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1 Det er møte i bofellesskapet. Ingrid har noe viktig hun 
vil si. Hva er det hun forteller?

2 En i gjengen blir ekstra lei seg over det han har hørt. 
Hvem er det?

3 Hva gjør Kim når han blir lei seg og fortvilet? 
(Du kan sette flere kryss, hvis du vil.)

Mye nytt for Kim

4 Hva gjør du når du blir lei deg og fortvilet? 

Han gråter og hulker høyt.

Han blir stille, og sier ikke noe.

Han bare ler, og later som ingen ting.

Han sparker til noe.

Han prater om det med noen.

Han hører på musikk.
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5 Noen dager senere er Kim i svømmehallen. Der ser han 
May og Lise på basseng-kanten. Men han ser også en 
jente han har møtt før. Hva heter jenta?

6 Hva gjør Kim når han ser jenta? (Sett kryss!)

7 Jenta hopper ut i vannet. Hva gjør hun med Kim under 
vann?

8 På hjemveien tar Kim og Marie følge. Men da Marie 
skal ta bussen, finner de på noe sprøtt sammen.  
Hva gjør de?

Han går bort til henne og sier hei.

Han smiler og vinker til henne.

Han hopper ut i vannet og later som ingen ting.

Han setter seg sammen med May og Lise.

9 Kim og Marie setter seg ved en bod. De er sultne.  
Hva kjøper de i boden?
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10 Kim forteller Marie om Ingrid, som skal slutte. Han sier 
han ikke bryr seg. Hva tenker du? Tror du han bryr seg 
om at Ingrid skal slutte?

11 Marie er en sånn person som det er lett å prate med, 
synes Kim. Har du noen som du synes det er lett å prate 
med – også om vanskelige ting? Fortell:

12 Ingrid og Kim har husvask. Da greier Kim endelig å si til 
Ingrid at han er lei seg fordi hun skal slutte.

 Tror du det hjalp at Kim pratet med Marie om det først? 

13 Om kvelden sender Kim og Marie sms til hverandre. 
Hva prater de om?
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15 Hvis du har opplevd at noen du var glad i ble borte, 
hvordan hadde du det da? Fortell: 

14 Har du opplevd at noen av disse personene har sluttet 
eller blitt borte:

En støttekontakt

En lærer

En assistent

En sjef eller leder på jobben

Personalet i bofellesskapet

Andre:

16 Skriv ned navn på noen du er glad i!


