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FORÆLDRE GUIDE

Print brevet herunder ud og udfyld skemaet, så det passer med 
hvordan december måned har været hos jer.

Læg så brevet i sokken eller i postkassen og nyd børnenes reaktion, 
når de finder ud af at nissen ikke har været helet tip top tilfreds med 

mængden af kanel på risengrøden. 
... eller hvad du nu vælger at krydse af i skemaet ...

RIGTIG GOD FORNØJELSE 
OG GLÆDELIG JUL

Tina & Natasja



Det Officielle Juleratingsskema
Der er gennem december ofte blevet serveret Risengrød: 

   Der er plads til forbedring Jeg er nissetilfredsNej for Nissen! 

Grøden er blevet serveret med rigeligt kanel og smør:
 Nærighed bør ikke gælde kanel og smør Jeg er nissemætNej… bare nej 

Nisseøllen har været dejlig lunken og sød:
Den kunne til nød drikkes Mmm nisselækkertBrr nej, den frøs fast i mit skæg

Mængden af julestads:
 Jeg er ikke imponeret Øhh, hvad for noget julestads? 

Stemningsfuld julemusik:

OFFICIEL JULERATING PÅ EN SKALA FRA 1-10

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Øvrige Bemærkninger....

Tjuhej jeg er nissestolt

Så hellere trække katten i halen   Hvad er der galt med ”jinglebells”   Kanissen kanon

Rigtig glædelig jul

Nu er det igen tid til at sove for os nisser, så vi kan være rigtigt friske til næste jul. Vi 
nisser er jo så små, at en hel december måned med travlhed og julestemning, kræver en 
ordentlig lang sommersøvn.

Men inden jeg gør det, har jeg lige udfyldt Julemandens officielle juleratingsskema, som 
måler den generelle julestemning her hjemme hos jer. Normalt bruges det til at vurdere 
tilfredsheden blandt julemandens hjælpere på Nordpolen, men jeg tænkte at I også godt 
kunne trænge til lidt feedback.

Sig denne remse højt, så jeg kan gå i sommerhi
og få masser af juleenergi til næste år. 

”Nissestøv og stjerneskær
Lad blot nissen sove her
Med tryllestøv og magi

kan nissen gå i sommerhi
Jeg håber en glædelig jul du får 

vi ses igen til næste år.”

Generet set er jeg ovenud tilfreds og fyldt med 
julestemning - Tak for en dejlig december hos jer...

GLÆDELIG JUL FRA NISSEN


