
Desember 2021 

Hei alle små og store på Disen skole 

Nå har jeg vært på Disen skole en stund allerede, selv om dere 

ikke har sett meg. Jeg har holdt meg skjult, men uten at dere 

har sett meg så har jeg vært litt rundt og kikket inn gjennom 

vinduene for å se om dere er snille.  

Jeg har sett at dere er veldig flinke og gjør masse skolearbeid. 

På 4. trinn har jeg fulgt litt med på at dere har jobbet med 

oppfinnelser. Også har dere begynt med brøk og det er jo 

ganske vrient. Jeg bruker mye brøkregning når jeg skal dele ut 

grøten til hele familien min. Gjett hvem som får den største 

delen?  

Også fulgte jeg med dere helt til svømmehallen en dag. Jeg er ikke noe glad i å 

bade, men nissemor sier at jeg må bade en gang før jul. Det er så bra at dere 

blir vant til å være i vannet og lære dere å svømme. Jeg fikk litt lyst til å hoppe 

uti og bli med, men da hadde dere jo sett meg.  

Jeg er spesielt interessert i middelalderen og da var det så gøy å se at dere i 6b 

jobber med det. En fredag var dere ikke her så jeg måtte dra hjem til dere og 

titte inn gjennom vinduene, og jammen jobbet dere ikke med det hjemme 

også. 

Jeg så at alle var med og sang "Vi tenner våre lykter", og jeg så hvor flinke dere 

på 1. trinn var til å synge "Jul i svingen" slik at treet ble tent på magisk vis.    

Noen ganger er dere inne i det store rommet nederst i skolen og da lager dere 

veldig mye lyd, mens dere løper rundt og blir spreke i kroppen. Og når dere er 

ute løper dere enda mer og lager enda mer lyd. Jeg har sett at noen av dere har 

på dere en vest og at dere prøver å sette i gang litt lek og sånn for barna.  

Det synes jeg er veldig fint. Jeg har også sett at noen av dere allerede er i gang 

med juleforberedelser, og at dere klipper og limer og sager og banker og baker 

og synger og øver til skuespill og juleavslutninger. 

   

Jeg gleder meg til førjulstiden her på skolen. Jeg gleder meg til julesamlinger, 5. 



trinns juleforestilling, juleverkstedet, musikk i storefri, fellesdans og alt det 

andre som skal skje. Jeg har hørt at det er en egen dag for å kle seg ut i 

julegenser, og at dere skal lære litt om ulike juletradisjoner.  

Jeg har sagt det før, men det er en ting som er litt dumt og det 

er at det er så lite mat å finne her. Jeg finner jo litt i skuffer og 

skap på lærerrommet, men det er mest smuler. Det er vel ikke 

ordentlig nissemat! Jeg vil ha grøt! Kanskje er dere flinke til å 

sette ut grøt til nissen hjemme? Da får jeg heller gå litt rundt i 

området der dere bor om kveldene og se om det er noe grøt der. 

Da kan jeg jo kikke inn gjennom vinduene og se om dere er snille 

der også.  

Jeg gleder meg til å se dere alle igjen, og til å bli kjent med dere som har begynt 

på 1. trinn. Jeg er rundt omkring på skolen. Du kan jo prøve og se om du ser 

meg. 

Jeg lurer på om jeg får brukt sparken min mye i år. Blir 

det mye regn eller blir det hvit jul? Jeg elsker å suse av 

gårde på sparken min! Jeg har også lurt litt på om jeg 

skal prøve sånn snowboard. 

Jeg bor ute i skogen under en stor rot med familien 

min. Der har vi det så fint. Jeg skulle ønske at dere kunne blitt med dit på besøk 

en gang. Men det er jo ikke plass til alle der - hahaha.  

Jeg ønsker meg mange julebrev i år! Postkassa står utenfor kontoret til 

vaktmesteren.   

 

 

 



Jeg håper at alle gleder seg like mye til jul som meg! Vet dere hva jeg ønsker 

meg mest til jul? Først masse grøt, også ønsker jeg meg snille barn. Kan dere 

hjelpe meg med det? Jeg ønsker at dere ikke skal si stygge kommentarer til 

hverandre. Dere har sikkert mange forslag og mange ting dere kan gjøre for at 

førjulstiden skal bli skikkelig fin for alle sammen i år. Kanskje kan dere snakke 

litt om det i alle klassene. Kanskje dere skal snakke om det nå med en gang? 

Hvis du følger godt med og ser deg godt rundt så kan du 

sikkert få øye på meg. 

Hilsen fra Disen-nissen  

 


