


Om at være venner

Alle tre - Kom ind  
i børnehaven Ærten    
af Maria Nilsson Thore 
Ida, Ester og Valde går i børne-
haven Ærten sammen, og de er 
ret gode venner. De bruger da-
gen til at synge, lege i puderum-
met og klippe i kreahjørnet. De 
hjælper også de voksne med at 
gøre klar til frokost.
Fra 3 år

  børnehave
  lege 
  hverdag

 = del af en serie

Min dag i børnehave
af Ina Haller & Dina Gellert 
Frederik og Katinka har gode 
venner i børnehaven. Men når 
nogen slår sig eller savner de-
res mor og far, så er det godt at 
kunne hjælpe hinanden. Heldig-
vis er Frederik og Katinka super-
gode til at være venner! 
Fra 3 år

  børnehave 
  lege 
  hverdag 
  hjælpsomhed

Blommeægget
af Peter Adolphsen &  
Maria Buchmann
Hver dag henter Luigi blomme-
juice til sin elskede blæksprutte-
støvsuger, Else Margit. Men en 
dag er der ikke mere blomme-
juice i butikken. Hvordan skal 
Luigi hjælpe Else Margit? Hun 
bliver jo så tør i halsen.
Fra 4 år

  kærlighed 
  hjælpsomhed 
  mod

Alene hjemme
af Lotta Olsson &  
Maria Nilsson Thore
Myreslugeren og hasselmusen 
er meget forskellige, men allige-
vel er de rigtig gode venner. Da 
myreslugeren en dag skal være 
alene hjemme, fordi hasselmu-
sen skal på kursus i sund mad, 
føler han sig meget ensom. 

  forskelligheder 
  savne 

Venner
af Mies van Hout
Venner kan både grine og græ-
de sammen, drille hinanden og 
komme op at skændes og slås. 
Men venner, der bliver uvenner, 
bliver heldigvis altid gode ven-
ner igen.
Fra 3 år

  følelser 
  lege 
  monstre 

Lily og Bjørn
af Lisa Stubbs
Lily tegner alt, hvad hun drøm-
mer om. En dag tegner hun en 
bjørn, og de bliver gode ven-
ner. Lily tegner en masse sjove 
eventyr til hende og Bjørn, men 
pludselig bliver Bjørn ked af det. 
Mon Lily kan hjælpe?   
For 3 år

  fantasivenner 
  lege 
  hjælpsomhed

Jeg elsker Mano  
af Pija Lindenbaum
Der er absolut intet ved vennen 
Mano, som Mikkel ikke kan lide. 
Mikkel kan lide Manos hår, Ma-
nos spand og Manos mormor. 
Men han kan altså ikke lide, 
når Mano leger med den anden 
dreng i sandkassen.
Fra 2 år

  misundelse 
  jalousi 
  lege 



Hvad med Bjørn?  
af Suzanne Bloom
Vennerne Bjørn og Gås leger, da 
Ræv spørger om han må være 
med. Det må han godt, men han 
gider ikke lege det samme som 
Bjørn. Heldigvis ved Gås lige, 
hvordan man løser en sådan si-
tuation.
Fra 3 år

  lege 
  konflikter 

Om at finde en ven

Morkels alfabet
af Stian Hole
Hvem er det, der lægger de 
mystiske sedler på marken? 
Anna gemmer sedlerne under 
hovedpuden. En dag følger hun 
fodsporerne i sneen og møder 
drengen Morkel. De to får et 
helt særligt venskab fuld af ord 
og natur.
Fra 5 år

  ord 
  natur 

Jeg elsker dig hest!
af Zenia Johnsen & Stine 
Spedsbjerg
Da Stine er 1893 dage gammel 
stikker hun af. Hun stikker af helt 
derud, hvor der er marker i ste-
det for huse, og der på marken 
møder hun en hest. Hun kram-
mer og krammer. Tænk, hvis he-
sten vil være hendes ven! 
Fra 4 år

  heste 
  ensomhed 

Damen, drengen  
og anden
af Zakiya Ajmi &  
Mikkel Sommer
I sin genbrugsbutik finder den 
gamle dame en dag en gul and. 
Damen tager anden med hjem 
til sin lejlighed. De har det så 
hyggeligt, men dagen efter kom-
mer en dreng ind i butikken. Han 
leder efter sin and.
Fra 4 år 

  ensomhed 
  dele 
  aldre

Opfindelser, strikkede 
huer og en dum kat
af Rasmus Bregnhøi
Mus er ikke som de andre. Han 
kan lide at strikke peruvian-
ske huer. En dag er han tæt på 
at blive ædt af en led kat, men 
så møder han Mis, der har op-
fundet en hunde-sparker. Det 
bliver starten på et fantastisk 
venskab.
Fra 5 år

  ensomhed 
  forskelligheder

Min fantasiven Albert
af Eoin Colfer & Oliver Jeffers
Albert er fantasiven for ensom-
me børn, indtil de får en rigtig 
ven. Men også fantasivenner 
drømmer om rigtige venner, og 
da Albert møder Carl, bliver Al-
bert pludselig bange for, at Carl 
finder en rigtig ven. 
Fra 5 år

  fantasivenner 
  ensomhed 

Elefanterne flytter ind
af Stephanie Schneider & 
Astrid Henn
I opgangen, hvor Fie bor, er der 
flyttet en elefant-familie ind. Alle 
de voksne i opgangen brokker 
sig, for elefant-familien tramper 
og buldrer. Men Fie bobler af 
glæde. Måske har de børn, der 
gerne vil lege?
Fra 4 år

  forskelligheder 
  naboer

Arme djævel
af Kim Fupz Aakeson & Kamila 
Slocinska
Fanden har smidt alle de små 
djævle ud af helvede. Nu bor 
der en lille arm djævel i et træ 
i parken, og det eneste, han kan 
finde ud af, er at være ond. Men 
så møder den arme djævel Doris 
og hendes hund Scooter.
Fra 5 år

  forskelligheder 
  opførsel



Molly - Verdens  
kedeligste dag
af Jonas Lindén & Mia Nilsson
‘Det er sundt at kede sig’ siger 
far, men det er det dummeste, 
Molly har hørt. Mollys bedste 
ven er på sommerferie, og det 
regner. Det er Verdens Kedelig-
ste Dag. Udenfor er der snegle, 
vandpytter og Olaf fra børneha-
ven. 
Fra 4 år

  kedsomhed 
  lege 
  sommerferie

Om at miste en ven

Anton og den  
tungeste byrde
af Katrine Marie Guldager & 
Kirsten Raagaard
Anton er trist. Han bærer rundt 
på den tungeste byrde. Hans 
bedste ven skal flytte! Ingen for-
står Anton eller hører efter, hvad 
han siger, men da far spørger, får 
Anton det sagt, og lidt af det tri-
ste forsvinder.
Fra 5 år 

  sorg 
  drenge 
  flytte

Ønsket
af Mette Eike Neerlin &  
Tine Modeweg-Hansen
Milos elskede kanin Moxy er død. 
Tante Andersine forærer ham en 
ønskesten og siger, at han skal 
ønske sig noget. Men ønskesten 
er da fup og fiduser og spild af 
tid. Er det ikke?
Fra 5 år  

  tab 
  sorg 
  kæledyr

Godnat min kat 
af Linda Skugge &  
Kristina Digman
Katten Ebbe er pigens bedste 
ven, men en dag vil Ebbe ikke 
lege, og den vil heller ikke spise. 
Pigen mister Ebbe og er ked af 
det, men hun trøster sig ved, at 
Ebbe nu er en katte-stjerne oppe 
på himlen. 
Fra 4 år

  tab 
  sorg 
  kæledyr

Pigen med papegøjen  
på hovedet 
af Daisy Hirst
Cleo har en papegøje på hove-
det, men da hendes ven flytter, 
flytter papegøjen op på skabet. 
Cleo putter sine ting i kasser for 
at få orden i sit hoved, men en 
dag finder hun en stor kasse med 
en dreng i!
Fra 3 år

  fantasi 
  følelser 
  tab


