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Det var blevet d. 18. december og glædede sig, for i dag var nemlig en ekstra god dag. 

I dag fik de juleferie på . Klokken var 8.10 og det ringede ind på skolen.                     

og skyndte sig, for de ville ikke komme for sent lige netop i dag. Da de 

kom ind i klassen var der lidt mørkt, kun 1 kalenderlys gav en lille smule lys. 

satte sig på sin plads og begyndte at tælle hvor mange børn der var kommet i skole: 

...22, 23 orv så manglede de stadig 2.                                klappede 6 gange i hænderne, og der blev helt 

ro i klassen. “Nu skal I høre....I dag skal vi lave juleklip, og så får vi en hemmelig gæst på besøg!” 

Uhhh....                               var spændt på, hvem det mon kunne være. Klassen gik i gang med at klippe 

glanspapir ud til fine guirlander.                                spurgte                               , om de ikke skulle måle 

hvor mange meter guirlander de nu havde lavet. De tog den store tavlelineal, og begyndte at måle

...3, 4, 5 meter, orv det var langt. Imens klassen var godt i gang med juleklip, listede MatematikFessor 

rundt ude i skolegården. Han var ved at sætte nogle poster op til et løb. Fessor gik og talte skridt fra 

post til post: ”...11, 12, 13 her passer det fint at sætte næste post op” mumlede Fessor for sig selv.            

synes hun så nogle små skikkelser ude i gården, og gik hen for at kigge ud af vinduet, 

men kunne ikke se noget. Ude i gården kunne Fessor høre noget svagt musik. Han fulgte lyden, der blev 

højere og højere... hov nu kunne han høre, at det var Fessors julesang klassen spillede! Fessor gik hen 

og bankede på døren til klassen, og                               kom straks og åbnede. klappede 

7 små klap, og der blev ro i klassen. ”Nu kommer vores hemmelige gæst,” sagde . 

Fessor kom ind og alle børnene løb over og gav ham et stort kram. spurgte, om 

Fessor kunne høre hvilken sang de hørte, og det kunne han godt. ”Det er dejligt, at I hører min julesang. 

Kan I lide den?” ”Ja, den er mega god,” sagde                                og                                i kor.
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”Nå, nu skal I høre: Jeg har lavet et jule-geometri-løb til jer. Der er 9 poster fordelt rundt i gården. God 

fornøjelse”.                                 ,                                  og                                 var i gruppe sammen og gik ud i 

gården. Første post lød på, at de skulle rundt og finde 17 julehjerter og finde ud af hvilke geometriske 

figurer, man kunne sætte sammen for at lave et hjerte.                                og                                  prøvede 

sig frem og fandt frem til, at man kan sætte et kvadrat og to halve cirkler sammen, så bliver det til et 

hjerte.                                 kunne ikke finde den næste post og gik hen til Fessor for at få hjælp. De ledte 

sammen, men kunne ikke finde posten.                                 , der også hjalp til med at lede, pegede hen 

mod rutchebanen og sagde: ”Prøv at se der, der er en masse små bitte fodspor i sandet. De fører den 

vej!”.                                 ,                                  og løb hen til rutchebanen og fulgte de små 

fodspor om bag den. Ganske rigtigt, der lå posten, og rundt om sad der 25, 26, 27 nej 29 små søde 

nisser og grinte.                                  spurgte, hvorfor de havde taget posten, og en af de mindste

nisser, som var 30 år, sagde at det var fordi, de var drillenisser, og at de bare ville lave lidt sjov. 

En anden nisse på 28 år sagde, at de også havde været inde på lærerværelset og hældt juleøl i 

lærernes kaffe og så grinte han. Han grinte så meget, at han kom til at slå 14 prutter.         

spurgte, om de ikke måtte få deres poster tilbage, så de kunne lave løbet færdigt. 

Den ældste nisse sagde, at de godt måtte få posterne, hvis de lovede at lave lidt risengrød til alle 

nisserne. Derefter talte nissen: “15, 16, 19, 20, 21!” og vupetivup så var alle nisserne væk. “Det var 

mærkeligt,” sagde Fessor, “men godt at vi fik vores poster tilbage!” Løbet var slut, og alle børnene 

mødtes inde i klassen. Fessor sagde tak for i dag og ønskede alle børnene en glædelig jul og en god 

24. december.                                 og                                  stod i vinduet og vinkede farvel til Fessor, og så

at sneen begyndte at dale ned. Jubiii... nu var det endelig tid til juleferie!
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