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Kapitel 1 Galleriet 
Huvudpersonen: Mimmi Berg 11 år. Går i 5A på Lundbyskolan i 
Vimmerby i Småland. Bor med sin mamma, pappa och sin lillasyster 
Lisa. Hon bor i en rosa villa med en magi inspirerad tomt med pool på 
lotten Violvägen en bit utanför stan. Mimmi älskar att spela på 
mobilen. Hon gillar även att simma i poolen och i badhuset. 
Kompisen: Molly Andersson 11 år går i samma klass som Mimmi. 
Molly och Moa bor på Krusbärsvägen i en brun tegel enplansvilla med 
en gigantisk studsmatta. Mimmi, Moa och Molly när dom inte spelar 
på mobilerna hoppar dom studsmatta eller simmar i Mimmis pool. 
Reserven: Moa Andersson 11 år går i 5B. Hon älskar precis som Molly 
och Mimmi att spela på mobilen och att simma och hoppa 
studsmatta. Hon går i samma klass som Tuva och Emmi. 
Antagonisten/ någon elaking: Polly 11 år går i 5A. Bor i höghuset på 
Tulpangatan mitt i centrum på våning 4. Tror att hon äger skolgården. 
Är inte alltid så snäll. Hon gillar också att spela på mobilen.  
Idolen: Ariana Grande. 
Gänget: Polly, Emmi och Tuva är de värsta i hela femman. Dom bor 
alla i höghuset på Tulpangatan. Emmi bor på femte våningen. Tuva 
bor på elfte våningen. Alla i gänget är 11 år och gillar att spela på 
mobilen och att retas. 
Ordningen: Rektorn Britt Lund 57 år. Hon är ett kontrollfreak. Hon 
bor på Ekensbergsvägen i grannkommunen. Hon bor i en superfin blå 
trevåningsvilla med en tomt med för mycket saker på. 



Kapitel 2 SeptemberKapitel 2 September 

 

11 September11 September 

 

Hej dagboks läsaren!!! 

 

Jag heter Mimmi och är 11år. Jag har världens bästa vänner 

Molly, Moa och Ella. De är bara så snälla mot mig. 

 

Jag ville börja skriva för att jag inte hade skrivit dagbok på tre 

år. För att det händer så mycket pinsamt och roligt i min klass 

hela tiden. 

 

Jag fick iden när jag hittade den hära superfina dagboken som 

var tom så jag tänkte börja skriva. Jag frågade min mamma 

och hon tyckte att det va okej att använda den för att det var 

hennes gamla. Jag visste det för att det låg hennes låda på 

vinden.



18 September18 September 

 

Hej igen!!! 

 

Nu ska jag återberätta första skoldagen för dig det är något du 

aldrig hört förut. 

 

Det var första dagen i femman jag och Molly skulle gå till vårt 

nya klassrum i den andra byggnaden på skolgården där bara 

femmorna får vara. När vi kom in i det nya klassrummet så såg 

vi att det inte var våran gamla lärare utan en ny som heter Elin 

Granberg. Hon är 29 år. Men det pinsamma var att när vi hade 

matte med Elin så sa Polly att jag ville gå fram till tavlan och 

svara. Men jag svara fel och alla utom Ella, Elin och Molly 

började skratta. Sen så var det en helt vanlig skollunch innan vi 

fick gå hem.



Kapitel 3- Oktober Kapitel 3- Oktober  

 

11 oktober11 oktober  

Hej igen dagboks läsaren!!! 

Idag fick jag iden att skriva om mitt hem och omgivning. 

Adressen: Adressen: Jag bor på Violvägen 27 i Vimmerby i  Småland. I en 

rosa trävilla från 90 talet med 16 rum och tre våningar. 

Vi som bor här:Vi som bor här:  Jag Mimmi min syster Lotta mamma Sofia och 

pappa Emil. Vi har en katt som heter Ninni som har två 

kattungar som heter Kalle och Kajsa.  

Samlingspunkten:Samlingspunkten:  I köket eller soffan på vardagar är det i 

köket på bottenvåningen eller soffan i vardagsrummet på 

andra våningen. Iallafall på helger och lediga dagar. 

Farligaste platsen: Farligaste platsen: Mammas och pappas rum. För mamma och 

pappa brukar bli arga om jag eller lotta  

går in dit vet inte varför. 

Mitt hemliga ställe:Mitt hemliga ställe:  På min mini vind ovanför min säng i mitt 

rum. Jag har inrett den med ljusslingor, kuddar, filtar och till 

och med så har jag till och med ett eluttag. 

Området: Området: Vi har världen snällaste grannar vi får godis och fika 

efter skolan ibland. Moa och Molly bor 1 km från oss bara så vi 

leker ofta. Det finns en kiosk och en liten park mitt i 

villaområdet.



Kapitel -4 NovemberKapitel -4 November 

 

21 November21 November 

Hej igen din lilla dagboks läsare!!! Jag tänkte berätta om min skola idag. 

Min skola är faktiskt ganska liten. Men det går ca 300 personer på skolan 

just nu. Egentligen ska vi bara vara ca 100 personer på skolan. För att dom 

renoverar skolan i grannkommunen. Jag går i 5a på Lundbyskolan i en 

proppad klass sen i mitten av oktober. Jag har 15 olika lärare för att 11 av 

dom är från Axa grannkommunens skola som är här just nu. Mina vanliga 

lärare heter Elin, Per, Maria och Katarina. Elin är snäll, rolig, trevlig och skit 

dålig på matte. Per är snäll, cool och bra på att lära ut saker. Maria trevlig, 

modern och världens bästa Sv lärare. Katarina sträng, envis och 

gammalmodig. Jag älskar Bild, Matte, Svenska och Idrott. Nu ska jag 

berätta om hur min skoldag var. Det började i morse på skolgården. Jag 

och Molly var på väg till klassrummet. När vi kom på att vi hade No. Vi har 

No i stora skolbyggnaden. Jag och Molly kom som tur i tid men vi var 

väldigt trötta. För att byggnaderna ligger en halv kilometer ifrån varandra. 

När vi kom in på lektionen så påpekar Polly att vi är sena men vi kom 

faktiskt en minut innan. Men våran No lärare gav oss 3 min kvarsittning. 

Hela lektionen gick och Polly retades lika mycket som vanligt. Polly kom 

fram till mig, Molly och Ella (Ella går också i 5a). Hon sa med en låg lite små 

ledsen röst -Förlåt för det där på lektionen. - Det var inget sa jag. Jag, 

Molly och Ella var på väg till SO lektionen i vårt vanliga klassrum. På 

lektionen så kollade vi på film och skrev i våra skrivböcker. På svenskan så 

gick vi igenom våra berättelser. Det var tacos till lunch idag och det var 

supergott. På vägen hem så gick jag med Moa och Molly till bussen för vi 

skulle till biblioteket. Det var min skoldag idag.



Kapitel - 5 DecemberKapitel - 5 December 

 

14 December14 December 

 

Hej på dej lilla dagboks läsare!!! 

Jag ska berätta om en sak jag hittade i mitt skåp i skolan imorse. Det var 

ett rosa blommigt brev med texten “Till Mimmi” så här stog det i:  

 

Hej Mimmi!Hej Mimmi! 

Jag har ett uppdrag till dej. Du ska fixa de här sakerna åt mig innan påJag har ett uppdrag till dej. Du ska fixa de här sakerna åt mig innan på  

Fredag v.51Fredag v.51 

1 blyertspenna1 blyertspenna 

1 randigt papper1 randigt papper 

1 vanligt kuver1 vanligt kuver 

Möt mig och Ella hos mig efter skolan med sakerna.Möt mig och Ella hos mig efter skolan med sakerna. 

//Molly//Molly 

 

21 December21 December 

Jag var på väg till Molly med Ella. Ella visste inte heller vad vi skulle göra. 

När vi plingat på kommer någon springande från baksidan. Det var Moa. - 

kom med här och skynda. När vi kom fram berättade Molly att vi ska skriva 

ett brev till Polly och låtsas vara en kille från Axa.



Kapitel - 6 JanuariKapitel - 6 Januari 

 

16 Januari16 Januari 

 

Hej igen!! 

 

Jag har tänkt berätta om julaftons morgon. Jag vaknar kl 

08.34. Jag hade en pepparkaksklänning på mig som nattlinne. 

Jag hade också på mig min jultomte mössa och mina ren 

tofflor. Sedan så gick jag och väckte Lisa. Lisa hade en 

snögubbe onepisoot och snögubbe tofflor. Hon satte på sig sin 

tomteluva och så sa hon - Pappa sover så vi måste smyga ner 

till granen. När vi kom ner för trappen så såg vi massor med 

paket. När vi kom in i köket så gav mamma oss tomtegröt med 

lingonsylt. Vi går och kollar på julkalendern och äter vår gröt. 

Vi öppnar våra kalendrar och går upp och väcker pappa. Sen 

går jag och spelar på mobilen så klart.  



Kapitel - 7 FebruariKapitel - 7 Februari 

 

11 Februari11 Februari 

 

Hej svejs! 

Idag fick jag nog på Polly och hennes gäng. De har retats och inte låtit oss 

vara på hela dagen. Det har gått för långt och deras föräldrar litar på dom 

fastän dom ljuger så jag skrev till rektorn. Så här skrev jag:  

 

Hej Rektorn!Hej Rektorn! 

Jag går i 5a. Polly, Emmi och Tuva har retas och mobbat flera i klassen. JagJag går i 5a. Polly, Emmi och Tuva har retas och mobbat flera i klassen. Jag  

har fått nog de borde relegeras från skolan. För det första mobbas de ochhar fått nog de borde relegeras från skolan. För det första mobbas de och  

det är inte okej. För det andra så gör dom så att det finns elever som intedet är inte okej. För det andra så gör dom så att det finns elever som inte  

vill gå till skolan. För det tredje de skyller på oss som inte gjort något. Detvill gå till skolan. För det tredje de skyller på oss som inte gjort något. Det  

finns fler argument. Jag hoppas att du förstår. //Arg elev i 5afinns fler argument. Jag hoppas att du förstår. //Arg elev i 5a 

 

14 Februari14 Februari 

Hej! 

När jag kom till skolan idag så var det en skillnad. Alla var glada och ingen 

var ledsen. Jag gick fram till Molly, Moa och Ella och frågade varför är alla 

så glada. - Polly,  Emmi och Tuva är redigerade. Någon skrev ett brev om 

allt de gjort mot oss. - De har blivit relegerade. Jippi!



Kapitel - 8 MarsKapitel - 8 Mars 

 

19 mars19 mars 

 

Hej! 

 

Idag så såg jag ett reklamblad. Så här ser det ut ↓ 

 

 

 

 

När jag kom till ica så gick jag och frågade om den var giltig. 

Men det var för två år sen sen gällde sa de. Så jag köpte en 

istället men det fungerar ju också.

4 för 20 marabou choklad



Kapitel 9 AprilKapitel 9 April 

 

17 april17 april 

 

Hej! 

 

Idag ska ska berätta om dagen då Ariana Grande var hos mig. Lite 

bakgrundsfakta: En dag fick jag ett sms på engelska från ett “hemligt 

nummer”.  

            “Hemligt nummer” 

Hey! 

Would you like to hang someone 

 day when I  

am here in Sweden! 

//Ari  

 

                                                       Yes!                                                                                   

                                     It would be fun 

 

 

 En vecka efter vi hade smsat så kom det en taxi. Jag och mamma gick ut 

och skulle kolla vem det var. Och ut ur taxin kliver självaste Ariana Grande! 

Jag blev förvånad att det var på riktigt jag kan fortfarande inte förstå! Vi 

pratade lite om blandade grejor typ musik och sånt. Sen gick vi på picknick 

i skogen. Hon gillade inte barr och myror men det gick bra ändå.



Kapitel 10 MajKapitel 10 Maj 

 

22 maj22 maj 

 

Hej! 

Om nitton dagar slutar jag skolan för i år. Det ska bli kul men också lite 

tråkigt att det är näst sista året som gått om två år börjar jag på Vimmerby 

storskola. Det är kul men det är läskigt för Moa och Molly ska börja på en 

annan skola och den enda jag har kvar är Ella, Lili och Sandra. Det gick väl 

bra med Ari men det blir inte någon mer gång. Polly gick på vårt brev och 

hon tror att Erik är kär i henne. Jag har gjort en lista med vad jag ska göra 

och vad jag ska komma ihåg och inte komma ihåg.  

 

3 saker jag inte vill komma ihåg!3 saker jag inte vill komma ihåg! 

Polly gick på våran skola.Polly gick på våran skola. 

Jag inte berättade för de andra om att jag skrev brevet om Jag inte berättade för de andra om att jag skrev brevet om  

Polly och gänget.Polly och gänget. 

Jag inte fråga om Arianas nummer!Jag inte fråga om Arianas nummer! 

3 saker jag vill komma ihåg!3 saker jag vill komma ihåg! 

Ariana och jag gått på picknick.Ariana och jag gått på picknick. 

Jag och tjejerna lurade PollyJag och tjejerna lurade Polly 

Polly och gänget har slutat.Polly och gänget har slutat. 

3 saker jag vill göra på lovet!3 saker jag vill göra på lovet! 

Åka på semester.Åka på semester. 

Leka med mina kompisar.Leka med mina kompisar. 

Få en sommarlovs kompis.Få en sommarlovs kompis.


