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Verdensmål
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om en endnu bedre fremtid.
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For meget længe siden, i et lille land kaldet Paradisets
land, boede Joanna.
Joanna boede på et husmandssted. Hendes mor var død
og hendes far var på plejehjem. Hun havde ikke en
storesøster eller en storebror. Hun havde kun en
lillesøster.
Joanna passede huset og sin lille søster.
Joanna gik ikke i skole.
Hendes bedste veninde vil hjælpe hende. Hun hed
Amilla
Hun syntes, at alle skulle gå i skole.
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Kongen i Paradisets land havde faktisk sagt, at den som
kunne få alle pigerne i skole, ville få en stor guldklump.
Pigerne vidste, at der boede en ond mand i en grotte, i et
bjerg. Han hed Johan og han kæmpede for, at piger ikke
måtte gå i skole.
Han havde sagt til alle forældrene i Paradisets Land, at der
stod i nogle gamle bøger, at piger ikke måtte gå i skole og
blive kloge. Hvis pigerne ikke kommer i skole, får I et dejligt
liv. Hvis pigerne KOMMER i skole, så bliver det værst for jer
selv.
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Nu gik pigerne hen mod Johans grotte. De gik ind i
grotten og Johan fik øje på dem. Da Johan så dem,
blev han sur.
”Vi vil have lov at gå i skole”, sagde Joanna og
Amilla.
Så tog Johan en sten op fra gulvet og kastede den
efter pigerne. Men de dukkede sig og stenen
smadrede imod væggen. Nu begyndte grotten at
ryste. Pigerne tog benene på nakken og løb ud af
grotten. Så hårdt ramte stenen væggen, at grotten
styrtede sammen over Johan, og han døde.
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Pigerne gik nu hen til slottet for at få deres guld.
Der var fest i en uge og de levede lykkeligt til deres
dages ende, for nu gik alle pigerne i Paradisets land i
skole.

Tredje og fjerde årgang fra Hem Skole har arbejdet med
nogle af de 17 verdensmål sammen med deres lærere Hanne
og Helle.
Klassen tog på bustur og besøgte eventyrlandet Tidløse.
Her valgte børnene figurer til deres eventyr. De fotograferede
og forberedte sig på at skrive historier, hvor helten arbejder
for et af verdensmålene.
Børnene har skrevet samt konstrueret billeder i Powerpoint.
Du kan læse meget mere om verdensmålene på nettet. Her
kan du også besøge eventyrlandet Tidløse. På Tidløselandets
hjemmeside finder du mange andre eventyr og
animationsfilm lavet af børn (tidløse.dk).
Det sidste eventyr i bogen – Flora redder naturen – er
skrevet i 2018. Det var det eventyr, der gav os ideen til at
arbejde videre med EVENTYRLIGE VERDENSMÅL.
God fornøjelse.
Søren Kappel, forlagsredaktør i Eventyrforlaget J
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