


Min første gang…
… ud at rejse, flyve 

og på tur

Alberte i børnehaven - på tur
af Line Kyed Knudsen 

og Jan Solheim
Børnehaven skal i Zoologisk Have, og 
Alberte er lidt nervøs. De skal nemlig 
køre med bus og tog for at komme der-
hen. Hvad nu hvis toget aldrig standser, 
eller hun bliver klemt i døren?
FRA 4 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM ALBERTE I BØRNEHAVEN

Jeg elsker tog
af Daniel Hirst

Den lille gule hund elsker at lege med sit 
tog. Det allerbedste er dog at køre med 
et rigtigt tog og besøge bedstemor. En 
hel enkel historie med fine illustrationer 
til de mindste. 
FRA 3 ÅR

Gurli Gris på togtur
Det er spændende at skulle ud at køre 
med tog! Frøken Kanin giver Gurli Gris 
og hendes venner en opgave med på 
turen. De skal finde 3 forskellige ting på 
togturen.
FRA 2 ÅR

Jorden rundt med Katrine
af Katrine Bille 

og Sofie Lind Mesterton
Katrine rejser ud i den store verden for 
at finde flodhesten Bimse, der er for-
svundet. Vi kommer bl.a. til Kina, Indien, 
Tanzania, Zanzibar, New Zealand og 
Australien.  
FRA 4 ÅR

Robin og flyvemaskinen
af Ronny Linder og Lea Letén

Robin skal ud at flyve for første gang 
med mor og far. I lufthavnen er der 
mange mennesker og lange køer, hvor 
de skal vente, men i flyet er det så spæn-
dende, at Robin ikke kan sove!
FRA 3 ÅR

Mister Oscar tager på ferie
af Jim Field

Mister Oscar og guldfisken Blop skal på 
ferie. De tager på camping, sejler, står 
på ski og meget andet. Undervejs kan 
dig og dit barn øve små engelske gloser.
FRA 4 ÅR

ØV ENGELSK MED DIT BARN!

Malle skal ud og flyve
af Lucy Cousins

Malle er lidt nervøs. Det er allerførste 
gang, hun skal ud at flyve.  Inden flyve-
turen skal Malle vise billet, have tjekket 
kufferten og igennem sikkerhedskontrol-
len. Hvordan går flyveturen mon? 
FRA 2 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM  MALLE 

… til tandlæge, læge 
og på hospitalet 

Bjørn på bamsehospitalet
af Rosa Gjerluff Nyholm 

og Elisabeth Gjerluff Nielsen
På lossepladsen finder Bjørn en bamse, 
der er brun af mudder, mangler et øje 
og har armen revet af. Bjørn og bamsen 
må på bamsehospitalet, så bamsen kan 
blive undersøgt og blive rask.
FRA 3 ÅR

DER ER FLERE 
BØGER OM 
ALBERTE I 

BØRNEHAVEN

ØV ENGELSK 
MED DIT 
BARN!

LÆS OGSÅ
Vitello rejser på charterferie

Sallys fars fede ferie 
Kammas ferie

Max og Bella tager bussen
Rosa skal ud at flyve

Alle tre på udflugt med børnehaven Ærten

...
DER ER 

FLERE BØGER 
OM MALLE.



Doktor Madsen har et hospital
af Anne Pedersen

Doktor Madsen har meget travlt på sit 
hospital. Han hjælper alle dyrene med at 
finde ud af, hvad de fejler, så de kan blive 
raske igen. Der er nogle, der har brækket 
et ben og andre, der skal vaccineres. 
FRA 3 ÅR

Hugo - gab højt op!
af Mia Nilsson

Krokodillen Hugo har aldrig været til 
tandlæge, men da han får ondt i en tand 
bestiller Kanin en tid. Hugo er nervøs, 
men han er så modig, at tandlægen gi-
ver ham et klistermærke til sidst.
FRA 4 ÅR

LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER OM HUGO

Sofie skal til tandlægen
af Tor Åge Bringsværd og Anne Holt

Sofie har lige tabt sin første mælketand, 
da hun skal til tandlæge. Hos tandlægen 
får Sofie undersøgt sine tænder med et 
spejl og en sonde. Hun har et lille hul ba-
gerst i munden, som skal laves.
FRA 4 ÅR

KENDT FRA RAMASJANG

Ninna og sygehusfuglene      
af Matilda Ruta

Ninna er indlagt på sygehuset. Der er 
meget at forholde sig til, når man er 
indlagt på et sygehus og mange følel-
ser, der kommer tæt på.  Men udenfor 
er fugle, som heldigvis flyver væk med 
alt det onde.
FRA 4 ÅR

LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER OM NINNA

… i børnehave 
eller i skole

Jeg vil ikke i skole
af Stephanie Blake

Den lille kanin Simon skal starte i skole, 
og han har ikke lyst. Han er nervøs for alt 
det nye. Men heldigvis er han modig, og 
i skolen er det faktisk så sjovt, at han slet 
ikke vil med hjem. 
FRA 4 ÅR

KENDT FRA TV

Silden begynder i skole
af Anna Ehring

Hugo “Silden” Strøm er seks år og har 
farfar med til navneopråb i 0. klasse. Sil-
den får nok af alt det nye og vil egentlig 
bare hjem, men farfar overtaler Silden til 
at tage i SFO, og her får Silden en ny ven. 
FRA 5 ÅR

LÆS OGSÅ “SILDEN BLIVER STOREBROR”

Prinsesse Fjollehoved og 
lokumssnakken 

af Elina Hirvonen, Anna Kiiskinen, 
Iivari Kiiskinen og Mervi Lindman

Prinsesse Fjollehoved har første dag i 0. 
klasse. Men da hun skal sige sit navn, 
kommer hun til at sige, at hun hedder 
Tis. Det er overhovedet ikke sjovt! Hvor-
dan kommer det mon til at gå dagen 
efter?
FRA 4 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM PRINSESSE FJOLLEHOVED

Karen begynder endelig i skole
af Karen Vad Bruun 

Karen har glædet sig i til at starte i skole i 
flere år, og nu sker det! Karen er utålmo-
dig. Hun vil gerne lære det hele i løbet af 
en uge. Det kan hun ikke, så hun lægger 
en plan. Skøn højtlæsningsbog.
FRA 5 ÅR

3. BOG OM KAREN 
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LÆS OGSÅ
Lasse ved tandlægen

Sille skal opereres
Anna ved tandlægen
Rosa hos tandlægen

Laura hos lægen



Hvordan begynder man 
i skole? (37.362)

af Anna Fiske  
Om alt det, der sker og alt det, man skal 
forholde sig til, når man skal begynde i 
skole.  Lige fra skoletaske, til madpak-
ker, klassekammerater, lærere og fri-
kvarterer, lektier og meget mere. 
FRA 5 ÅR

Emma skal i børnehave
af Federico Van Lunter

I dag er det Emmas første dag i bør-
nehaven! Hun glæder sig, men da hun 
skal spise morgenmad, får hun ondt i 
maven. Sød og enkel billedbog om alle 
de følelser, der opstår, når man starter 
i børnehave.
FRA 3 ÅR 

Første dag i børnehaven
af Esther van den Berg

Rødkælk vil ikke i børnehave! Men efter 
at han får sagt farvel til mor i gardero-
ben, sker der så mange sjove ting, at 
Rødkælk slet ikke har tid til at tage med 
hjem, da mor kommer for at hente ham.
FRA 3 ÅR 

Le i børnehaven
af Maria Källström

Skøn billedbog, der følger Le en hel dag 
i børnehaven fra at hun siger farvel til far 
om morgenen,  leger på legepladsen, 
spiser frokost og sover middagslur og til 
hun bliver hentet af mor.
FRA 3 ÅR 

DER ER FLERE BØGER OM LE

… til frisør, 
i svømmehal og 

biograf  

Bare numser
af Annika Leone 

og Bettina Johansson     
Mira skal i svømmehallen med mor og 
far!  I brusebadet er der mange forskel-
lige nøgne kroppe at kigge på, men det 
sjoveste er altså, da far springer fra vip-
pen og taber sine badebukser!
FRA 3 ÅR

DER ER FLERE SJOVE BØGER I SERIEN “BARE NUMSER” 

Rosa i biografen
af Anna-Karin Garhamn

Rosa skal i biografen for første gang, og 
hun får både sin mor, sit tøjdyr Ninus, 
en siddepude og popcorn med. Det er 
så spændende, og biografsalen er den 
største, hun nogensinde har set. 
FRA 3 ÅR

Anker i badetøjet
af Alberte Winding og Claus Bigum

Anker har far med i svømmehallen. Det 
er alt for længe siden, at far har været i 
svømmehallen, men det bliver heldigvis 
en rigtig sjov dag, hvor far også springer 
fra vippen.
FRA 3 ÅR    

LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER OM ANKER

Olivia og Anton 
i svømmehallen

af Katerina Janouch
Det er sjovt at være i svømmehallen. 
Anton og Olivia prøver rutsjebanen, dyk-
ker og er i sauna. Fin beskrivelse af alt 
det, man kan og skal, når man er i en 
svømmehal.
FRA  3 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM OLIVIA OG ANTON
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DE ANDRE 
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DER ER 
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OLIVIA OG 

ANTON

LÆS OGSÅ
I skole med Alfons Åberg 

Georg Gås går i skole
Min dag i nulte 

Liva og Louis går i børnehave
Karla Kat skal i skole



Rosa hos frisøren
af Anna-Karin Garhamn

Rosas pandehår er blevet så langt, at mor 
bestiller en tid hos frisøren. Hos frisøren 
får Rosa både vasket, tørret og klippet sit 
hår. Bagerst i bogen er en oversigt over 
alle de ting, frisøren bruger. 
FRA 3 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM ROSA

Saga på eventyr 
- balladebanan, fine sko og 
en møgirriterende superhelt

af Josefine Sundström 
og Emma Göthner

Der er mange første gange for Saga i 
denne fine højtlæsningsbog, der er 4. 
bog i serien “Saga på eventyr”. Saga 
skal nemlig både til frisøren og fejre hal-
loween for allerførste gang. 
FRA 5 ÅR

… jeg skal flytte
eller sove hos andre 

Frø overnatter hos Gris
af Max Velthuijs

Ved morgenbordet fortæller Lille Bjørn 
Frø, at han gerne vil sove ovre ved Gris. 
De pakker en rygsæk og går over til 
Gris, hvor Lille Bjørn og Gris hygger sig. 
Men da Lille Bjørn skal sove, savner han 
pludselig Frø.
FRA 2 ÅR 

DER ER FLERE BØGER OM FRØ

Laura sover hos Julie
af Liane Schneider 

og Annette Steinhauer
Julie får lov til at sove hos Julie for al-
lerførste gang. Det er spændende, men 
kan Julie overhovedet falde i søvn uden 
mors godnatkys og fars godnathistorie?
FRA 3 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM LAURA 

En aften vil bamse være stor 
af Ulf Stark og Charlotte Ramel

Bamse er blevet så stor, at han gerne 
vil prøve at sove alene uden sin dreng. 
Men der er meget meget mørkt i værel-
set, da bamse skal sove, og hvad er det 
for nogle underlige lyde i mørket? 
FRA 2 ÅR

Da Carl næsten sov i telt
af Ida Jessen og Hanne Bartholin

Elefantungerne Carl og Fanny skal sove 
i telt. De glæder sig, men da det bliver 
mørkt, er der pludselig mange uhygge-
lige lyde uden for teltet. Carl fortryder og 
vil tilbage til mor og far i huset.
FRA 3 ÅR

LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER OM CARL

Kaisas nye hus
af Nanna Gyldenkærne 
og Tove Krebs Lange

Kaisas forældre har købt et hus, og de 
skal flytte. Kaisa hjælper med at male, 
pakke og flytte men hun har slet ikke 
lyst til at bo i det nye hus. Der lugter, og 
Kaisa vil ikke undvære sin bedste ven, 
Nova.
FRA 3 ÅR

DER ER 
FLERE 

BØGER OM 
ROSA

DER ER 
FLERE 

BØGER OM 
FRØ

DER ER 
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BØGER OM 
LAURA 

LÆS OGSÅ 
DE ANDRE 
BØGER OM 

CARL

LÆS OGSÅ
Fie og Benny hos frisøren  

Laura skal til frisør  
Skrækkelige Rikke på dybt vand

Bloppeliblop! - Emil lærer at svømme

LÆS OGSÅ
Anna skal flytte 
Jeg sover ude

Lillebuk får brug for sin maskot
Mille og Mulles nye hus

Kasper skal flytte



Karla Kat skal flytte
af Maiken Ísberg og Birgitte Ahlmann
Der er et stort blommetræ der, hvor Karla 
skal flytte hen, og Karla elsker blommer. 
Hun glæder sig, men får også lidt ondt i 
maven, når hun tænker på sine bedste 
venner, og at de ikke kan flytte med. 
FRA 3 ÅR

MED BILLED-ORD, SÅ BØRNENE KAN LÆSE MED

… til bryllup, højtider 
og fødselsdag 

Frode & Frida holder fest
af Emelie Andrén og Lisa Moroni

Frode og Frida vil holde en fest. De dæk-
ker bord, pakker gaver ind og bager en 
kage, men åh nej! Mens de holder en 
lille pause, ødelægger katten hele fest-
bordet.
FRA 1 ÅR

LÆS OGSÅ DE ANDRE BØGER OM FRODE & FRIDA

Nour og Nora skal til bryllup
af Camilla Kaj Paulsen

Nora glæder sig til at hendes mor skal 
giftes med Gry. Nora skal med til bryllup-
pet, men elsker mor nu Gry højere end 
hende? Og hvad laver man egentlig til 
et bryllup? Heldigvis skal veninde Nour 
med.
FRA 5 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM NORA OG VENINDEN NOUR.

Med Malle til bryllup 
af Lucy Cousins 

Musen Malle skal til bryllup hos ven-
nerne Struds og Pingvin. Det bliver en 
festlig dag med musik og dans og en helt 
særlig stor kage! 
FRA 2 ÅR 

DER ER FLERE BØGER OM MALLE.

Børste har fødselsdag 
af Tine Kej

Pindsvinet Børste har fødselsdag og får 
besøg af Rut, Trumle og Orm. De har en 
stor spaghetti-kage med. Men hov, plud-
selig er gaven væk! Hvem har taget den 
og hvad mon, der er i gaven?
FRA 1 ÅR 

KENDT FRA MINISJANG

Hold fødselsdag 
med Alfons Åberg (79.3)

Hvordan holder man egentlig en fest?  
Få fif til, hvordan du kan pynte fint op 
med f.eks. balloner, lave noget rigtig 
lækkert mad og lege sjove lege med 
dine gæster.
FRA 4 ÅR

Året rundt med Pelle & Ronja
af Ina Victoria Haller og Lea Letén

Pelle og Ronja får styr på de mange 
højtider, der er gennem et helt år - både 
hvad de går ud på og hvorfor vi fejrer 
dem.
FRA 4 ÅR

DER ER FLERE BØGER OM PELLE OG RONJA

MED 
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LÆS OGSÅ 
DE ANDRE 
BØGER OM 
FRODE & 

FRIDA

LÆS OGSÅ
Jeg vil have den selv

Det er ramadan, Peter Pedal
Nour og Nora fejrer Eid

Alberte i børnehaven - jeg er bange! 
Liva og Louis holder jul
En rigtig græskarmand 

LÆS OGSÅ
Den kæmpe store Poul og far
af Andreas Bræstrup Kirstein 
og Rasmus Bregnhøi
Poul og far er både på restaurant, fisketur, til 
tandlæge og i svømmehallen i denne sam-
ling med alle bøgerne om Poul og far.
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