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Barnen träffar Miranda och Gunilla 
På hösten börjar det som vanligt nya barn på Ugglan. De har hört talas om att de 
gamla Ugglebarnen rest i Sagovärlden på spännande Äventyr, så de funderar en 
del på om de också ska få det. Fröknarna vet att det är Sagofen Miranda som 
bestämmer om det… så barnen blir mycket glada när hon äntligen kommer till 
oss… 

 

Miranda berättar att det är hon som håller ordning i Sagovärlden. Hon bor med 
sina systrar, de är 7 stycken i ett slott långt bort i Sagoskogen. Miranda är den 
utvalda, hon fick sin kraft och magi av en god Trollkarl för längesedan. Hon fick 
även ett resepulver som gör att hon kan resa mellan alla olika Sagovärldar som 
finns.  

Det finns så mycket olika sagovarelser och det är inte alltid som de sköter sig så 
bra. Det är då Miranda kan behöva hjälp av modiga människobarn. Men först 
måte vi visa att hon kan lita på oss. Att vi är på de godas sida och kan följa 
Sagoskolans Lagar. Att samarbeta är viktigt. Vi måste träna på detta ett tag, och 
visa att vi kan vara bra kompisar.  

Miranda ger oss en Gyllene kula som vi kan använda för att kalla på henne. Vi får 
också veta att en av hennes systrar som heter Gunilla inte är snäll utan sur och 
egoistisk. Hon är avundsjuk på Miranda för att hon blev den utvalda att sköta om 
Sagovärlden. Hon försöker komma åt Mirandas resepulver som hon har inlåst i 
ett skåp för att kunna fylla på i sitt halsband som är en liten bägare. Just nu är 
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Miranda lite bekymrad över att nyckeln är borta… Hon hoppas att det inte är 
Gunilla som har hittat den och tagit den. Vi lovar Miranda att vi ska träna på att 
samarbeta tills hon kommer nästa gång. 

En dag när vi kommer in på avdelningen är det mycket stökigt. Nästan alla 
skåpsluckor år öppna, någon har varit i frysen och tagit kakan som vi bakade till 
drop-in… Det ligger rönnbär lite överallt, och det luktar starkt av en parfym. Vem 
kan det vara som varit här? 

 

 När vi ser att tavlan med Sagoskolans Lagar är vänd upp och ner med ett rött 
kryss över och att det sitter en ny tavla med ”Gunillas Lagar” under dem så 
förstår vi. Det måste vara Mirandas tokiga syster Gunilla som varit här. Hon 
verkar tro att hon kan få oss att följa hennes lagar istället. Vi läser dem 
tillsammans, de är så knasiga. Handlar bara om att man ska bry sig om sig själv 
och inte någon annan. Så vill ju inte vi ha det. Det måste vi tala om för henne, 
men hon är inte kvar. Hmm vi funderar på det här och kommer fram till att det 
bästa är nog att försöka locka hit henne ändå så vi får prata med henne… Hon 
verkar gilla guld och och glitter, och rönnbär så vi hänger upp det lite varstans på 
avdelningen. Några dagar senare när vi äter frukt i samlingen så hör vi någon 
komma på höga klackar… Det är Gunilla som kommer till oss. Oj vad hon luktar 
parfym och pratar högt. Hon får se rönnbären och blir förtjust, mmm så gott 
säger hon och smaskar i sig. 
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Gunilla är verkligen tjusig med sitt röda hår och klänning med fin sjal. Men så 
vidare trevlig är hon inte, det förstår vi när vi börjar prata med henne. Hon vill 
bara prata om sig själv och hur bra hon är. Först verkar hon att tro att vi nu 
börjat följa hennes lagar, men när hon upptäcker att vi istället har satt kryss över 
hennes lagar så blir hon sur. Hon läser våra fina Uggle-regler och tycker de är 
fjantiga. Det är väl mycket bättre att bestämma allt själv, förstår vi inte det? Än 
och lyssna på andra och bestämma lite var!!  

Det är inte så lätt att få henne att lyssna på oss. Men barnen försöker verkligen. 
Någon säger till henne på skarpen men Gunilla är hopplös på att lyssna. Vi frågar 
om det är hon som tagit sakerna vi saknar på Ugglan, vår spegel i trädet och 
sagoslottet men hon erkänner ingenting.  

När hon letar i sin väska efter sitt läppstift så råkar hon tappa ut innehållet, och 
då ser vi en nyckel… Oj oj kan det vara nyckeln som Miranda saknar… som går till 
skåpet där hon har sitt resepulver. Gunilla ser bara lurig ut, och nu börjar hon 
tröttna på oss eftersom vi inte tycker om hennes lagar. Argt stampar hon iväg 
och säger att hon ska minsann resa någon annanstans. Glittret tar hon med sig, 
det gör inget. Vi tycker det är skönt att hon försvinner.  
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Men vi vill träffa Miranda igen och berätta för henne vad som hänt, så vi kallar på 
henne med den gyllene kulan. Det fungerar, hon kommer till oss. Miranda tycker 
våra Uggle-regler är mycket bra. Nu vill hon skicka oss på ett uppdrag som ett 
test på om vi kan bli hjälpredor i Sagovärlden. Vi får skydds-stenar som ska 
skydda oss. Mirandas magi är stark så vi behöver inte vara rädda för att åka på 
uppdrag. Bara man samarbetar och lyssnar noga… 
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