
Side 1.
.

Bo på 
lejr.

Af Kirsten Ahlburg.

Special-pædagogisk forlag.



Side 2.
.

Side 3.
.

Det er fredag.
Bo skal på lejr.
Han har 
blåt tøj på.
Det er,
fordi han er spejder.

Bo kører
i en bus.
Den kører 
til en hytte. 



Side 3.
.

Det er fredag.
Bo skal på lejr.
Han har 
blåt tøj på.
Det er,
fordi han er spejder.

Bo kører
i en bus.
Den kører 
til en hytte. 

Alle i bussen synger.
Bo skråler løs.
Det er sjovt
at være spejder.

Efter en time
er de der.
Lars er deres leder.
Han låser op
ind til hytten.
 



Side 4.
.

Side 5.
.

Alle løber
ind i salen.
Bo finder en køje.
Han lægger
sine ting på den.

Lidt efter kommer Lars.

»Vi skal samle brænde,«
siger han.

Bo er glad.
Han vil gerne
samle brænde.
Han elsker bål.
 



Side 5.
.

Alle løber
ind i salen.
Bo finder en køje.
Han lægger
sine ting på den.

Lidt efter kommer Lars.

»Vi skal samle brænde,«
siger han.

Bo er glad.
Han vil gerne
samle brænde.
Han elsker bål.
 

De går alle
ind i skoven.
Så samler de
grene op. 



Side 6.
.

Side 7.
.

Bo bøjer sig.
Han har fundet
noget træ.

Men hvad er det?
Der er et dyr.



Side 7.
.

Bo bøjer sig.
Han har fundet
noget træ.

Men hvad er det?
Der er et dyr.

Bo står helt stille.
Nu kan han se
en mus.
Den løber 
ind under nogle blade.

Bo får øje på
et hul.
Nu løber musen
derind.

Bo sætter sig
på knæ.
Så kigger han
ind i hullet.

Er der flere mus?



Side 8.
.

Side 9.
.

Bo sidder længe
og kigger.
Så ser han 
sig om.
Hvor er de andre?

Bo kalder.
Men ingen svarer.

Så ser han 
en bakke.
Han løber 
op på toppen.

Her ser han
til begge sider.
Men de andre
er væk.



Side 9.
.

Bo sidder længe
og kigger.
Så ser han 
sig om.
Hvor er de andre?

Bo kalder.
Men ingen svarer.

Så ser han 
en bakke.
Han løber 
op på toppen.

Her ser han
til begge sider.
Men de andre
er væk.

Han er alene
i skoven.
Det er snart mørkt.
Hvad vej
skal han gå?



Side 10.
.

Side 11.
.

Bo ser sig om.
Han kan kun
se træer. 
De er sorte.
De ligner trolde.

Bo ryster.
Det rusker
i nogle træer. 
Bo er bange.

Men hvad er det?
Bo hører en lyd.
Det er deres 
spejder-signal. 

»Uhu…uhu…,« lyder det.



Side 11.
.

Lyden nærmer sig.
Bo ser noget blåt.
Det er Lars.
Han løber hen til Bo.

»Du blev væk.
Jeg var helt bange,«
siger Lars.

»Det var jeg også,«
siger Bo.



Side 12.
.

Bo går med Lars
til hytten.

»Vil du tænde bålet?«
siger Lars.

Bo tænder bålet.
Så sætter alle sig.
De får hver
en pind.

Bo sætter 
sin pølse på.
Han snor
dej rundt om.

Det er rart
at sidde her.
Det var godt,
Lars fandt ham.


