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Skolens sande superhelte S\u00f8ren Lindal Hent PDF Mød Benny og mange andre skønne børn og voksne

her i Skolens sande superhelte. De glæder sig til at møde dig. Og husk! Bare fordi man er lidt skør og
anderledes, kan man altså godt få gode ideer, overraske og være en helt. Uddrag af bogen Og nu står Benny
så på gangen i skolen. På hovedet. Ja, han har altså valgt at lufte fødderne lidt igen. Lige her foran skolens
kontor. Bennys forældre er inde hos skolelederen. De er blevet kaldt til samtale på grund af deres søns

"forkastelige optræden", som der står på det papir, Bennys far sidder med. Skolelederen er en lille rund mand
oppe i årene. Han har tyndt, sort, kort hår, nogle lidt for små briller, men et stort og hidsigt temperament. Han
er træt. Træt af uduelige snotunger, uorden og skolereformer. Og altså også dødtræt af Bennys stående-på-
hovedet alle mulige og umulige steder. – DET SKAL STOPPE NU! brøler han. – KAN I IKKE SE, AT DET

ER HELT FORKERT? fortsætter han hidsigt med store bogstaver. – DET ER JO LATTERLIGT! Om
forfatteren Søren Lindal (f. 1974) bor i Gilleleje og er lærer med stor interesse for skolen, mennesker, verden,
musik og gode historier. Han har skrevet tekst og musik til skolesangen ”Verdensklasse klasse” (Dansk sang –

Se og syng 1). Han er desuden medkomponist og tekstforfatter til bandet Mere monitors ep Fokus og
albummet Under Radaren med sit nuværende band Under Radaren.

 

Mød Benny og mange andre skønne børn og voksne her i Skolens
sande superhelte. De glæder sig til at møde dig. Og husk! Bare fordi
man er lidt skør og anderledes, kan man altså godt få gode ideer,

overraske og være en helt. Uddrag af bogen Og nu står Benny så på
gangen i skolen. På hovedet. Ja, han har altså valgt at lufte fødderne
lidt igen. Lige her foran skolens kontor. Bennys forældre er inde hos
skolelederen. De er blevet kaldt til samtale på grund af deres søns
"forkastelige optræden", som der står på det papir, Bennys far sidder
med. Skolelederen er en lille rund mand oppe i årene. Han har tyndt,

sort, kort hår, nogle lidt for små briller, men et stort og hidsigt
temperament. Han er træt. Træt af uduelige snotunger, uorden og
skolereformer. Og altså også dødtræt af Bennys stående-på-hovedet



alle mulige og umulige steder. – DET SKAL STOPPE NU! brøler
han. – KAN I IKKE SE, AT DET ER HELT FORKERT? fortsætter
han hidsigt med store bogstaver. – DET ER JO LATTERLIGT! Om
forfatteren Søren Lindal (f. 1974) bor i Gilleleje og er lærer med stor
interesse for skolen, mennesker, verden, musik og gode historier.
Han har skrevet tekst og musik til skolesangen ”Verdensklasse

klasse” (Dansk sang – Se og syng 1). Han er desuden medkomponist
og tekstforfatter til bandet Mere monitors ep Fokus og albummet

Under Radaren med sit nuværende band Under Radaren.
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