
 

Värdegrundsäventyr ht 2018, Kvarnens förskola, avdelning Ugglan 

 

 

 

Värdegrundsäventyr   ht- 18 

Valdagen 
Nästa torsdag är en spännande dag. Valdagen. I hallen hänger det kort på 
kandidaterna med önskan om att rösta på både Gunilla och Bettan…  Vi har gjort 
en fin valurna där rösterna ska läggas, och röstsedlar till båda två. Vi har skickat 
bud till Gunilla genom Miranda när vi gav tillbaka nyckeln. Och hon är punktlig 
minsann, exakt 10.15 klapprar hon in med hög röst i ett moln av parfym. Hon 
verkar på ganska gott humör, kanske tror hon att vi ska rösta på henne. Hon ser 
mindre glad ut när vi säger att vi väntar på Bettan också… Gunilla sätter sig på 
stolen och tycker det är skandal av Bettan att inte komma i tid. 

Då ser vi någon utanför fönstret, som lite ängsligt kikar in. Det är Bettan, då 
fungerade det för henne att ta sig till vår värld. Vi vinkar åt henne att hon ska 
komma in. Det gör hon och hon ser så förvånad ut för hon har aldrig varit i ett 
hus någon gång. Hon lägger sig på golvet och tycker det är hårt, och skrattar åt 
vattenkranen och tvålen. Ja ja det är nog konstigt för ett troll som bor i skogen.  

Lite ängslig verkar hon först för Gunilla men sedan säger hon att hon faktiskt inte 
är rädd längre. Så det så! Bettan sätter sig på den andra stolen, och så kan 
röstningen börja… En och en går barnen fram för att välja en röstsedel att lägga i 
valurnan. Gunilla pekar på sina röstkort men barnen väljer ju såklart Bettans. 
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Gunilla ser surare och surare ut under barnens röstning. Sedan är det dags för 
rösterna från Kulimulien, de har Bettan med sig i en liten burk. Det börjar med 
Björnen Bauta, och han har röstat på Gunilla. Åh nu blir hon mallig minsann! 
Rösterna fortsätter, de verkar tycka lite olika i Kulimulien. Det blir en del röster 
på Gunilla men flest på Bettan verkar det som. När röstningen är färdig återstår 
bara att räkna med för vi ska säkert veta hur det gick… 

Fröken Hanna tar ut alla lappar ur valurnan och så gör hon två olika högar, en för 
Bettans och en för Gunillas röstsedlar. Barnen hjälper till att räkna högt 
tillsammans. Det blir 32 till Bettan och 5 till Gunilla. Så det är ju tydligt vem som 
är segraren. Bettan får fortsätta vara lärare i Kulimulien-skolan. Så bra! Gunilla 
ser allt annat än glad ut, vi vill vara snälla mot henne så vi försöker prata med 
henne om vad hon kan göra istället… Det kommer fram att hon tycker om att 
göra det fint omkring sig. Kanske ska hon hem och renovera sitt rum på slottet. 
Ja det är väl ingen dum idé. Då får Miranda vara ifred och sköta Sagovärlden som 
det ska vara. Gunilla börjar rabbla upp allt hon behöver, hon ska nog hem och 
skriva en önskelista med julklappar. Hon är för tokig, det är ju länge till jul… Ja ja 
den där Gunilla… Innan Bettan ger sig av får alla barn som vill en kram av henne. 
Vilken bra Valdag vi fick! 
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