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Alle fortellinger begynner med følgende: Det var en gang en julenisse som var så 

trist, fordi…………. Deretter diktet elevene videre - enjoy !!  

 

 



 

Skrevet av Marius: 

Det var en gang en julenisse som var trist, fordi han hadde mistet pakkene ned 

fra sleden med reinsdyrene. Og da kunne vi ikke feire jul, fordi han hadde jo 

ingen pakker. Han sa: det blir ingen jul i år, men til neste år kan det bli jul.. 

Plutselig kom pakkene ned fra himmelen – se nå kunne vi feire jul allkevel. 

Snipp, snapp, snute så var julefortellingen slutt. 

 

Skrevet av Lena:  

Det var en gang en julenisse som var trist, fordi han hadde mistet julenissesekken 

og gavene var vekk. Hva skulle julenissen gjøre?? Han sa: Nå er julen ødelagt!” 

Han måtte sende noen alver ut for å finne julenissens gavesekk. En dag fant en 

alv en gave, men den var til Amalie og Martina. – julenissens døtre. Når alven 

hans kom hjem til julenissen sa han at hadde funnet en gave til døtrene til 

julenissen. Men når julenissen skulle gi døtrene gaven var døtrene borte vekk.  

Julenissen ble bekymret for ungene sine. Han sendte alle alvene sine ut på leting. 

En dag fant alvene julenissen sine døtre og da ble han glad. Men han var 

fortsatt lei seg. Alle gavene var jo borte… Men en dag fant alven ”Hanske” 

julenissegavesekken. Kan tro han ble han glad. Og da sa julenissen: ”Nå kan jula 

bare begynne”.  

Snipp. Snapp, snute - så var den fortellingen ute. 

 

 



 

Skrevet av Ella: 

Det var en gang en julenisse som var så trist, fordi barna ikke ville tro på nissen. 

Men en dag kommer julenissen til å dra – han bare går. 

”Vi vet, julenissen, at vi skal tro på deg. Og vi er lei for at vi ikke gjorde det, ” sa 

barna. 

”Men barn har lov å si sin mening”, sa nissen. ”Jeg kjøper 10 iser til barna så 

tror de nok på julenissen.” Men ikke så fort!! Barna fikk heller 10 billetter til å 

dra til Boden. 

 

Skrevet av Tina: 

Det var ren gang en julenisse som var så trist, fordi reinsdyrene hans ikke hadde 

magi lengre. Så julenissen måtte stenge alt sammen og dem måtte hive alle 

julegavene. Reinsdyrene visste ingenting. De lå bare og sov. Og magien var jo 

bare på reinsdyrene. Julenissen tok allikevel opp og åpnet gavene som var kastet 

i søpla. Så til slutt ble det jul allikevel. 

 

 

 

 



 

Skrevet av Espen: 

Det var en gang en julenisse som var så trist, fordi han var blitt syk. Så han 

kunne ikke reise ut med gaver slik han brukte på juleaften. Han måtte spørre 

noen andre. Han kledde på seg og gikk ut. Han fant to stykker, som kunne være 

hans vikar på julekvelden. Så det gikk bra til slutt. 

 

Skrevet av Dorthea: 

Det vare en gang en julenisse som var så trist, fordi reinsdyrene var borte. Han 

kunne jo ikke nå frem til all ei jula uten reinsdyrene. Dagen etter så han at 

pakkene også var borte. Julenissen ble veldig lei seg da han oppdaget det... Han 

lette og lette hel dagen etter pakkene og reinsdyrene.  

Til slutt fant julenissen reinsdyrene, og så fant julenissen pakkene. Som han 

hadde lett etter. Og nå var det jo bare en dag igjen til juleaften… han rakk det 

heldigvis akkurat.  

Snipp, snapp, snute - så var eventyret ute. 

 

 

 

 



 

Skrevet av Amanda:  

Det var en gang en julenisse som var trist, fordi han hadde mistet en sekk med 

julegaver. Da så han noen barn som bare sloss. Da bestemte han at det ikke 

skulle bli noen julefeiring på 10 år på rad. Men etter 10 år – da ble det 

julefeiring igjen. 

Slutt 

 

Skrevet av Chatarina: 

Det var en gang en julenisse som var så trist, fordi alle barna hadde vært slemme 

det året Og han var trist fordi alle barna som hadde vært slemme fikk verken 

pakke eller adventskalender. For det brukte han jo å gi dem. Men de ble til slutt 

snille og fikk alt som de ønsket seg + adventskalender. Og de ble snille i alle sine 

dager. 

Slutt 

 

Skrevet av Pia: 

Det var en gang en julenisse som var så trist, fordi et av reinsdyra var sinte på 

han. Og han visste ikke hvorfor. Neste dag gikk han inn i fjøset. Han hentet 

sleder. Reinsdyra visket og tisket om han. Julenissen var sint og lei seg på 

reinsdyra sine for det. Han tok med seg lederen av hele flokken med reinsdyr. Alle 

reinsdyra fulgte etter ledereinen og julenissen til sleden sin. Så ble alle glade og 

ingen var sure på hverandre.  Neste dag var alle blide igjen, men de kunne finne 

på å lure nissen med å leke sure flere ganger til… 


