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INNEHÅLL

PROFILEN

och kan väldigt många ord. Det går 
även i linje med Marias beskriv-
ning av honom som en person 
med mycket energi och tankar.

– Jag skulle vilja lägga till att 
han har en stark vilja och en stor 
portion humor, säger hon.  

ERNST-MAURICE berättar att 

hans förskoleklass hade hallo-
weenfest nyligen och då var 
han utklädd till Harry Potter. 
Förutom att han tycker om 
Harry Potter som karaktär så 
hade Ernst-Maurice en plan 
med sin utklädnad. 

– Det finns en tjej på min 
skola som jag tycker om. Hon 
skulle klä ut sig till Hermione 

och då tänkte jag att jag skulle vara Harry 
Potter. Jag frågade chans på henne och 
hon sa ja, berättar Ernst-Maurice stolt. 

Så det blev en väldigt lyckad fest enligt 
honom.

När han inte går i skolan tycker han om 
att vara med sina kompisar. 

– Vi leker med pokémon och bygger 
med lego eller plusplus. 

FAMILJEN HAR VARIT medlemmar i RBU 
Stockholm sedan förra sommaren och har 
redan hunnit med flera olika aktiviteter, 
bland annat ridlägret i Vansbro som ar-
rangerades för första gången sommaren 
2020. Sedan åkte de med på skidresan till 
Åre som RBU Stockholm har arrangerat i 
många år.  ●
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 FOTO: PRIVAT

 E rnst-Maurice sitter redo 
framför datorn när RBU 
Stockholm ska intervjua 

honom för Utsikt. Strax innan 
intervjun har han och hans 
mamma Maria precis hunnit 
hem från skolan, Fria Maria 
barnskola på Södermalm. 

Ernst-Maurice väntar ivrigt 
på första frågan som handlar 
om vilken klass han går i. 

– Jag går i förskoleklass, 
berättar han.

Han bor med sin mamma, 
men familjen rymmer många 
fler personer än så. 

– Min familj är också mor-
mor och morfar och deras hun-
dar, mina mostrar, kusiner och 
sysslingar, berättar Ernst-Maurice.

PÅ FRÅGAN OM vad som är roligast i sko-
lan svarar han snabbt och tydligt.

– Att vara med alla kompisar är det 
bästa med skolan.  

Ernst-Maurice berättar att de bland 
annat har SO, svenska och EQ som äm-
nen i skolan. EQ handlar bland annat om 
att lära sig uttrycka känslor och hur man 
är en bra kompis. Men det finns ett ämne 
som är roligare än andra. 

– Matte är det bästa ämnet i skolan. 
Jag kan redan räkna gånger, berättar 
Ernst-Maurice. 

Maria berättar att de arbetar i mindre 
grupper på skolan med barn från olika 
årskurser så att de kan lära av varandra.

Det är väldigt lätt att prata med Ernst-
Maurice, han är bra på att uttrycka sig 

Full fart för Ernst-Maurice
Succé för  
våra nya  
 e-spelträffar 

Museet som når 
ut med humor 
och historia

Påverkan: dessa 
frågor arbetar vi 
med just nu

Julspecial:  
Vi har bästa 
utflyktstipsen

Vi inspireras av 
influencern Moha 
Frikraft

Fullspäckat  
aktivitetsschema 
inför 2022

Krönika: ”När 
vi möts händer 
det grejer”
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Ernst-
Maurice 
Fagerquist
Ålder: 6, snart 7 år.
Bor: Södermalm. 
Familj: Mamma 
Maria, mormor, mor-
far, mostrar, kusiner 
och sysslingar.
Skola: Fria Maria 
barnskola.

Ernst-Maurice  
som Harry Potter.

18

24

Vi funkis- 
föräldrar är 
inte några 
speciellt  
utvalda 
människor.

Kåseri
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