
 
SOFUS malebog.        

...bliv fri for Vrede-SOFUS    

     

Hej, her er SOFUS. 
SOFUS bor i Kolding. 

Han er i mange forskellige 
situationer. 



       

Dette er SOFUS-Samspil. 
Han står med åbne arme. 

Klar til at spørge andre børn om de vil lege med ham. 
Han vil gerne være ven med andre børn. 

SOFUS-Samspil er aldig oppe at slås. 
Han løser simpelthen problemerne. 

Mal ham rød, gul, grøn og blå 
så alle kan se, han er en rigtig guttermand, 

en rigtig kammerat. 



         

SOFUS-Ordentlighed  er ikke nogen helgen 
selvom han for sjov har taget en glorie på hovedet. 
Men SOFUS-Ordentlighed holder altid sine løfer. 

Han er god at leje med 
og du kan lige tro han kan alle fodboldreglerne. 



            

SOFUS-Forudseenhed holder skarpt udkig hele tiden. 
Han kan næsten se ind i fremtiden. 

Han ved i hvert fald altid hvad vi skal lege. 



           

SOFUS-Udfordring er altid ved at undersøge et eller andet. 
Han er meget, meget nysgerrig. 

Han ved en hel masse. 
Han ved allerede, at han vil være forsker, når han bliver stor. 

Og når nogle af kammeraterne mangler en god idé, 
så spør' de bare SOFUS-Udfordring. 

De spørger aldrig forgæves. 



            

SOFUS-Sund-Økonomi er et finans geni. 
Han er rigtig god til at tælle penge. 

Han elsker at have matematik i skolen. 
Lige meget hvornår der er et projekt, 

kalkulerer SOFUS-Sund-Økonomi  et budget og sørger for at intet går galt. 
Hvis der bare bliver brugt en enkelt 25-øre, som ikke står opført i 

SOFUS' budget 
vil den stakkels forbryder blive hårdt straffet. 
SOFUS' projekter ender altid med overskud. 

Sund økonomi. 



            

Her er  Danse-SOFUS og Sofie.  
At have det sjovt er meget vigtigt. 

Det giver ny energi. 
Det genoplader ens batterier. 

Man får ny styrke.    
Og det at danse med en sød pige som Sofie gør ikke det hele ringere. 

SOFUS har det fedt. 
Meget fedt.  

En eller anden dag kunne han godt finde på at give hende et kys. 



              

Sports-SOFUS og Sofie.  
Everybody must relax Alle er nødt til at slappe af en gang imellem. 

Det hører med til at være på toppen. 
Det er også meget vigtigt at være sammen med andre, 

at dyrke sport sammen med andre. 



            

Man skal undgå ulykker og passe på sit helbred. 
På SOFUS' fars arbejdsplads 

tager Safty-SOFUS sig af arbejdsmiljøet.  
Ser han ikke sej ud? 



             

Når SOFUS gør noget, han godt ved, 
han ikke skulle have gjort 
bliver har flove-SOFUS 



         

Ingen bryder sig ret meget omVrede-SOFUS. 
Her har vi puttet ham ind i en kasse for at holde styr på ham. 

Børnehaven. 
Lad os blive fri for ham i skolen. 

Og lad os blive fri for ham på legepladsen. 
Lad os holde ham væk. 

Hvis vi kan.  

Man bliver vred af at være for ked af det 
for længe. 



          

Ked-af-det-SOFUS står med en tåre på kinden.  
Nogle gange er vi glade 

nogle gange er vi kede af det. 
Men være ikke bange for at vise nogen, at du er ked af det. 

Det er sejt at vise, at man er ked af det. 
Det betyder jo bare 

HJÆLP! 



               

Gør ikke som Strudse-SOFUS 
Han gemmer sit hoved i et hul i jorden. 
Du skal ikke gemme dit hoved i et hul. 

Så får du ikke løst dit problem. 



          

Tal med nogen. 
Ikke hvem som helst. 

Tal med nogen med 2 ører. 
To store ører. 

Tal med  To-ører-en-mund-SOFUS. 
Har du nogensinde spekuleret over, 

hvorfor du har to ører og kun en mund? 
Det er fordi du skal lyttet to gange så meget som du skal tale. 

Lyt til dine venner, når de er kede af det. 



               

Da Så-på-hovedet-SOFUS er færdig med 
at tale med To-ører-en-mund-SOFUS  

er han forløst. 
Han er glad igen og 

han kan stå på hovedet for sine venner 
og 

være sine venners ven. 



         

Pludselig mens man står på hovedet 
lykkes alting. 

Man bliver rigtig, rigtig, rigtig glad, 
og stolt 

man har lyst til at feste. 
Man er Gå-på-vandet-SOFUS 

Nyd det! 
Nyd det! 
Nyd det! 



      

...bliv fri for Vrede-SOFUS 
ved at gøre sådan:   

 



Brug de 4 sammenhængende billeder herunder  
som plakat og hæng den op i din børnehave,  

i skolen eller på dit værelse.    

   



                           


