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Hvordan begynder man i skole?
af Anna Fiske
Skal du kun læse én bog om at gå i skole, så 
læs denne sjove sag. Her står alt, du behøver 
at vide om at starte i skole og lidt om alt det, 
du kommer til at opleve i nulte.
 
I skole med Alfons Åberg
af Josefin Svenske
Fin billedbog om Alfons Åberg, der forbereder 
sig på at starte i skole. Han øver sig i at binde 
snørebånd, låse døren til toilettet, pakke 
skoletaske og på andet, der er godt at kunne 
selv.

Hvem opfandt egentlig skolen?!
af Shoham Smith og Einat Tsarfatti (37.9)
Har du også tænkt på, hvorfor du skal gå i 
skole? Bliv klogere på, hvorfor det faktisk er 
godt for dig at gå i skole, og hvordan skolen 
så ud, da din tip-tip-tip-tip-oldefar var dreng.

Max og Bella skal begynde i skole
af Tove Krebs Lange
Max og Bella er meget spændte på at starte 
i skole. Max og Bella leger skole og øver sig 
i tal, bogstaver og alle årets måneder - og 
pludselig en dag er det første skoledag! 

Simon skal i nulte
af Peter Gotthardt og Mette-Kirstine Bak
Skøn billedbog, der følger Simon det første år 
i nulte. Hør fx om første skoledag, frikvarterer 
og toiletbesøg, juleklip og klassens 
cirkusforestilling inden sommerferie.
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Her kan du finde bøger om 
den første skoledag. Om 
sommerfuglene i maven, om 
forventningerne, tankerne og lidt 
om hvad første skoledag egentlig 
går ud på.

Panda Tju i skole
af Neil Gaiman og Adam Rex
Panda Tju kommer tit til at nyse vildt. Så vildt, 
at der sker ting og sager omkring ham! Gad 
vide, om han også kommer til at nyse den 
første skoledag? Og om han får nogle venner 
i skolen?

Silden begynder i skole
af Anna Ehring
Charmerende højtlæsningsbog i serien om 
Hugo Strøm, bedre kendt som Silden. Silden 
skal starte i nulte klasse og i SFO, men Silden 
er generelt ikke en dreng, der er fan af nye 
ting.  

DER ER 
FLERE BØGER OM 

PANDA TJU

Prinsesse Fjollehoved 
og lokumssnakken 
af Elina Hirvonen og Mervi Lindman 
Åh nej, første skoledag bliver slet ikke som 
Prinsesse Fjollehoved havde forestillet 
sig. Hendes hund tisser på gulvet, og hun 
kommer til at sige, at hun hedder Tis 
Fjollehoved. 

Karen begynder endelig i skole
af Karen Vad Bruun og Signe Kjær
Skolen er faktisk ikke helt, som Karen troede! 
Et pletskud af en serie om en pige ved navn 
Karen, om at starte i skole, om det der med 
venner og om at gøre noget nyt til noget trygt.

Jeg vil ikke i skole
af Stephanie Blake
Den populære kanin Simon, der er kendt 
fra skærmen, har sin allerførste skoledag. 
Selvom Simon er nervøs og slet ikke har lyst 
til at starte i skole, er han ret modig og det 
hjælper! 

Prins Carl skal i skole
af Caryl Hart
Prins Carl kan ikke helt forstå, at han ikke 
må bestemme alt i skole. Det er jo ligesom 
ham, der skal være konge! Sjov billedbog om 
ikke helt at vide, hvordan man skal opføre sig 
i skolen. 

Klar parat skolestart
- historier om at starte i skole
Mød Villads, Alfons, Vitello og mange andre i 
denne bog med 7 gode historier om, hvordan 
det er at starte i skole. Læs fx om De tre 
bukke bruse i skole og en pige med en uartig 
mund.

LÆS OGSÅ 
KAREN BEGYNDER 
NÆSTEN I SKOLE

DER ER FLERE 
BØGER OM
 PRINSESSE 

FJOLLEHOVED

DER ER 
FLERE BILLEDBØGER 

OM SIMON

LÆS OGSÅ 
DE ANDRE BØGER 

OM PRINS CARL
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Her er alt fra sjove bøger om at gå 
i skole til bøger om at gå i skole i et 
HELT skoleår. Her er også historier 
om de, der elsker at gå i skole og 
de, der ikke gør. 

 
MINDER OM 
SALLYS FAR

LÆS OGSÅ 
VITELLO HOLDER 

VILDT MEGET 
WEEKEND

PRØV OGSÅ 
HELENA BROSS’ SERIE 

“VORES KLASSE”

LÆS OGSÅ 
VILLADS FRA VALBY 
SKYDER EN HØJDER

Ruth-Viola med bindestreg
har en ven af luft og kærlighed
af Gitte Løkkegaard og Lars Samsøe
Ruth-Viola går i nulte, og hun har meget 
svært ved at sidde stille i skolen. Hendes krop 
vil bare hele tiden danse! Skøn billedbog om 
en pige, der har krudt i numsen og en usynlig 
ven i håret. 

Vitello går vildt meget i skole
af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen
Herlig bog om 5 dage i Vitellos skoleliv. 
Mandag springer Vitello ud som 
forretningsmand, tirsdag drømmer Vitello 
om skolepatruljen, og fredag opdager Vitello 
meningen med lektier.

Vi skal i skole!
af Helena Bross
Dejlig højtlæsningsbog, der følger 6 
børn i løbet af deres første skoleår fra 
dagen før dagen til den første idrætstime, 
frikvartererne, den svære læsning og alle de 
nye venner. 

Villads fra Valby har fødselsdag
af Anne Sofie Hammer og Dina Gellert
Villads har fødselsdag og så på en skoledag! 
Det er han ikke begejstret for. Heldigvis bager 
far en banankage, som Villads skal dele ud i 
klassen. Men hvad gør Villads med det sidste 
stykke? 

Grævlingedage
af Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus
Selvom Pelle har glædet sig til at starte i 
skole, får han ondt i maven, når han er i 
skolen. Han har bare lyst til at grave sig ned 
som en grævling? En tankevækkende og fin 
billedbog om skolevægring.

Skoleklar
- godnathistorier der giver børn
det bedste frikvarter
Hylende skægge godnathistorier om at gå 
i skole. Få din mor eller far til at læse om 
madpakken, der ikke ville spises eller om 
at komme for sent i skole fordi en dinosaur 
spærrer vejen!
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Her er både bøger om at få nye 
venner og huske de gamle men 
også bøger, der handler om alle 
vores forskelligheder og om at føle 
sig anderledes end de andre.

SJOV

LÆS OGSÅ 
PØLSETYVEN

LÆS OGSÅ 
DE ANDRE BØGER 

OM NINNA

OM FAMILIEFORMER

Nye venner
- en bog om gode venskaber
af Amanda McCardie
Du får mange nye venner og kammerater, 
når du starter i skole, men vil du have lidt 
tips og tricks til, hvordan det kan gå ekstra 
hurtigt, og hvordan du er en god ven, så læs 
denne bog!

Den store bog om forskellighed
af Felicity Brooks (30.13)
Alle mennesker er forskellige. Vi ser 
forskellige ud, og vi bor i forskellige 
familier. En visuel billedbog, der hylder 
mangfoldigheden og er med til at give en 
forståelse for hinanden.

Man må ikke spise sine 
klassekammerater
af Ryan T. Higgins
Det er ret svært at få venner, når man spiser 
dem. Det finder dinosauren Rita ud af, da 
hun starter i skole. Humoristisk billedbog 
om at få venner af forfatteren til de populære 
Boris-bøger. 

Ollie og Augustus
af Gabriel Evans
Ollie skal starte i skole, men hvordan skal 
det så gå med Augustus? De er jo altid 
sammen. Måske er det bedst, hvis Ollie 
skaffer Augustus en ny ven, så han ikke føler 
sig ensom?

Politityven 
af Marianne Gretteberg Engedal
Herlig billedbog om at være den nye, den 
populære og den, der føler sig uden for. Kjeld 
skal på overnatning med klassen, men den 
nye pige Berit vil have Kjelds bedste ven for 
sig selv! 

Ninna og stormskolen
af Matilda Ruta
Ninna og bedstevennen Samir skal starte 
i skole, men Ninna får en ny ven med 
blinkesko og pludselig er det vigtigere at lege 
med ponyer med den nye ven end med Samir 
- eller er det?

Æggedreng
af Lars Daneskov og Zarah Juul
Allerede fra første dag i skolen føler Villy 
sig anderledes. De andre har papforældre 
og mødre der har købt æg. Villy har bare en 
far og en mor, men han vil også gerne være 
noget helt særligt.
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Det kan være svært at vente 
med at lære at regne og læse! Er 
ventetiden FOR lang, så prøv bøger, 
hvor du kan lege med bogstaver og 
tal og snuse til de første læse-selv-
bøger.

LÆS OGSÅ 
SKAL VI LÆSE?

DER ER FLERE 
I SERIEN

LÆS OGSÅ 
VI TÆLLER

LÆS OGSÅ 
BØGERNE OM 

MATHILDE MUS OG 
PELLE OG RONJA

SJOV

Skal vi regne?
af Ewa Malmborg og Hanna Granlund 
Frederik og Frida tæller lørdagsslikket. Mor 
tæller de kys, hun får og lærer Frida om plus 
og minus. Selv farmor bruger tal og regning, 
når hun bager. Billedbog om tal og regning.

Regn med naturen
- udematematik til al slags vejr!
af Emma Adbåge (51.1)
Lav matematik udenfor! Forslag til 22 små 
matematiklege og -opgaver, der kan laves 
året rundt. Du kan også lære lidt om, hvordan 
man plusser og minusser og ganger og 
dividerer.

Bogstavbanditten
af Lars Holmsted
Kan du læse en bog, hvor bogstaverne 
mangler? Det håber jeg! Bogstavbanditten 
har nemlig stjålet bogstaver fra alle siderne 
i denne bog, og uden dem er historierne det 
rene volapyk! 

Prinsessen der blev bogstavbims
af Maria Rørbæk
Prinsesse Sulaima vågner en morgen 
med hovedpine. Hun kan ikke tåle lyden af 
bogstavet S. Av, av, av råber hun hver gang. 
Mon dronningen nogensinde kan kalde hende 
for Skat igen? 

Gratis skoleopgaver
På legoglektie.dk kan I finde og printe 
gratis opgaver, der passer til dit barns 
klassetrin. 

Tallene flyver fra reden
af Vibeke Andresen 
og Thomas-Bo Hussmann

De ti tal går i børnehave, men nu skal de 
starte i skole. Den voksne Ove giver tallene en 
tur i flyvemaskinen, og de får øje på en masse 
former og farver nede på markerne. 

Vi sorterer (Leg med matematik)
af Helen Mortimer og Christina Trapanese 
(51.3)

Billedbog, der sætter fokus på matematik 
i hverdagen. Lær fx at sortere og inddele 
ting som knapper, underhylere og kander i 
grupper og par - og find ligheder og forskelle.

Karla Kat skal i skole
af Maiken Ísberg og Birgitte Ahlmann
Læs-med-billedbog om Karla Kat, der skal 
starte i skole. Enkelte af ordene er skiftet ud 
med billeder, så dit barn kan læse med og 
lege, at det læser, mens du læser højt. 

Den allerførste læsning
Dit barn lærer at læse i skolen, men 
enkelte børn er allerede godt i gang 
med at sætte bogstaver og lyde sammen 
i børnehaven. Et godt sted at starte 
er med lette bøger med ord på max 2 
bogstaver. 
Find 4 forslag til gode serier her 
i boksen eller spørg på det lokale 
bibliotek.
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Her er bøger og links om 
færdselsregler, om sikker trafik 
og dit barns vej til skole men også 
bøger om at lære klokken og vide 
hvad tiden er for en størrelse.

Villads fra Valby - Sikker i trafikken
af Anne Sofie Hammer og Dina Gellert 
(65.821)

Med myldrebilleder, hvor du skal finde 
Villads, og fakta om alt det, man skal huske 
i trafikken. Test også om du har styr på 
trafikken i quizzen og spil trafikspillet med 
din mor eller far.

Max og Bella tager bussen
af Tove Krebs Lange
Tænk, hvis man tager bussen den forkerte 
vej! Det kommer Max og Bella til, da de skal 
hen til bedstefar. Heldigvis er buschaufføren 
sød, og Max og Bella lærer om trafikken 
undervejs.  

Tora går selv i skole
af Tord Nygren
Tora er på vej i skole, men der er mange at 
hilse på, meget at se på og meget, der skal 
prøves. Tora er lige ved at glemme, at hun 
skal i skole! Mon hun når det, inden klokken 
ringer?

Sikkertrafik.dk
Find masser af gode artikler med 
tips til at træne dit barns vej til 
skole på www.sikkertrafik.dk 

Lasse og Laura i trafikken
af Pauline Oud
I børnehaven skal Lasse, Laura og alle de 
andre børn lære om færdselsregler, og om 
hvordan man opfører sig i trafikken, så man 
passer på sig selv og på andre.

Villads fra Valby lærer klokken
af Anne Sofie Hammer og Dina Gellert
Sammen med Villads kan du lære alt om ure, 
visere, minutter og timer! Hvor lang tid tager 
det at gå på toilettet, og kan man få tiden til 
at gå hurtigere, når man glæder sig til at lege 
med sin fætter?

Min første klokkebog
af Bodil Carstensen 
Elefantungen fylder 10 år, og til fødselsdagen 
lærer du om ure, tal og klokken, som fx når 
dyrene bager en banankage til elefantungen 
og deler den op i minutter. Hvor mange 
minutter kan du spise?

4 gode serier med max 2 bogstaver
1. Max 2 bogstaver lydret
2. Ord med op til 2 bogstaver
3. Mini Rim 2
4. RAP 2
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Her er lidt til dig, der har lyst 
til at forberede dig på dit barns 
skolestart. Her er både artikler og 
bøger om skolestarten, gode tips 
til madpakken og meget mere.

SKOLEBØRN.
DK/FORAELDRE-

FIDUSER

PRØV OGSÅ 
MADPAKKER 

UDEN GLUTEN AF 
KARINA BAAGØ

Håndbog for skoleforældre
af Stig Poulsen (37.363)
Enkel og kortfattet guide til hvad du kan gøre 
for at styrke dit barns trivsel og faglighed 
i skolen. Med korte temasider om alt fra 
elevplaner til skolehjemsamtaler, mobning og 
socialt samvær.

Den store bog om skolebørn
af Lola Jensen (37.2)
En bog, der har knap 10 år på bagen, men 
som stadig er aktuel med en række gode råd 
til, hvordan man kan hjælpe sit barn til at få 
en vellykket skolestart.

Skoleborn.dk

På skoleborn.dk kan du læse artikler 
om at være forælder til et skolebarn - 
både når det går godt men også hvis dit 
barn får det svært i skolen. Her er også 
artikler, der kan hjælpe dig til at støtte 
dit barn i at få en god skolegang og en 
god skolestart. 

Din bedste bagebog 
af Micki Cheng (64.12)
Find opskrifter på klassikere som pølsehorn 
og andet bagværk, der er gode i madpakken 
og på kager, der kan bruges til både 
fødselsdage og til klassens time. 

Grønne madpakker
af Louisa Lorang (64.16)
Der skal laves et uendeligt antal af 
madpakker i løbet af et skoleliv og du får brug 
for inspiration. I denne bog er der 50 idéer til 
sunde og grønne madpakker til både små og 
store børn. 

ANBEFALES

Styrk dit barn - matematik 
- 0.-3. klasse
af Kirsten Von Müllen
En bog, der kan hjælpe dig med at hjælpe 
dit barn med matematikken. Her er ideer 
til at få matematikken ind i hverdagen og til 
matematiske lege og spil.

Forældrefiduser
På skolebørn.dk kan du få ideer til lege 
og aktiviteter, der kan være med til at 
styrke fællesskabet og sammenholdet 
i dit barns klasse. Her er masser af 
inspiration at hente til både fødselsdage 
og til klassearrangementer. 
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