
 

Skrevet af: 
Elevrådet på  

Ruds Vedby Skole. 
 

Det handler om din  
gode form. 

Dit barns fremtid—
støt dit barn. 

Elevrådet støtter forældre 
og elever til at komme i 

form til skolen   



Kære forældre og elever 
 
Vi hedder kænguruen Anne, elgen Trine 
og ørnen Carsten. 
 
Vi er tre seje dyr, som går på Ruds Vedby 
Skole. Vi er som regel gode venner, men 
vi kan også blive meget uvenner.  
Når vi bliver uvenner, er det ikke kun i 
skolen. Vi bliver  også uvenner, hvis den 
ene af os ikke kommer i skole. Vi har brug 
for hinanden.  
 
 
Hvorfor er det ikke godt at blive væk 
fra skolen i vores klasse? 
 
 Anne bliver sur og slår/sparker. 
 Du kan ikke følge med, og du risike-

rer at få mange lektier, som du skal 
indhente. 

 Du går glip af det sjove. 
 Du bliver holdt udenfor. 
 Gruppearbejde er svært. 
 Man får ikke tjekket Min Uddannelse. 
 
 
Trine og Carsten kan blive vrede på Anne, 
fordi hun kun kommer hver tredje dag. 
Kænguruen Anne ved godt, at Trine og 
Carsten tænker dette om hende: 
 Jeg er ikke til at stole på. 
 Jeg er træls ved fremlæggelser. 
 Jeg hjælper ikke.  
 Jeg får ikke venner på den måde. 
 Jeg snyder mig til at få opmærksom-

hed. 
 Jeg kender ikke til emnet. 
 
 
Trine og Carsten har også dårlige sider: 
Carsten flyver fra det hele. 
Trine har ikke travlt. Det går i hendes 
tempo.  
Trine ødelægger ting, når hun løber. Hun 
er dog venner med Anne, men de kommer 
nemt op at slås – Anne og Trine. 
 
   

Anne har brug for, at hendes kænguruforæl-
dre siger: 
 Du skal i skole 
 Du må ikke blive hjemme. 
 
Skolen skal hjælpe Anne, så hun tænker: 
 Jeg skal lære mig at hoppe højere og få 

bedre karakterer. 
 Jeg må ikke blive hjemme.  
En boksepude – finde gode løsninger på mine 
problemer.  
 
Carsten har brug for at komme i skole, så 
han ikke: 
 Bare sidder derhjemme og spiser æg.   
 Lærer at flyve, så han ikke styrtdykker. 
Skolen skal lære Carsten meget, og der skal 
være trampoliner, så de 3 venner kan hoppe 
højere og højere. 
 

Trine har brug for at komme i skole, så hun:  

 Bliver hurtig, så hun klarer alle opgaver. 

 Lærer, at hun ikke skal ødelægge ting, 

men kan bruge hendes styrke til gode 

ting.  

 

Det gode ved at komme hver dag: 
Man bliver ikke bagtalt. 
Man får det bedre med sig selv. 
Man kan bedre følge med. 
Man kan nemmere få venner. 
Man kan finde ud af det på Min Uddannelse. 
Man klarer sig bedre. 
Man kommer i god form til skolen.  
Man bliver glad og dygtig.  
  
Når man skal komme i form, så skal man 

træne hver dag. Det gælder også i sko-

len. 

Hvis man ikke træner hver dag, så kommer 

man i dårlig form, og så er det svært at følge 

de andre. Derfor kommer de tre venner nu i 

skole hver dag. De har det bedre. Carsten fly-

ver ikke fra det hele, Anne sparker og slår 

ikke, og Trine går roligt rundt.  

Er du klar til at komme i god form?  

Vi ses:-) 


