


Aksel bor i to huse
af Kathleen Amant

FRA 2 ÅRFRA 2 ÅR

Enkel billedbog for de mindste om Aksels foræl-
dre der skændes meget, og derfor ikke skal bo 
sammen længere. Aksel har ikke lyst til at bo to 
steder, men han vænner sig til det og det er rart 
at slippe for skænderierne.

Albert er skilt 
- om børn og skilsmisse
af Else Marie Schmidt Andersen 

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Otte historier om børn, som har forældre, der er 
gået fra hinanden. Med oplæg til samtale og et 
efterord henvendt til de voksne.

Bare kald mig Tofte
af Thomas Buttenschøn

FRA 4 ÅR FRA 4 ÅR 

Vi møder Tofte, en lille brun bjørneunge, der bor 
alene med sin far i en lille by, hvor der ellers kun 
bor hvide bjørne. Toftes mor, som er en brun 
bjørn fra de varme lande, bor i den store by med 
sin nye kæreste, og Tofte savner hende. 

Boris og billen
af Birgitta Gärtner 

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Boris’ forældre er lige blevet skilt. Boris kan ikke 
lide forandringer og føler sig ikke tryg i sin fars 
nye lejlighed. Men så møder han en bille, der 
hjælper ham.

Det store brag
af Mats Wänblad 

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Skibet ”Lykken” tager på tur med far, mor og 
Drengen ombord. Far og mor skændes meget 
og det ender med at skibet går på grund. Dren-
gen redder sig i land på en øde ø, hvor hans 
forældre senere finder ham. Kan familien finde 
sammen igen - og måske på en ny måde?

Du vil altid være vores dreng
af Christine Merz 

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Benjamins far skal flytte, og Benjamin er bange 
for, at han vil miste sin far og alle de ting de ple-
jer at lave sammen. Heldigvis er Benjamins mor 
med til at få ham til at forstå, at selv om hverda-
gen bliver anderledes, er der ikke mindre kærlig-
hed til Benjamin fra hverken hans mor eller far.

Dyr med pels – og uden
af Hanne Kvist

FRA 6 ÅRFRA 6 ÅR

Freddy flytter tit og er ret god til at skifte skole. 
Han har endelig fået en rigtig god ven, Eskild. 
De har en dyreklub og lægger store planer om, 
hvordan de kan spare sammen til en hund og en 
slange på tolv meter.



Emma møder skilsmissen
af Nora Lund

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Pigen Emma møder skilsmissen, da hendes 
venindes forældre skal skilles. Vi følger de tan-
ker og forestilling, der sættes i gang, når man 
møder skillemisse i hverdagen. 

Far spørger, om du  
vil tage flødeboller med

af Anne Sofie Hammer

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Magdas skal holde fødselsdag, i år mens hun er 
hos sin far. Hun har en helt klar idé om hvordan 
dagen skal være og ved lige hvordan, hun kan 
snøre sine forældre, så hun får verdens bedste 
fødselsdag.

Frøet 
af Charlotte Bråten 

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Sandras forældre er skilt, og hun føler sig ikke 
hjemme hverken hos mor eller far. En dag finder 
hun et frø, som hun planter. Der vokser en hest 
op, som bliver hendes ven og hjælper med at 
acceptere det nye liv.

Hamsteren er væk!
af Andreas Palmaer 

FRA 3 ÅRFRA 3 ÅR

Elliot har verdens klogeste hamster, og når Elliot 
bor hos far, er det mor, som passer den. En dag 
går det galt, og Otto er væk. Mor må finde en 
løsning inden Elliot kommer hjem.

Heks!
af Kim Fupz Aakeson

FRA 5 ÅRFRA 5 ÅR

Vi møder den helt almindelige dreng, hvis foræl-
dre er skilt og det går faktisk meget godt. Indtil 
den dag, han skal møde fars nye kæreste, og 
det viser sig, at hun er en vaskeægte heks ved 
navn Marion van der Wandale?

Hjemme hos mor får  
jeg altid sushi

af Anne Sofie Hammer

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

En uge hos far, derefter en uge hos mor, sådan 
er det at være delebarn som Magda. Lørdag 
morgen starter hos far med at Magda fryser og 
gerne vil ligge lidt i hans seng, for hjemme hos 
mor ”Er det meget varmere” og sådan fortsætter 
det med ting Magda ”må” hos den anden for-
ældre.

Hvilken uge!?
Når forældre skilles (30.1752)

af Jennie Persson

FRA 7 ÅRFRA 7 ÅR

16 børn fortæller om de gode og dårlige ting, der 
har været efter deres forældres skilsmisse. Ud-
over børnenes historier er der små indlæg om 
rettigheder, muligheder for at få hjælp og gode 
råd, når ens forældre skal skilles.



Jeg er bekymret 
af Kay Barnham

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Anna er dygtig til og har nemt ved at give gode 
råd til andre.  F.eks. Hun hjælper Caroline, som 
er bekymret, fordi hendes forældre skal skilles, 
men bliver selv bekymret over et tandlægebe-
søg, så hun må prøve at huske sine egne gode 
råd.

Julius hjælper mor
af Ida Exner

FRA 5 ÅRFRA 5 ÅR

Julius’ mor er ked af det, fordi hendes kæreste 
lige er gået fra hende. Julius forsøger at hjælpe 
mor, ved at gøre en masse praktiske ting. Man 
kan han gøre hende og sig selv glad igen?

Krigen 
af Gro Dahle 

FRA 6 ÅRFRA 6 ÅR

Julie bor i et trygt land, men en dag kommer kri-
gen. Ikke som den krig hun har set på TV og i 
aviserne, men en anden krig, nemlig krigen mel-
lem mor og far. ’Krigen’ skildrer en grim skils-
misse set med barnlige, følsomme øjne.

Lagkageulykken
af Gertrude Kiel

FRA 3 ÅRFRA 3 ÅR

Karin har tabt bakken med lagkage og saftevand 
til lillesøsters fødselsdag. Karins stedmor er ra-
sende, men myrerne er glade for festmåltidet og 
som tak vil myrekongen opfylde et ønske for Ka-
rin. Karin ved ikke rigtigt, hvad hun skal ønske 
sig, men det gør myrekongen!

Mellemrummet
af Gertrude Kiel

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Anna elsker mellemrum, både det mellem de 
bogstaver Anna skriver og det mellem fortæn-
derne, der lige passer til at suge spaghetti ind. 
Men på det seneste er mellemrummet mellem 
mor og far vokset, og det er ikke længere et rart 
mellemrum.

Mig og mit bæst
af Marcus Sauermann

FRA 5 ÅRFRA 5 ÅR

Når ens forældre bliver skilt, kan de godt opføre 
sig lidt som bæster, være sure og pinlige både 
overfor hinanden og andre, men heldigvis så bli-
ver de også forældre igen.

Min far er vild med din mor
af Ilona Lammertink

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Sigurd og Rosa går i børnehave sammen og 
begge deres forældre er skilt. Sigurd opdager, 
at hans far er blevet kærester med Rosas mor. 
Men Rosa håber, at hendes forældre finder 
sammen igen. Derfor bliver Rosa ikke glad for at 
høre nyheden. Bogen indeholder skilsmisseråd 
til forældre, stedforældre, lærere og pædagoger.



Mine forældre er skilt
- samtalebog til børn i alderen  

4 til 10 år (30.1752)

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Samtalebog til dialog om skilsmisse ud fra 
barnets perspektiv. Bogen er inddelt i 10 te-
maer: barnets kærlighed, barnets loyalitet og 
tilknytning, skyldfølelse, frihold barnet fra for-
ældrekonflikten, omsorgsfuld og rolig hverdag, 
barnets spørgsmål, barndom, forudsigelighed 
og forberedelse, barnets følelser, tryghed. Hvert 
tema er forsynet med henholdsvis åbne og af-
grænsede spørgsmål, der skal sætte gang i 
samtalen med barnet.

Må jeg få mit gulvtæppe  
med hjem til mor?

af Anne Sofie Hammer

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Når man som Magda bor skiftevis hos mor og 
far, er fredag store pakkedag. Udover de almin-
delig ting som regntøj, gummistøvler og bamsen 
synes Magda, at spegepølsen hos far er bedre 
end hos mor, ligesom badedyr, magneter og 
gulvtæppet.  Spørgsmålet er bare om far og mor 
- er enige?

Nu er det min tur  
- Claudias forældre er skilt

af Cecilia Hafezan Abel

FRA 5 ÅRFRA 5 ÅR

Claudias forældre er skilt. De skændes stadig 
og det er ikke rart. Det er snart ferie, og i klassen 
snakker børnene om, hvad de skal lave. Claudia 
og hendes søster har ikke lyst til at lave noget 
uden far også er med og de drømmer om, at 
forældrene blive gode venner igen.

En pige med pigsko
af Mette Vedsø

FRA 4 ÅRFRA 4 ÅR

Der var engang en pige, der elskede pigesko. 
Men da forældrene bliver skilt, bliver skoene 
også skilt. Pigen må søge trøst hos et stort træ 
og her finder hun ud af, at hun må ønske sig 
nogle pigsko for at stå fast og slå rødder.

Selma og mørket  
og en blød, sort kat

af Trine Bundsgaard

FRA 3 ÅRFRA 3 ÅR

Det kan være svært at falde i søvn, når man bor 
hos mor og kommer til at savne far og ikke kan 
finde dukken Mona. Men det hjælper, når mor 
synger en sang om far og katten Bobby og Mona 
kommer og putter i sengen.

Syv guddommelige dage  
i Albert Svenssons ellers  

ret almindelige liv
af Flemming Møldrup

FRA 6 ÅRFRA 6 ÅR

Skilsmissebarnet Albert Svensson får en dag 
ved en fejl besøg af Helligånden, som giver ham 
opgaven at gøre verden til et bedre sted. Albert 
får lov at få et ønske opfyldt. Han vælger ønsket 
om at få forældrene sammen igen, og så begyn-
der det at gå rigtig galt!
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Tomat
af Mette E. Neerlin

FRA 6 ÅRFRA 6 ÅR

Billedbog om den sensitive pige, som tænker 
det, hun gerne vil sige. Hun siger det ikke i klas-
sen - indtil en dag, hvor det er vigtigt at få det 
rigtige sagt.

Troldegrene
af Camilla Wandahl

FRA 5 ÅRFRA 5 ÅR

Mor, far og Erika er i sommerhus og søndag af-
ten sluttes altid af med Toffifee-chokolade. Men 
mor og far fortæller, at de skal skilles. Erika lø-
ber ud i skoven, hvor hun falder og bliver fanget 
af troldegrene. Heldigvis finder mor og far hende 
og bærer hende hjem igen.

TIL DE VOKSNE Barnets bedste
 - Efter skilsmissen (30.1752)

af Ruth Juul

Indeholder bl.a. Når livet står på hoveder; Det, 
dine børn har brug for; Konfliktens veje og 
vildveje; Forældre i hverdagen; En ny familie-
landsby.

Børn og skilsmisse 
- Praktikerens guide (13.43)

af Anja Marschall

Med udgangspunkt i barnet behandles skils-
misse med anvisninger på, hvordan praktikerne 
- pædagoger og lærere, der er sammen med 
barnet til daglig, kan være en væsentlig res-
source til at få samarbejdet mellem de skilte 
forældre til at fungere, og hjælpe barnet med at 
bearbejde den sorg og de følelser, som opstår 
ved en skilsmisse.

Delebørn
- Det vi ved, det vi gør  

- og det børnene siger (30.1752)
af Mai Heide Ottosen

Indeholder bl.a. Hvorfor deleordninger er blevet 
så populære ; Hvad siger loven om delebørn 
og andre skilsmissebørn? ; Hvordan trives de-
lebørn og andre skilsmissebørn? ; Hvordan for-
ældre håndterer deleordninger ; Hvordan børn 
håndterer deleordninger.

Skilsmissens ABC
- Guide til en bedre skilsmisse  

for dig og dine børn (30.1752)

Indeholder bl.a. Kort om skilsmisser ; Før beslut-
ningen ; Forældrenes krisereaktioner ; Hvordan 
fortæller vi det til børnene? ; Praktiske forhold ; 
Barnets krise ; Hvordan reagerer børn på kriser? ;  
Hvordan deler vi børnene? ; Livet i to familier.
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