado de Mayoristas de Malaga.”
Museet er en historisk bygning. Det
blev officielt indviet d. 17. februar
2003 og åbnet for offentligheden den
23. februar 2003.

Her er de inde på museet

Julefrokost på Bifrostskolen
2021
Lavet af Melina 12 år

snakkede sammen og hyggede
sig.

Julefrokosten var d. 11

Vi forsatte med at lave det vi

december på ”Finca

havde lyst til og hyggede os

Naundrup.” Det var

sammen.

forældrerådet på
Bifrostskolen der havde

Der var også en fodboldbane

arrangeret festen for familier

og der gik nogle af os hen og

og lærere på Bifrostskolen.

spillede og legede.

Der kom rigtig mange
mennesker.

Den lækre julemad

Efter maden var der pakkeleg.
Alle børn havde haft en pakke

Der var en tom
swimmingpool, som
der var mange af børnene der

Nogle familier valgte at
overnatte på stedet og andre
tog hjem.

med og vi spillede
terningespil, hvor man kunne
vinde pakker.

løb rundt i.
Da klokken var omkring 19:30
skulle vi spise noget
aftensmad. Der var

Forældrene hygger medens børnene
leger

rigtigt meget forskelligt,
lækkert, dansk julemad.

Her hygger vi med pakkeleg

Da alle havde spist, gik
Der var kartofler, kød, brød

børnene udenfor og løb rundt

og en masse andet lækkert

og legede gemmeleg sammen.

tilbehør.

Lidt længere nede var der
nogle tennisbaner og på
banerne sad der nogle børn
fra skolen og

Bifrostskolens motionsløb
Skrevet af Milou 10 år.
Det var fredag d. 20. maj, at
Bifrostskolens årlige
motionsløb blev afholdt.

Vi startede med at varme
op klokken 13:00. på
padelbanen.
Vi begyndte med at løbe
klokken 13:30.
Vi løb rundt om skolen og vi
slog vores rekord!
Der var mange forældre og
søskende med til at løbe.
”Vores gamle rekord var
252. vores nye rekord er nu
365”, siger skoleleder
Carsten Frøslev.
Der var frugt og masser af
vand, hvis man nu skulle
bruge noget energi.

Her ses alle deltagerne i motionsløbet

Til sidst blev der kåret fem
vindere. En for den bedste
kammerat, en for den
bedste ”cheerleader”, og
en første, anden og tredjeplads for de fleste runder
om skolen. Det var en
goddag hvor alle viste
sammenhold og bakkede
hinanden op.

Ditte, Jette og Jeppe skrev
hvor mange runder man
havde løbet.

Her sidder Jeppe, Jette og Ditte og
skriver løbernes navne ned.

Bifrostskolens motionsløb blev
afholdt første gang i 2017
Ved det første motionsløb
deltog 25 personer

Vi fik pizza efter vi havet
løbet. Carsten havde bestilt
over tredive pizzaer, så der
var rigelig at spise efter en
hård løbetime i solen.

Ved dette års motionsløb deltog
65 løbere.

Her ses de fem medaljevindere

Praktikanterne
Praktikanterne på Bifrostskolen hed i dette skoleår Aybuke,
Mathilde, Ida og Kasper.
Skrevet af Lærke 13 år.
Pigerne Aybuke, Mathilde og
Ida underviste B klassen og C
klassen i billedkunst.
I billedkunst lærte vi blandt
andet om Picasso. Vi blev også
undervist i forskellige
tegneteknikker, altså
forskellige måder at tegne på.
Vi lavede for eksempel et
hoved med lukkede øjne og så
farvelagde vi hovedet
bagefter. Vi arbejdede også
med kunstbilleder, og hørte
om forskellige kendte
kunstnere.
Ved Kaspar lærte vi om
wevideo, som er en
redigerings app. Vi brugte
Wevideo i engelsk og dansk,
og i andre fag også. Det var
”Det var hyggeligt, og det var
sjovt og have praktikanter på
besøg”, sagde Milou fra Aklassen om praktikanternes
tid på skolen.

Her skulle pigerne hjem til Danmark
igen

Pigerne var på Bifrostskolen
fra d. 12 januar og sluttede
igen d.18. februar.
Kaspar var på skolen fra d.4
april og han sluttede igen d.3
juni.

Det var spændende at få lov
at arbejde med Wevideo, og vi
fik meget ud af at arbejde
med værktøjet.
Her er praktikanten Kaspar i gang
med at undervise B-klassen i
Wevideos.

Her er pigerne Mathilde, Ida og
Aybuke

Påskefrokost
Af Melvin 9 år
Søndag den 3. april.

’’Der var sjovt
at finde
påskeæg!’’
- Silke, B-klassen

Her er påskejagten gået i
gang. Foto: Bifrostskolen

Fakta boks:
I Denmark fejres påsken både som
en seriøs kristen tradition
Påsken er de vigtigste i kirkeåret
både for den katolske,

I norsk allmennkulturer er påsken
kendt vår halvårets lengste
offentlige ferie

Vi fandt
påskeæg med
chokolade som
var blevet gemt
rundt på
græsplænen ved
slottet. Vi
legede og
hyggede os alle
sammen på
tværs af
aldrene.

Nogen sad og
snakkede og
nogen spillede
bold.
Vi legede
gemmeleg og
fangeleg.
Og så pustede vi
æg og fik store
chokolade
harer.
Vi spiste lækkert
mad og lavede
picnic.

Skoleprojekter på
Bifrostskolen
På Bifrostskolen foregår der altid rigtig mange ting. Vi
laver mange spændende aktiviteter i undervisningen.
Lavet af Josefine 10 år Karla
11 år

Gyserhistorier i dansk i
B-klassen.
I B-klassen arbejdede vi
med gyserhistorier.
Opgaven var at vi hver
især hvor skulle skrive en
gyserhistorie og bagefter
fremlægge den for de
andre i klassen.
Oplevelsen var rigtig
”uhyggelig” og sjov. Man
måtte godt sidde, hvor
man ville og lave
historien. Vi brugte tre
dage på at lave
gyserhistorierne.
Natur og teknik
I B-klassen skulle vi
arbejde med et projekt
om fugle. Man måtte selv
vælge om man ville
arbejde sammen eller
arbejde alene. Vi skulle
vælge mindst to fugle.
Oplevelsen var super fin.
Der var en almindelig ryle
og en blåmejse og mange
flere.

Projekt om
eventyrgenren.
B-klassen skulle arbejde
med eventyrgenren. Vi
skulle skrive et eventyr og
man måtte selv vælge
hvad man ville skrive,
bare det handlede om
eventyr. Oplevelsen var
hyggelig og sjov, det tog
lidt tid at lave historierne,
men til sidst blev alle
gode.
Fremlæggelser i engelsk.
I engelsk har vi arbejdet
meget med at undersøge
forskellige temaer og
bagefter øve os i at
fremlægge på engelsk for
hinanden i klassen.
“Jeg har blandt andet
lavet en opgave som er
Astas visit”. Den
handlede om man skulle
tage en veninde eller ven
med på en endagstur og
planlægge alle
aktiviteterne for denne
dag. Siger Lærke fra Bklassen.
“I starten var jeg bange
for at fremlægge, men

nu elsker jeg det”.
Fortsætter Lærke.
“My idol”, var en anden
præsentation vi lavede.
“Jeg syntes det var
meget sjovt, fordi jeg
valgte en sanger, der har
lavet min ynglingssang.
Hun hedder Dylan
Conrique.” Lærke
fortæller videre at det
bedste ved præstationen
var at man også kunne se
andres idoler, og at man
kunne få lov at til at vise
sit eget idol for de andre i
klassen.
“The world around us”
var også et projekt vi
arbejdede med. Her
skulle man vælge et land
man ville undersøge. Jeg
arbejdede med Dubai,
som er en by i De
Forenede Arabiske
Emirater. Jeg synes det
var sjovt. Det bedste ved
at arbejdet med Dubai
var at man fik mere viden
om stedet.

Strandhygge 2021
I starten af skoleåret tog
Bifrost skolen på stranden,
hvor der blev leget,
svømmet og hygget.
Af Isabella Carlsen 14 år
Isabellacarlsen349@gmail.co
m

Den 17. september 2021 tog
Bifrost Skolen på en hyggelig
dag på stranden. Det var en
solrig dag med mange smil.
Ankomst
Alle elever, forældre og
søskende mødte på stranden
klokken 13:30 efter skole. Da
folk ankom, lagde de deres
tæpper på sandet og alle
deres ting på tæpperne.
Børnene iklædte badetøj, løb
ud i vandet og legede med
hinanden og forældrene
snakkede med hinanden og
med lærerne.
Aktiviteter
Da folk ankom, handlede det
for mange om at komme
direkte i vandet. For andre
var det at lægge tingende og
ned og sætte sig til rette i
solen. Senere var der
kommet et paddelboard i

vandet som der blev leget
med. Derefter kom lærerne
med et tov så der kunne
blive lavet en tovtræknings
konkurrence. Der var en
lærer som havde taget en
bold med, så der var også
mange der gik ned og
spillede fodbold på en bane
der lå lige på standen. Til
sidst var der nogen som
gravede en af de andre
elever ned, så det kun var
hovedet der stak up.
Aftenen
Senere på dagen da det var
tid til at tage hjem, var der

nogle af børnene der løb ned
i vandet for at få en
allersidste dukkert.
Forældrene og nogle af
børnene begyndte at rydde
deres ting op. Det var op til
den enkelte familie, hvornår
man havde fået nok og ville
hjem. Men de fleste gik på
samme tid.
Faktaboks
Stranden som vi var henne
ved hed ”Playa
Malapesquera.”
Den ligger lige ved siden af
havnen i Benalmadena.
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