Eventyrlige
Verdensmål
Hem Skoles 3.-4. årgang arbejder med
de 17 verdensmål og fortæller eventyr
om en endnu bedre fremtid.
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Der var engang en pige, der hed Helle. Hun boede i
et lille rødt hus. Huset lå i nærheden af vandet ude
på landet. Hun havde både venner og familie. Ca. 3
km væk lå havet.
Der var også et lille gult hus ved havet. Her boede C.
C var en grisebasse. Hun brugte simpelthen havet til
skraldespand. Plastikflasker, sugerør, batterier og
plastikposer flød rundt i vandet. C var bare ligeglad,
for lossepladsen lå for langt væk til, at hun gad køre
derud.
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En dag fandt Helle en fugl, der var meget syg. Den
lå og skvulpede i vandkanten. Hun gik på
dyrehospitalet, så dyrlægen kunne hjælpe fuglen.
Fuglen blev straks opereret. I maven fandt lægen
en plasticpose og et plastikkrus.
Fuglen døde på hospitalet.
Helle blev både rigtig ked af det og også rigtig,
rigtig gal på den, der havde smidt affaldet i havet.
Og hun vidste lige præcis, hvem det var. Det var
den dovne og onde C.
Helle gik ned på stranden til det gule hus, og
bankede på. C åbnede døren.
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Helle rakte den døde fugl op til C.
C siger, at det bare er klamt.
”Jamen, det er jo dig, der er skyld i, at den søde fugl
er død! Det er jo dig, der har smidt skrald ud i
havet, som fuglen har spist og er død af!” sagde
Helle.
”Det vidste jeg ikke, at fuglene ville spise.”
”Jeg lover at samle alt mit affald op fra havet, og jeg
lover aldrig at kaste skrald i havet igen.”
De levede lykkeligt til deres dages ende, og det
gjorde fuglene også.

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
Foråret 2019

