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TIL FØRSKOLEBØRN
Kathleen Amant: Annas store bog om følelser
Anna kan have mange følelser. Hun kan både være glad, bange, vred, ked af det, 
jaloux, overstimuleret, stolt, modig, genert og skuffet. Billedbogen er oplagt til 
samtale med de små i hjemmet og institutionen om emnet følelser.
Højtlæsning for 2-4 årige. Forlaget Turbine, 2021.

Kristien Dieltiens: Jeg er plejebarn
Billedbog. At blive fjernet fra sin biologiske familie er ikke nogen let sag. Men at falde 
til i en ny plejefamilie er bestemt heller ikke uden problemer - hverken for plejebarnet 
selv, plejeforældrene eller de nye søskende. 
Højtlæsning for 5-7 årige. Forlaget Turbine, 2009.

Ina Victoria Haller: Den lille bog om de store følelser
Billedbog om børns følelser. Sammen med Pelle og Ronja oplever vi alt fra vrede 
til latter, mens de er til børnefødselsdag. Med introduktion og forslag til dialogisk 
læsning. Tilgængelig som Ebog på www.ereolengo.dk 
For højtlæsning og dialogisk læsning for 2-6 årige børn. Forlaget Carlsen, 2016.

Karla Nor Holmbäck: Vores fantastisk forskellige familier
Billedbog med rimet tekst om nogle af de mange måder, som man kan være 
familie på, lige fra store plejefamilier med 14 børn, ørkenfamilier til cirkusfamilier og 
bittesmå familier med hund, datter og mor. 
Højtlæsning for 4-6 årige. Forlaget Høst & Søn, 2020. 

Vivi Nielsen: Anton flytter i plejefamilie
Billedbog. Anton, 7 år, flytter i plejefamilie, fordi hans mor har svært ved at passe 
ham. Anton har ikke lyst til at flytte og synes det er mærkeligt at skulle bo hos en 
anden familie.
Højtlæsning for 6-9 årige. Udgivet af Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i 
Nordsjælland, 2007.

Bogserien om drengen Anton indeholder:
Anton har to familier, Anton vil ikke være plejebarn, Anton & Fido, Jakob og Janus har 
plejesøskende, Anton har fødselsdag og Anton har en ”rigtig” mor. 

Vibe Juul Sannig: 9 måder at få børn på
Billedbog. Ulrikke er på besøg hos morfar og han er god til at svare på alle hendes 
spørgsmål - fx om hvordan man får børn. 
Tilgængelig som Ebog på www.ereolengo.dk
Højtlæsning for 5-8 årige. Forlaget Lamberth, 2021.

Annemie Vandaele: Jeg kommer til at savne dig
Billedbog. På den sidste skoledag er Kasper lidt stille. Da hans lærer Ingrid finder ud 
af hvorfor, får de en god snak om at savne hinanden i ferien.
Højtlæsning for 3-6 årige. Forlaget Turbine, 2017.



TIL SKOLEBØRNENE
Kim Ace Nielsen: Geminiforbandelsen: 
en episk fortælling om tis og trolddom
Fantasy-nørden Rasmus har aldrig haft en rigtig ven. Men da Xander flytter til byen opstår et 
helt særligt venskab mellem de to drenge, da flugten fra et skrækindjagende monster ender 
i en helt anden verden, end den de kender. 
En verden fyldt med magi, frygt og hemmeligheder. 
Tilgængelig som Ebog og netlydbog på www.ereolengo.dk
For 8-12-årige fantasyfans. Nr. 1 i serien Geminiforbandelsen. Forlaget Carlsen, 2021

Susanna Bailey: Sneføllet
Addie er i familiepleje og finder et vildt føl, der har mistet sin mor. Kan Addie redde føllet? 
Og kan føllet måske samtidig hjælpe hende? Spændende og varm historie om familier og 
heste.
Tilgængelig som Ebog på www.ereolengo.dk
Fra ca. 10 år og op. Forlaget Gad, 2020.

Diana Kimpton: Der skal være heste
Sasha har været anbragt hos flere plejefamilier. Hun har svært ved at knytte relationer og 
vise følelser. Først da hun bliver anbragt for en kortere periode hos en familie der tager sig af 
misrøgtede heste, begynder hun sammen med hesten Meteor langsomt at genvinde tilliden 
til andre.
For 12-14 årige. Forlaget Flachs, 2015.

Nina Sahl: Flora & havdyret
Flora er plejebarn og er lige flyttet ind hos Jesper og Marie. Alt er nyt og mærkeligt og hun 
savner sin mor. De tager på campingferie, og her møder Flora et lille forladt havdyr. 
For 9-11 årige. Lix 17. Forlaget Auctoris, 2018.



TIL TEENAGEREN:

Lene Byriel: Kort fortalt
Guide til unge om at flytte for sig selv efter at have været anbragt i familiepleje. 
Med råd om uddannelse, job, økonomi, bolig, rengøring, fritid, sex og sundhed.
Folder til bestilling eller download på https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/kort-fortalt. 
Socialstyrelsen, 2018.

Morten Dürr: Hviskelegen
En dag, hvor Vera og hendes veninder leger hviskeleg i frikvarteret, vil Anna gerne være med. 
Men det, Anna hvisker i Veras øre, er alt andet end en sjov hemmelighed - for Anna hvisker 
“Min mor slår mig”. Hvad stiller man op med sådan en hemmelighed? 
Graphic novel for 9-14-årige. Forlaget Plot, 2021.

Joachim Førsund: Ildværket
Sandra på 14 år mister sin mor og må flytte ind hos en plejefamilie i et hus ved havet. 
En rørende fortælling om mødet mellem den gamle og den nye familie.
Tilgængelig som Ebog på www.ereolengo.dk
Fra 14 år. Forlaget Batzer, 2018.

Morten Hovland: Stik
Molly og Truls er begge outsidere. Molly fordi hun er plejebarn, og Truls fordi han er et musisk 
talent. Da de havner i den samme klasse, finder de sammen på trods af modgang, 
og et spirende kærlighedsforhold er på vej.
Tilgængelig som Ebog på www.ereolengo.dk
Fra 12 år. Høst & Søn, 2013.

Sara Kadefors: Billie
Billie skal i plejefamilie i den lille søvnige by Bokarp, men hun finder hurtigt ud af, at byen slet 
ikke er så kedelig. For folk bærer på mørke hemmeligheder og hvad er det egentlig hendes 
plejefamilie skjuler?
For 13-15 årige. Forlaget Turbine, 2017.

Glenn Ringtved: En god dreng
Da Jonas’ plejeforældre skal skilles, anbringes han på et børnehjem. Her må han kæmpe med 
drømme om et nært venskab og i det hele taget med at finde sig til rette.
Tilgængelig som Ebog og netlydbog på www.ereolengo.dk
For 14-16 årige. Forlaget Gyldendal, 2013.
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