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”I dag skal vi male et billede af os selv,”
siger Lene.
Kasper styrter af sted.
I farten støder han ind i Sille.
”Spasser,” udbryder Sille.
Kasper skubber til hende.
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”Lad være,” råber Sille.
Kasper rækker tunge
af hende.

Kasper vil have rigtig maling, men han rækker lige
hånden op alligevel. Lene kommer ned til ham.
”Nej, nej, jeg skal have maling,” siger Kasper.

”Hvem vil have kridt?,”
spørger Lene.

”O.k., men du rakte hånden op,” siger Lene.

Ingen rækker
hånden op,
kun Kasper.
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Kasper har glemt, han altid bliver ked af det,
når de skal male.
Det er først, da han sidder med det, at han husker det.
Det eneste, der kommer ud af hans pensel,
er klatter.
Kasper stønner.
De farver, som han fik blandet,
er heller ikke pæne.
Pludselig smider han penslen,
og den flyver desværre lige ind
i Silles hoved og dumper ned
på hendes maleri.
Maleriet er ødelagt.
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”Lene, Kasper kaster med maling,” råber Sille højt.
Kaspers maleri er også ødelagt.
Sille begynder at græde.
Lene trøster hende.
Så begynder Kasper også at græde.
Lene må også trøste ham.

Sille går i gang igen med et nyt
billede. Men Kasper vil ikke mere.
Han kan jo ikke male.
Det forsøger han at sige til Lene.
Hun hører det ikke.
Så bliver Kasper vred.
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”Jeg tror ikke, at Kasper vil male mere,”
siger Sille helt stille.
Sille bliver bange, når Kasper
bliver vred.
”Lene, vil du ikke sætte Kasper
uden for døren, så han ikke
ødelægger mit maleri igen?”
spørger hun.

Åh nej, ikke nu igen! Kasper laver altid ballade.
Han bliver så vred, når der er noget, han ikke kan
finde ud af.
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Lene svarer, at der skal være
plads til alle i klassen.

Indeni har Kasper rigtig
meget lyst til at male.

”Jeg tror ikke, at du har lyst til at male mere,
har du?” spørger Lene Kasper.

Lene har nemlig sagt,
at alle billederne skal
hænges op på opslagstavlen
med navn på.

”NEJ,” svarer han.
”Jeg hader at male!”
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”Jeg duer ikke til noget,” græder Kasper.
”Det passer ikke, Kasper. Alle børn er gode til noget!”
”Ikke mig,” græder han.
”Sludder. Man kan ikke være god til det hele,
men alle er gode til noget,” trøster Lene.
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”Ikke mig,” gentager Kasper trist.
”Nu tror jeg, at vi skal lave en leg, der hedder:
Alle er gode til noget,” siger Lene.
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”Er der nogen,
der vil sige noget,
de er gode til?”
spørger Lene.
”Jeg er god til at ride.
Det er derfor, at jeg
har malet mig selv på
en hest,”
siger Camilla med et stort smil.
”Du er også god til at male, kan jeg se,” siger Lene.
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”Kan man godt være god til flere ting?”
spørger Peter genert.
”Det kan man sagtens,” svarer Lene.
”Jeg er god til at stå på skateboard
og til at regne.
Det er mine yndlingsting,”
siger Peter højt.
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”Lukas er god til at løbe.
Han er den, der løber hurtigst
i hele klassen,” siger Lasse.
”Og du er god til fodbold,”
siger Lukas til Lasse.
Lukas og Lasse er bedste venner.

”Men jeg er jo ikke god til noget,”
hulker Kasper.
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”Selvfølgelig er du også god til noget. Det er alle,” siger Lene.
Lasse får en ide. Han finder sæbevand frem,
tager en piberenser og laver en rund ring af den.
”Prøv at blæse en sæbeboble,
for det er du rigtig god til,”
siger han til Kasper.
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Kasper tager piberenseren, dypper den i sæben,
og så puster han.
Ud kommer den smukkeste sæbeboble,
børnene nogensinde har set.
Boblen bliver større og større.
”Aj og ih og åh,”
siger alle børnene.
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Pludselig smutter boblen
af piberenseren og flyver til vejrs.
Kasper lavede straks en ny boble.
Og så laver han en til og en til og en til.
Børnene begynder at lege med
boblerne. De griner.

Kasper går hen til vinduet og åbner det.
Han puster og puster og puster.
Til sidst er hele skolegården fyldt op med
millioner af sæbebobler.
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Da det ringer ud, fyldes skolegården med børn.
De jubler, da de ser alle boblerne.
Kasper smiler over hele hovedet.
”Kan du se, hvad jeg sagde,”
siger Lene.
”Alle børn er gode til noget,”
og så giver hun Kasper
et stort kram.
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Tegn det, du er god til

Mennesker har alle dage været forskellige. Nogle af os er lange og
tynde, andre er små og trinde. Der er dem med fart på og dem der
bedst kan lide, når det hele går lidt langsomt. Der findes mennesker,
der ikke siger særlig meget, og så er der os, der helst snakker hele
tiden. Prøv og hør her, der er ikke nogen typer, der er bedre end
andre - Vi skal være her alle sammen. Mangfoldighed er en gave.
		
		
Renée Helmig Toft Simonsen, forfatter.

Alle børn har brug for at være gode til noget. For nogle børn kan
dette noget bare være lidt sværere at finde frem. Derfor har vi lavet
bogen Alle er gode til noget, der sætter fokus på dette. Det gør vi ud
fra en tro på, at vi ville vinde meget som samfund, hvis vi var bedre
til at læse hinandens signaler.

Scan QR-koden og vær med i konkurrencen
om fine præmier og få et flot diplom tilsendt.
Bogen er finansieret af ADHD-foreningen og Edith & Godtfred Kirk Christiansens Fond.

