Socialt samvær
En hurtig fest - En dag med farmor

Hotel Alt-er-tilladt

af Cecilia Torudd

af Aron Dijkstra

Oskar skal til fest med farmor. Oskar synes at
festen er vildt sjov med levende musik, ledninger man rykke ud af stikkontakten og trapper,
man kan rulle ned ad. Det er ikke let for farmor
at holde styr på Oskar, og festen er hurtigt ovre.
Fra 3 år.

Hjemme ved Emma og Theo er der mange
regler, og de må ingenting for deres far. De
beslutter derfor at åbne Hotel Alt-er-tilladt, hvor
der ikke er nogen regler. Gæsterne strømmer
ind, men til sidst får Emma og Theo alligevel
nok af det roderi.
Fra 5 år.

Hele vejen hen til børnehaven
af Katrine Marie Guldager

Drengen fra Mars

Trafikken kan være et usikkert sted, og man
skal derfor være meget opmærksom. Rikke
cykler til børnehaven med sin mor, men Rikke
bliver bange på grund af mors bekymringer.
Fra 4 år.

af Simon James

Da Noahs mor skal på forretningsrejse, kravler
han op i sit rumskib og flyver til Mars. Rumskibet lander på Jorden igen, men det er ikke
Noah, men en lille marsmand, der ligner Noah.
Marsmanden opfører sig desværre ikke særlig
pænt og kan ikke overholde reglerne. Heldigvis
kommer Noah tilbage med rumskibet, da mor
kommer hjem igen.
Fra 3 år.

Hvad ville du så gøre?
Af Ann-Katrin Heger

En billedbog om 14 fantasifulde dilemmaer med
3-4 fjollede og fornuftige illustrerede svarmuligheder. Hvad hvis din far lavede mad og ikke
kunne lege – hvad ville du så gøre? Eller hvis
alle vennerne bankede på døren – hvad stiller
man så op? Bogen giver anledning til en god
snak mellem barn og voksen.
Fra 4 år.

Jeg er vred!
af Katie Douglass

Bogen er en del af en serie, der hjælper børn
til at forstå deres følelser på en betryggende
måde. Her er det William, der hjælper sine venner, når de bliver vrede. Han glemmer blot sine
egne råd, da han selv bliver vred.
Fra 5 år.

Opførsel i familien Op & Ned
- ude og hjemme
af Lotte Salling

Gennem rim og tegninger fortælles humoristisk
om god opførsel i dagligdagen. Alt fra indkøb i
supermarkedet til at tage hensyn i bussen bliver
taget op med spørgsmål henvendt direkte til
læseren.
Fra 4 år.

Konrad og Katinka
- dengang Konrad og Katinka
troede, at nej betød ja
af Charlotte Thorhauge

Hvis nej betyder nej, og ja betyder ja, hvorfor
er det så tit svært at opføre sig ordentligt?
Tvillingerne Konrad og Katinka har byttet om på
betydningen af ja og nej, og kan ikke forstå at
alle bliver vrede på dem.
Fra 3 år.

Lille Mus siger nej!
af Riikka Jäntti

Selvom Lille mus er i godt humør, vil han ikke
gøre som musemor siger, og siger nej hele
tiden. Det eneste Lille Mus kan sige ja til er
hindbærsaft, men ikke når han skal have tøj
på eller hjem fra børnehaven. En genkendelig
historie for børn i trodsalderen.
Fra 2 år.

Regler skal brydes
af John Seven

Petra flækker en sten
af Jan Oksbøl Callesen

Alle har en mening om, hvad Petra kan og ikke
må. Men Petra finder en sten og beslutter sig
for at flække den midt over med sine hænder.
Dem hun møder mener dog noget andet især
fordi hun er en pige. Men kan hun - og hvad
siger folk om hendes beslutning?
Fra 3 år.

Prinsesse Arabella og bedstemor
af Mylo Freeman

Sammen med prins Milas, prinsesse Sofie
og prinsesse Ling skal prinsesse Arabella
overnatte hos bedstemor. Hos bedstemor har
de det sjovt, men bedstemor har også regler
for hvordan rigtige prinser og prinsesser skal
opføre sig.
Fra 3 år.

En anarkistisk håndbog for børn, der beskriver
forskellige måder at være anarkistisk på. Bogen
er humoristisk fortalt med fine og pudsige
illustrationer, som opfordrer barnet til at stille
spørgsmålstegn ved regler og normer.
Fra 4 år.

Ridderen der sagde “NEJ!”
af Lucy Rowland

En rimet billedbog om den lille ridder Arthur, der
er en meget artig dreng, som bor med sin mor
og far i en middelalderby. Men en morgen råber
Arthur “Nej!” til alt hans mor beder ham om.
Han møder den røde drage, der savner en ven
fordi alle flygter, når de ser ham. Arthur beslutter til sidst at sige “Ja!” til dragens forslag om at
flytte ind hos Arthur.
Fra 3 år.

Digitale spilleregler

Hr. Tryk På
af Kåre Bluitgen

Hr. Tryk På vil være online hele tiden og blive
mega kendt med flere milliarder venner. En
dag kigger han ind i par spillevende øjne, og
møder livet. En historie om de sociale medier
og trangen til at være på.
Fra 6 år.

Lille Kylling klik
af Jeanne Willis

Sille hilser
af Annika Devert

Sille møder mange forskellige mennesker
på sin gåtur. De hilser på hende på mange
forskellige måder fra “møjn” til “god dag,
min ven”. Sille undrer sig undervejs over de
mange hilsner, men den bedste er morens
“hej, min skat”, da hun kommer hjem igen.
Fra 4 år.

Tiger Lily
af Gwen Millward

Historien om Lily, der giver fantasivennen
Tiger skylden for alle uartigheder. Tiger
overtaler Lily til at løbe hjemmefra, men det
bliver mørkt og Lily vil hjem.
Fra 3 år.

Bruno har over 100 venner
af Francesc Pirrone

Da bjørnen Bruno finder en mobiltelefon i
skoven får han pludselig travlt med at skrive
beskeder, se film og lytte til musik. Han har slet
ikke tid til sine to rigtige venner, der gerne vil
have ham med på skovtur.
Fra 4 år.

#Guldlok
af Jeanne Willis

Gertrud har en profil på nettet med brugernavnet Guldlok. Hun bruger rigtig lang tid på
at poste billeder og jagte hits til hendes profil.
Men hendes følgere er trætte af hende og hun
får en idé til noget nyt, da hun finder de tre
bjørnes hytte.
Fra 5 år.

Lille Kylling surfer nettet tyndt på bondemandens computer, og shopper gaver til
hele bondegården. Men da hun skal mødes
med sin nye online-ven, går det ikke som
forventet. Et morsomt eventyr om at navigere
på internettet.
Fra 3 år.

God kammerat
Leo og klumpen i maven
af Christina Lindström

Leo vil ikke fortælle sin far hvorfor han er ked af
det. Han har en klump i maven som ingen gang
hans livret kan kurere. Leo har ikke behandlet
sine to venner ordentligt, men heldigvis hjælper
det at sige undskyld, selvom det kan være
svært.
Fra 5 år.

Tigeren, der mistede sine striber
af Jasmin Schäfer

Tigeren Kalle afgiver sine striber for at hjælpe
andre dyr han møder på sin vej. Da han kommer hjem opdager han at alle hans striber er
væk. Heldigvis er har han fået en masse nye
venner, der glædeligt vil hjælpe ham.
Fra 3 år.

5 minutters dinosaurhistorier
af Melanie Joyce

5 små og sjove fortællinger om dinosaurer,
der alle handler om venskab med fin moral.
Velegnet til højtlæsning.
Fra 4 år.

Vortesvinet ved vandhullet
af Stéphane Henrich

Vortesvinet har mange forskellige venner ved
vandhullet midt i ørkenen. Da tørken kommer
og får vandhullet til at tørre ud, vil han ikke dele
vandet med gazellen, flamingoen, elefanten
eller nogen af de andre gode venner. Men pludselig får han alligevel brug for venners hjælp.
Fra 3 år.

Jeg er jaloux!
af Kay Barnham

Emma er god til at hjælpe sine venner. Hun
hjælper dem med at tænke over deres følelse
af jalousi og hvorfor de ikke behøves at være
jaloux på deres søskende og kammerater. Men
en dag bliver hun selv overvældet af jalousi.
Fra 4 år.

Store Gravko og Lille Gravko
af Timothy Knapman

Lille Gravko bor på en stor byggeplads, hvor
han arbejder hårdt for at følge med de store
maskiner. En dag dukker Store Gravko op på
byggepladsen, og får Lille Gravko til at føle sig
udenfor. Pludselig får Store Gravko dog brug
for hjælp. En billedbog om at hjælpe hinanden
- stor som lille.
Fra 3 år.

Uartige forældre

Karl er usynlig
af Glenn Ringtved

Karls forældre kigger ned i deres telefoner hele
tiden, og hører ikke hvad Karl fortæller. Karl
føler sig usynlig, og laver derfor en masse ballade. Lige indtil han bliver taget på fersk gerning
og savner sin mor og far.
Fra 4 år.

Sådan opdrager man sine
forældre (forkert) rigtigt
af Katharina Grossmann-Hensel

Det er vigtigt at have styr på sine forældre, og
hovedpersonen i denne bog skal opdrage sine
forældre til at være høflige, bordmanerer og
rydde op. I sidste ende indser hun at man har
mere brug for ros og kærlighed end regler.
Fra 4 år.

Ella & Noa - is på en onsdag
af Mattias Edvardsson

Ella ved ikke helt hvordan hun skal opføre sig,
når hun hos er på besøg hos sin ven Noa. Men
hjemme ved Noa og hans mormor er der slet
ikke nogen regler at bekymre sig om, hvilket
Ella ikke er vant til.
Fra 4 år.

Jørn Tyge flytter ind i mors telefon
af Henny Nørgaard

Jørn Tyges mor elsker Jørn Tyge, men hun
elsker også sin telefon og ser på den hele tiden.
Derfor ønsker Jørn Tyge sig at komme ind i sin
mors telefon, så hun vil se på ham og lege med
ham. Næste morgen går ønsket i opfyldelse. En
billedbog om forældres uvaner og børns behov
for samvær.
Fra 3 år.

Sallys far bander (- ad helvede til)
af Thomas Brunstrøm

Sallys far bander rigtig tit, selvom han siger, at
man ikke må. Derfor laver Sally en bandekasse
for at spare op til en tur i Tivoli. Dog er turen
ved at gå i vasken, da Sallys far holder op med
at bande.
Fra 4 år.
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