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Børnene på Grøn Stue leger. 
Mille og Malle er gået ind i det 
lille puderum. De hopper rundt 
i alle puderne. De sveder helt, 
så anstrengende er det. 

Nu kigger Jette ind i puderum-
met. Jette er pædagog. ”Hej 
med jer”, siger hun, ”Vil I hjæl-
pe med at lave frugt?”

”Ja”, siger Mille og Malle, og 
så går de sammen ud i køk-
kenet og vasker hænder. 
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”Se her”, siger Jette, ”vi skal 
have æbler og bananer i dag. 
Vil du tage skrællen af bana-
nerne, Malle, og så kan Mille 
skære æblerne i både.” 

Malle har allerede pillet skræl-
len af den første banan. ”Hvor 
skal jeg lægge den?”, spørger 
han.

Jette tager et fad og en pla-
stikskål frem. ”Frugten kan I 
lægget på fadet”, siger Jette, 
”skrællerne og kernehusene 
skal I putte ned i skålen.”

”Hvorfor det”, siger Malle, 
”skrællerne skal da bare smi-
des ud.”

”Ja”, siger Mille, ”skal kerne-
huset ikke i skraldespanden?” 

”Vent og se”, siger Jette, ”så 
skal jeg vise jer, hvad skræl-
lerne og kernehusene skal 
bruges til.”
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Det varer ikke længe, før de 
har lavet et flot fad med frugt til 
Grøn Stue. ”Kan du tage skå-
len med skræller?”, siger Jette 
til Malle. ”Kom, så går vi ud på 
legepladsen!”, siger hun. 

Udenfor skinner solen. Det er 
varmt og dejligt. 
Børnehaven har en stor have, 
og Grøn Stue har et stykke 
jord, hvor børnene dyrker ær-
ter og gulerødder om somme-
ren. 

Bagest i haven under et gam-
melt egetræ står en stor, grøn 
beholder.
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 ”Har du skålen med skræller 
og kernehuse, Malle?”, spør-
ger Jette og tager låget af be-
holderen. 

”Skal de derned?” spørger 
Mille. 

”Ja”, siger Jette. 

”Ad”, råber Mille, ”se alle de 
ulækre orm. Nej, hvor er der 
mange!”

”De er ikke spor ulækre”, siger 
Jette, ”det er kompostorm, og 
de bor her.”

”Kompostorm”, gentager Mal-
le. 

Han stiller skålen med skræl-
ler fra sig på jorden og tager 
en af ormene op i hånden.

”Den er ikke ret stor”, siger 
Mille. 

Hun tør ikke rigtig røre ved 
den lille orm, der ligger og vri-
der sig i Malles hånd.
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”Læg ormen tilbage”, siger Jet-
te, ”og hæld så alle skrællerne 
og kernehusene ned i kom-
postbeholderen. Kompostorm 
elsker bare at spise skræller 
og kernehuse, og de kan også 
godt lide æggeskaller og kar-
toffelskræller.”

”Skal alle de orm spise vores 
kernehuse og skræller? Men 
hvad sker der så?” siger Mille

”Ja, hvad er det, I laver ude på 
toilettet?” spørger Jette.

Mille og Malle tænker sig om.

”Tisser!”, foreslår Mille og fni-
ser lidt.

”Ja, det er rigtigt”, siger Jette. 
”Men I laver da også pøller.”

Mille bliver helt rød i hovedet, 
og Malle griner og siger ”pøl-
ler-øller”.

”Hør nu her,” siger Jette, ”når 
alle ormene har spist den 
mad, I lige har givet dem, så 
laver de en masse ormepøller. 
Eller muldjord. For ormepøller 
er det samme som rigtig god 
muldjord.”
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”Prøv at se her”, siger Jette 
og tager en låge af nederst på 
den grønne kompostbeholder. 
”Her ligger alle ormepøllerne. 
Prøv at mærke på den dejlige 
muldjord!”

Malle og Mille mærker på den 
bløde, sorte muldjord.

”Når vi har sået gulerødder og 
ærter, så spreder vi muldjor-
den her ud over bedene, og 
så gøder ormepøllerne grønt-
sagerne, så vi får ekstra store 
gulerødder og ekstra mange 
lækre ærter”, siger Jette. 

”Er det ikke mærkeligt at tæn-
ke på, at alle vores banan-
skræller og kernehuse bliver 
til muldjord, som giver os nye 
fine grøntsager?”
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”Jo”, siger Malle – ”men nu vil 
jeg gerne have frugt. Jeg er 
sulten!” Og så går de alle tre 
ind på Grøn Stue og spiser 
frugt sammen med de andre 
børn.
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