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1 Den første mandagen i hver måned gjør June noe  
spesielt. Hva er det hun gjør?  

2 Men en mandag åpner ikke mormor døren.  
Hva hadde skjedd med mormor?

June og mormor

3 En ambulanse kommer og henter mormor. Hvor kjører  
ambulansen med henne?

4 Hvilke følelser tror du June har når alt dette dramatiske 
hender? (Du kan sette flere kryss, om du vil.)

Til legevakten.

Til sykehuset.

Til en doktor.

Hun blir redd.

Hun blir trist.

Hun blir forvirret.

Ditt forslag:
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5 June sin mor sier at mormor ikke kan bo i huset sitt 
lenger. Det liker ikke June. Hun synes at mor er dum. 
Hva gjør June med mormor? 

6 Mormor ikke kan flytte hjem igjen til huset sitt. Hun blir 
sykere, og dør. I begravelsen kommer de fire vennene 
fra Tigergjengen. Kan du navnene deres?

7 June har et minne etter mormor som hun kan sitte 
og se på. Hva er det?

1

2

3

4

8 June har også gode minner som hun ikke kan se, men 
som hun kan tenke på. Hyggelige ting hun og mormor 
gjorde sammen. Kommer du på noen sånne ting?
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12 Hva annet kan vi gjøre for å få det bedre når vi er triste?

9 Har du opplevd at noen du var glad i ble syke eller døde? 
Fortell litt om det hvis du vil:

11 June fikk trøst av vennene sine da hun mistet mormor. 
Hvem kan trøstet deg når det skjer noe trist i livet ditt? 
(Du kan sette flere kryss hvis du vil.)

En bror eller søster.

Besteforeldre.

Mor eller far.

En slektning.

En på jobben.

En kjæreste.

En venn.

En lærer.

En nabo.

Dine forslag:

10 Har du opplevd noe annet som var veldig trist?


