Skolestart
Første skoledag er en stor begivenhed i barnets liv. Gør ventetiden til
en hyggelig oplevelse med gode
historier, rim og spil.

Rune & Julie starter i skolen

Jorden kalder Anton-Emil

af Måns Gahrton
Illustreret af Johan Unenge
Første skoledag venter lige om hjørnet. Runes mormor fortæller om, hvordan det var at
gå i skole, da hun var barn – med skrappe lærere og børn i skammekrogen. Rune bliver så
nervøs, at han er syg dagen inden skolestart.
Hvordan skal Julie klare sig uden sin bedste
ven? Heldigvis bliver Rune frisk igen.

af Helle og Noah Norrid
Illustreret af Noah Norrid
Anton-Emil er klar til at starte i skole,
næsten… Iført rumhjelm gør han sig klar til
missionen mod den farligste planet i hele
universet: Skolen. I klassen får Anton-Emil
masser af opmærksomhed på grund af sin
hjelm. Men det er varmt under hjelmen.
Anton-Emil smider hjelmen og finder ud af, at
det slet ikke er så slemt at starte i skole.

Elvis & Otto

En god skolestart
– billedbøger
Garmanns sommer
af Stian Hole
Garmann er lidt bange for at starte i skole.
Familien har besøg af de tre gamle tanter,
de har tabt alle deres tænder. Ingen af
Garmanns tænder er løse - lige meget hvor
meget han rokker med dem. Nu haster det!
Der er kun tretten timer, til skolen starter.
Vidunderlig, skæv bog med en unik grafisk
billedside.

Kaj & Andrea – Hurra! Vi skal i skole
af Katrine Hauch-Fausbøll
Illustreret af Sussi Bech
Kaj og Andrea starter i skole. De er spændte
og lidt nervøse. I skolen er der mange ting at
lære; alfabetet, tal og frikvarter! For hvad er
et frikvarter egentlig? Og lærer Kaj og Andrea
mon også noget i skolegården? Vi følger parret gennem skolestarten, og bogen giver stof
til mange gode snakke.

af Mette Hegnhøj Mortensen
Illustreret af Ditte Andreassen
Elvis er den eneste i børnehaven, der skal
starte i skole efter sommerferien. Han er ikke
nervøs, han skal jo følges med pædagogmedhjælperen Otto, der også skal starte i
skole. Men første skoledag er der ingen Otto
i 0.A. Heldigvis dukker han op i skolegården,
da Elvis har mest brug for ham.
En sød billedbog om forviklinger og venskab
på tværs af alder.

Jakobs nye ven
af Rikke Sørensen
Illustreret af Eva Flinch Gjedde
Jakob og Christoffer skal starte på hver
sin skole. Jakob håber, der er nogle i den
nye skole, der er ligeså gode at lege med
som Christoffer. Jakob får ondt i maven og
har ikke lyst til at gå i skole. Heldigvis ved
mormor præcis, hvordan den situation skal
tackles.
Fin billedbog om kunsten at finde venner i
nye og uvante omgivelser.

Laura starter i skole
af Liane Schneider
Forberedelserne er mange, inden Laura skal
starte i skole. Mor og Laura køber alle de ting,
som Laura har brug for: Blyanter, skrivehæfte,
mappe, viskelæder, penalhus og allerbedst –
en flot skoletaske med stjerner på.

Hvor er ballade-Alfons?
af Gunilla Bergström
Far kan slet ikke genkende sin Alfons. Han
er pludselig så stille, ordentlig og laver slet
ingen ballade. Inden Alfons skal sove, får de
sig en god snak om de sommerfugle i maven
alle børn har, dagen inden skolestart.
Klassisk Alfons billedbog om den store begivenhed, det er at starte i skole.

Carl i skole (37.362)
af Mette Jørgensen
Foto-billedbog om Carl, der skal starte i SFO
Nordstjernen. I SFO’en møder Carl nye venner
og nye pædagoger, og første skoledag har
mor og far taget fri fra arbejde for at følge
Carl i skole. Bogen følger Carl og resten af
O.B i det første halve år i skolen. Bogen giver
et godt indblik i hverdagen med lektier og
madpakker.

Velkommen i skolen – din egen store
bog med sjove historier om at gå i skole
En samling af gode historier til børn, der skal
starte i skole. Her er de klassiske fortællinger
om Emil fra Lønneberg, Pippi Langstrømpe
og Alle vi børn i Bulderby. Mød også pigen
med den uartige mund og Pixeline, der øver
sig i at færdes sikkert i trafikken på vej til
skole.

Mit lykkelige liv

Gode højtlæsningsbøger
Juhuuu! – på vej i skole: med alfabetet,
tælleremser, eventyr og historier
Er der kun plads til én bog om skolestart i
kufferten, når sommerferien starter, er bogen
her et godt bud. Læs historien om gedekiddet, der havde lært at tælle til 10 eller den
om drengen, der kun ville sige F. Der er både
historier, der er gode at få læst højt og små,
lette historier, som børnene selv kan øve sig
i at læse.

Villads fra Valby i 0.V
Sofie Amalie skal i skole
af Katrine Marie Guldager
Illustreret af Kirsten Gjerding
Sofie Amalie har de længste fletninger. De er
praktiske at have - hun kan både gynge og
sjippe med dem. Sofie Amalie kommer op at
skændes med anden en pige om, hvem der
har de længste fletninger. Sofie Amalie bliver
ked af det og har ikke længere lyst til at gå
i skole. Heldigvis får Sofie Amalie hjælp af
drengen Karl.
Fin historie om hvordan hjælpsomhed kan
løse mange konflikter.

af Anne Sofie Hammer
Illustreret af Dina Gellert
Første skoledag er en meget vigtig dag for
Villads. Han skal gå i 0.V, det er han godt tilfreds med, for Villads begynder jo med V. Hør
om, hvor galt det kan gå, når Villads finder
verdens bedste gemmested til sin skolemælk
eller om en forstenet dinosaurus-knogle,
som Villads og vennerne finder på Skolernes
Motionsdag.
Sjov og hyggelig bog at læse sammen.

af Rose Lagercrantz
Illustreret af Eva Eriksson
Pigen Dunne samler på lykkelige oplevelser;
som da hun var lille og fik en frø af sin fætter
Sven. I et frikvarter lærer Dunne Ella-Frida
at kende, de bliver veninder lige indtil den
dag Ella-Frida skal flytte til Svendborg. Efter
en svær tid finder Dunne andre venner, og
heldigvis kan hun stadig besøge Ella-Frida i
ferien.
Dejlig bog om at finde glæden ved de store
og små ting i livet.

En ordentlig rygsæk
Af Helena Bross
Edvin skal begynde i skole i morgen og mor
og far har helt glemt at købe en skoletaske.
Godt, at far har en fin rygsæk liggende.
Rygsækken er stor, faktisk den største i Edvins
klasse men rygsækken ender med at blive
alt for tung. Den skal jo rumme en samling
”glimmersten” og 15 biblioteksbøger.
Sød og hyggelig historie om den helt rigtige
skoletaske.

ABC - bogstaver og tal
Sigurds ABC

Skoleparat?
Den gode skolestart
– sådan støtter du dit barn (37.362)
af Pia Jessen og Christel Moll
En overskuelig bog, der indeholder gode
og anvendelige oplysninger om barnets
skolestart. Om overgangen fra børnehavebarn til skoleelev. Hvad sker der i det første år
i børnehaveklasse? Det sociale liv i klassen og
kontakten mellem skole og hjem.

Politikens bog om skolebarnet (37.2)
Per og Ellen Schultz Jørgensen
Håndbog om det 6-12-årige skolebarn. Om
barnets fysiske, følelsesmæssige og sociale
udvikling. Om barnet i familien; opdragelse,
søskende og skilsmisse. Desuden et godt
kapitel om skolestart, der beskriver alt lige fra
skoleparathed, overvejelser ved valg af skole
til den første læsning/de første tal.

Forældre ABZ: læseglæde og skrivelyst
(37.14896)
Liv Engen; Ib Hedegaard
Forældre ABZ er 2 bøger i én. Første halvdel
handler om at lære at læse og skrive og har
mange gode råd til, hvordan forældre kan
være med til at gøre barnet fortroligt med at
læse og skrive. Anden halvdel handler om at
være forældre til et skolebarn; søvn, kost og
hjælp til lektier.

af Sigurd Barrett
Illustreret af Jeanette Brandt
Sigurd Barrett har her skrevet en humoristisk
ABC, der fortæller en historie om alle bogstaverne. Hils på Aben Alibaba, Inge Ibsen fra
Island og Queeny Qvist fra Qatar. Rimene er
finurlige og udfordrer tungen. Hør også alfabetsangene på cd’en, der følger med bogen.

Luftgiraffer og Stjernesild
af Lotta Olsson
Illustreret af Maria Jönsson
Midt om natten sover Anna sødt i sin seng,
pludselig titter en kat frem og inviterer Anna
med på en magisk udflugt til bogstavlandet.
De rejser til en øde ørken, hvor R går rundt og
har job som Ringelyd. Undervejs lærer Anna,
at hvis hun bruger sin fantasi og bogstavtrylleri, kan hun skabe alt.
Poetisk rim- og remsebog

Hr. Skægs ABC
af Mikkel Lomborg
Illustreret af Miwer
Hr. Skæg guider os igennem hele alfabetet
fra A til Å. Vi møder blandt andre den ækle
ælling, 30.000 tissemyrer og lille frøken W. Rimene ligger godt i munden og det er næsten
umuligt ikke at synge med på de charmerende sange på den medfølgende cd.

Alfons og tallene
af Sofia Hahr
Om 10 dage fylder Alfons 6 år, og der skal
være fest. I bogen bliver fødselsdagsforberedelserne til en leg med tal; Alfons tæller
dage i kalenderen, han taster telefonnumre
og finder ud af, hvem der er ældst og yngst i
familien.
En anderledes tællebog med små opgaver.

Bogstavleg – Talleg
af Mette Jørgensen
Illustreret af Inger Tobiasen
Bogen er to bøger i én; bogstavleg og talleg.
Bogstavleg indeholder små opgaver med
bogstaver og ord, billeddomino, labyrinter og
rim. Talleg indeholder tælleremser, tallotteri
og regneopgaver. Her er aktiviteter til mange
timer.

Tal (51.1)
Med farvestrålende fotos af dyr og natur
bliver tallene fra 1-12 introduceret. Begreber
fra matematikken kommer i spil: Lægge sammen, trække fra, gange og dividere, lige og
ulige tal, større end og mindre end. Bogen
opfordrer til at bruge de ting, der er lige i
nærheden, når vi leger med tal.

Pandeben (Legelæsning)
Det kendte rim omsat til bog med 2 linjer
på hver side og med et billede, der passer til
linjerne. Læs bogen sammen med dit barn
og kig på billederne et for et. Bagefter kan
dit barn legelæse ud fra billederne og med
støtte i rimene. Der findes flere i serien, der er
til børn, der leger, at de læser.

Lær med Pixeline og bliv en læsehest
(Pixeline skolehjælp)
af Sally Sharf
Lær at læse korte og lange navneord, talord,
tillægsord, udsagnsord, stedord, fremmedord
og drilleord når Pixeline og hendes venner er
på bogstav-eventyr i Soløs forunderlige og
magiske verden. I samme serie findes også
bøger om tal og engelsk.

I den store mælkevej - 12 vende-om-vers

Rim og remser
Min mormors gebis
af Jakob Martin Strid
Åge Emanuel Ordklog, Medister-minister Fister og flyvefisk fra Vesterhavet er blot nogle
af de herlige figurer vi møder i denne bog.
Strid skaber rablende vrøvlevers og en fænomenalt flot billedside. Bogen har allerede
status som en moderne klassiker og bogen
rimer, så både store og små klukker af grin.

af Thorstein Thomsen
Illustreret af Lotte Nybo
Vende-om-vers er en ny måde at lave vers på;
find to navneord der rimer og dan en sætning med dem, byt rundt på navneordene
og pludselig har sætningen en helt ny betydning. De 12 vende-om-vers er underfundige
og giver noget at tænke over.

Godt på vej

Cirkus Simsalabim
af Lotte Salling
Ilustreret af Bo Odgård Iversen
Cirkusdirektør Hr. Plim Bimmelim byder
velkommen til Cirkus Simsalabim, hvor vi
møder Kanonkongen, akrobater og prikkede
heste. Det rimer, så det er en ren fornøjelse at
læse højt. De farvestrålende illustrationer gør
bogen ekstra indbydende.

Følg med i trafikken (65.821)
af Grethe Rottböll
Illustreret af Jeanette Milde
Følg med Line og Oliver og se, hvordan de
klarer sig i trafikken. Lær vigtige regler, som
gør dig mere sikker i trafikken. Tjek om din
cykel er lige så trafiksikker som dig. God og
anvendelig billedbog med gode huskeregler
for børn (og voksne) i trafikken.

Ved du, hvad klokken er?
af Frauke Nahrgang
Illustreret af Jutta Timm
Lær klokken med Lukas og Sofie. Bogen
følger de to søskende i deres hverdag; fra
vækkeuret ringer om morgenen til om aftenen, hvor minuturet spiller en vigtig rolle, når
de hjælper mor med at lave mad. På hver side
er der en lille opgave, hvor børnene selv skal
stille det ur, der er indbygget i bogen.

Læring på spil

Hjemmesider

Apps
Pixeline – Skolehjælp (iPhone og Android)

Matematik - Pixeline regner den ud
(Pixeline skolehjælp)
CD-ROM
Tæl, regn, træk fra og læg sammen. Wolle er
revisor på Solø. Normalt har han helt styr på
det med tallene, men kaffemaskinen er gået
i stykker og uden kaffe har han svært ved at
regne og må have hjælp fra Pixeline.

Lær at stave: stavning eller kaos (Pixeline skolehjælp)
Nintendo DS
Pixeline er taget til Sprogland for at hjælpe
Nick Spudt med at samle sin raket. Det bliver
sjovt at finde de rigtige møtrikker og bolte.
Mon det lykkedes?

www.sikkertrafik/SKOLESTART
Rådet for Sikker Trafik står bag siden, der har
gode råd til, hvordan vejen til og fra skole bliver sikker for barnet, hvad enten den foregår
til fods, på cykel eller i bil. Hent også folderne
med trafiktræningsopgaver.

www.foraeldreunivers.dk
Tips til forældre fra forlaget Alinea; støt barnet i den første læseindlæring og i arbejdet
med tal og former.

www.dlf.org/undervisning/skolestart
Danmarks Lærerforenings hjemmeside. Her
er adgang til pjecen ”Fra børnehave til skole”
og historien ”Jubiii – jeg skal i skole – en
historie om børns forventninger til skolen”.

Fætter Kanin – mysteriet på sky 9
WII
Der falder regntøj ned fra himlen. Fætter
Kanin og hans venner er taget til sky 9. Hjælp
dem med at løse mysteriet med opgaver i
regning, skrivning og stavning.

www.voresmad.dk
Landbrug & Fødevarer er ophav til hjemmesiden, hvor der er masser af inspiration
til gode madpakker til børn og voksne. Find
også opskrifter på aftensmad, der giver gode
rester til madpakken.

www.gratisskole.dk
Leg skole for en dag! Find og download
masser af små gratis skoleopgaver til dit barn.
Hjemmesiden rummer alt fra malebøger, lær
at skrive ark til prik til prik tegninger.
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Krea Medie A/S
Lær alfabetet og spil actionspillet. 2 gratis
minispil til alle Pixelines venner.

Pixeline Skolebøger – dansk (iPhone)
Krea Medie A/S
Gratis interaktiv stavebog. Træn alfabetet
og lær at stave i bogstaveventyrets magiske
verden.

Vokaljagt (iPad, iPhone, iPod Touch)
Spinami
Lær vokaler på en helt ny måde gennem spil.
Applikationen er gratis, men udvidelse koster
6 kr. pr. niveau.

Lydret Dingo (iPad, iPhone, iPod Touch)
Gyldendal
Lydret Dingo er en populær begynderlæsningsserie. Nu også som interaktiv app, der
kombinerer læsning med lyd. Applikationen
giver adgang til én gratis bog.

