Hedvig bor utenfor hutaheiti og det er langt til nærmeste
nabo. Heldigvis skal hun begynne på skolen. Der maner
hun fram Hvite Damen på skoletoalettet, hun blir
hodestups forelsket i en eremittkreps, forgifter en
klassekamerat, tar svømmemerket sølvfrosken og klipper
stubblugg til skolefotograferingen. Dette er en
humoristisk serie om slyngelungen og dramaqueenen
Hedvig. Fortelling for småskoletrinnet.

Daniela skal begynne på skolen og er veldig spent. Hun
har drømt om å gå på skolen hele sitt liv. Samtidig som
hun gleder seg, tenker hun på om hun kommer til å få
nye venner siden hun ikke kjenner noen. Hennes verste
mareritt er å gå på skolen uten å ha venner, det er mye
verre enn ikke å lære seg å lese og skrive. Etter noen
dager finner hun og Frida hverandre. De blir
bestevenninner og henger sammen hele høsten.
Fortelling for småskoletrinnet.

De tre bukkene Bruse har fått
et brev om at de må begynne
på skolen. Den minste av de
tre brødrene Bruse lurer på
hvorfor de må det. De blir
enige om å prøve det i ei uke
eller to. Men skolen har fått ny
rektor, og det er ikke hvem
som helst. Dette er en
moderne og humoristisk
fortelling med en ny vri på et
kjent eventyr. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.
Torbjørn er seks år gamal og
skal byrje på skulen til
hausten. Det skal visst vere
stas å bli skulegut, men
Torbjørn gruar seg. Han har
ikkje lyst til å slutte i
barnehagen, og ikkje vil han
kjøpe skulesekk heller. Ein dag
gir mamma ein dinosaurtann
til Torbjørn og fortel at den
bringar lykke. Dette er ein
historie om skumle overgangar
og andres forventningar til
kjenslene våre. Biletbok for
førskolebarn.
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Når sommerferien er over
skal Garmann begynne på
skolen, men han gruer seg.
Han lurer på om de voksne
noen gang gruer seg til noe.
Fortellingen handler også om
sommeren som snart er slutt,
om liv og død, om fyrstekake
og om melketenner som ikke
vil ut. Bildebok for
førskolebarn.

Bokomtalene er utarbeidet av BS

Isak sitter hjemme på senga kvelden før han skal
begynne på skolen. Det kiler i magen. Å begynne
på skolen er både spennende, gøy og skummelt.
Alle som skal begynne i klassen lurer også på
hvordan det skal bli, og alle er spente. Heldigvis
gjør klassen mye gøy sammen, og læreren er snill.
Fortellingen følger en gruppe barn gjennom hele
førsteklasse og man blir kjent med fagene og
skolehverdagen. Fortelling for
førskolebarn/småskoletrinnet.

I denne boka handler om den store og viktige
begivenheten i barns liv – å begynne på skolen.
Mye skal mestres, og spørsmålene er mange, både
om det sosiale, det praktiske og det
følelsesmessige. Hva som skal være med i sekken,
hva som skjer i friminuttene, og hvor lenge man
må sitte stille er noen av dem. Dette er en
fortelling på barnas premisser. Sakprosa/billedbok
for førskolebarn.

Ville er en veldig fantasifull gutt. Han er ferdig med
barnehagen og klar for å begynne på skolen etter
sommerferien. Mange lurer på hvordan dette skal
gå. Dette er en historie med gjenkjennelig
hverdagsrealisme og skrekkblandet fryd. Fortelling
for småskoletrinnet.

Tambar er en vilter seksåring. Han liker å huske
og å leke med lego, og har en bestevenn som
heter Gurine. Nå er barnehagetiden nesten over
for Tambar og Gurine, og de er kjempespente
på hvordan første skoledag skal gå, spesielt
siden de er troll - og alle norske trollbarn går på
pensjonatskole og får bare komme hjem i
helgene. De lurer på om de får sove på samme
rom, om lærerne er greie, og om det finnes
store gutter som mobber der, sånn som det
gjorde i barnehagen. Billedbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.

Isadora Måneblomst er halvt alv, halvt vampyr,
og vet ikke helt hvor hun passer inn. Nå er tiden
inne for at Isadora skal begynne på skolen, men
hun vet ikke hvilken skole hun hører hjemme på,
alve- eller vampyrskolen, eller kanskje en helt
annen skole.Illustrert fortelling for
småskoletrinnet.

Fortellingen følger et knippe dyr som nettopp
har begynt i førsteklasse. Boka byr på masse
høytlesing, og hjelper til med å forberede barnet
på en stor overgang ved å kombinere muntre
fortellinger med tips og råd til de foresatte. Alle
barn skal få glede seg til å begynne på skolen,
sier rammeplanen for barnehagene, og denne
boken kan brukes som utgangspunkt.
Høytlesningsbok for
førskolebarn/småskoletrinnet.

