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 en gang en pige. Hun hed Polly. Hun bor med sin
mor Belle og sin storebror Charlie. Hun vil være musiker,
men hendes mor Belle er sikker på, at hun skal være
husmor. Men det gider Polly ikke. Hun ved, hvad hun skal
være!
En dag sagde Polly: ”Belle jeg gider ikke være husmor”
”Nej du skal være husmor,” sagde Belle. ”Hvad med far,
kan jeg ikke bare bo hos far,” sagde Polly. Hendes far
hedder Jakob og bor i USA.
”Nej, Polly, du kommer med mig”, sagde Belle.
Og hun rev i Polly. Av av Belle, sagde Polly.
”Charlie, hjælp,” sagde Polly.
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Hun førte hende til en hule. ”Hvorfor er du så ond
Belle. Jeg vil jo ikke være husmor.”
”Jeg ved, du vil have været husmor.”
”Jeg vil være musiker, hos far.”
”Du bliver her, indtil du vil være husmor Polly. Jeg går
en tur, Polly.” Men Charlie var fulgt efter dem.
”Polly, hvad har Belle gang i.”
”Hun vil have, jeg skal være husmor.”
”Jeg hjælper dig.”
”Belle, hvad laver du?”
Så begyndte Charlie og Belle at slås.
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Charlie vandt. Og de levet lykkeligt til deres dages
ende med deres far.
De fulgte deres drømme, og da Belle blev voksen, blev
hun musiker.

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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