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Trykt på svanemærket papir
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Her ser du Malle.

Han skal i børnehave. Han føl-
ges med sin far. 

Så, nu kommer de til børneha-
ven. 

De går ind og lægger Malles 
tøj og taske i garderoben og 
går ind på Grøn Stue. 

3



4



Her sidder Jette. ”Godmorgen 
Malle”, siger hun. Hun siger 
også godmorgen til far.

Mille er allerede kommet. Hun 
sidder og tegner. Malle synes, 
at Mille er sød.

”Hej Malle”, siger Mille, ”vil du 
også tegne?”

”Ja”, siger Malle, ”jeg vil tegne 
vores bil. Den er sort.”

Malle sætter sig ved siden af 
Mille. ”Hvad er det?”, spørger 
Malle og peger på Milles pa-
pir.

”Det er da vores hus”, siger 
Mille, ”kan du ikke engang se 
det?” 
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Malle begynder at male med 
det sorte farvekridt. Det er lidt 
svært at styre. Malle kommer 
til at lave alt for lange sorte 
streger. Han prøver at viske 
dem ud med fingeren, men så 
bliver det hele bare sort. 

”Nej”, råber Malle pludselig, og 
så krøller han papiret sammen 
og smider det på gulvet. Han 
er lige ved at græde.
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”Jamen Malle da”, siger Jette 
og tager Malle op på skødet. 
”Det vil ikke!” Malle er begyndt 
at græde. 

Jette trøster Malle. ”Det er 
svært at tegne en bil. Man skal 
øve sig”, siger Jette. Malle hol-
der op med at græde. 

”Samler du lige papiret op, 
Malle”, siger Jette. Malle sam-
ler den krøllede tegning op 
og glatter den ud. Så lægger 
han den i papkassen, som står 
henne ved døren. 

”Det var godt, Malle”,siger 
Jette, ”jeg kan se, kassen er 
ved at være fyldt. Vil du med 
hen på Den Grønne Plads om 
lidt?” 
”Ja”, siger Malle,”må jeg træk-
ke legevognen?” ”Ja”, siger 
Jette, ”det må du gerne”.
 ”Må jeg komme med”, spør-
ger Mille.
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Lidt efter lægger de alt det 
gamle, brugte papir fra pap-
kassen over i legevognen. Og 
så går de hen mod Den Grøn-
ne Plads. 

Malle trækker legevognen, og 
Mille skubber på. Da de kom-
mer hen til Den Grønne Plads, 
hjælper Mille og Malle med at 
putte alt papiret i papircontai-
neren.

”Er den fuld af papir?” spørger 
Mille. ”Ja”, siger Jette, ”Om 
lidt kommer der en stor lastbil 
og henter det, og så bliver det 
brugt til at lave nyt papir af.”
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De kommer hjem til børneha-
ven igen. Malle sætter træk-
vognen på plads. 

”Vil I hjælpe med at bage bol-
ler?”, spørger Jette. 

Det vil Mille og Malle meget 
gerne. De går ud i køkkenet. 
Jette tager en ny pakke med 
køkkenruller frem. 

”Prøv at se her”, siger hun, 
”Kan I se det grønne mærke 
på pakken?”. 

Det kan Malle og Mille godt. 

”Det betyder, at køkkenruller-
ne er lavet af gammelt papir”, 
siger Jette. 

”Bliver mit krøllede tegnepapir 
også brugt?” spørger Malle. 

”Ja, det kan du tro”, siger Jette, 
”det gamle, brugte papir bliver 
vasket, og så bliver der lavet 
nyt papir af det.”
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Og så går Mille, Malle og Jette 
i gang med at bage boller til 
alle børnene på Grøn Stue.
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