Lille Kroko er glad
Serien Sterke følelser er en serie som tar opp teamet følelser. Serien skal
hjelpe småbarn til å uttrykke følelsene sine med ord. I denne boken møter vi
lille Kroko som kjeder seg, og som helt har glemt bursdagen sin. Når vennene
lager bursdagsselskap for han blir han kjempe GLAD!
Forfatter: Marion Billett
Utgivelsesår: 2018
I serien finnes også;

Ellen og Ole
Ellen og Ole har det moro sammen. De leker både ute og inne, de spiser,
aker kjelke, hopper i løvet, sykler eller drar til svømmehallen Sjarmerende
pekebok i kartong for de minste om barns hverdag, noe som gjør
historiene gjenkjennbare for barna.
Forfatter: Catarina Kruusval
Utgivelsesår: 2017

Flere aktuelle bøker
fra Catarina Kruusval;

Gutt og jente
Gutt og jente serien tuller og tøyser med grensen mellom fantasi og virkelighet. Samtidig handler
bøkene om verden, vennskap, følelser, muligheter og en selv/identitet.
Gutt og jente later som:
Gutt og Jente leker at Gutt er en sint bjørn og Jente later som hun er redd, men så
blir Jente en slange. Så faller de om kull og slår seg, da er ikke leken morsom
lenger. Så leker de heller at Jente er Gutt og Gutt er jente. De bytter klær og låner
hverandres hår. Dette er en fortelling hvor perspektivet er barnlig og lekent, har
lettfattelige setninger og temaer som kjønn og identitet. For alt er mulig for Gutt
og Jente, som blir til det de kler seg ut som.
Gutt og jente reparerer:
Gutt og jente reparerer en ødelagt bamse, en ødelagt bil. Nå er alt reparert. Hva
skal de gjøre? Ødelegge noe, selvfølgelig!

Gutt og jente graver:
Gutt og Jente graver et digert hull i hagen. Med en diger gravemaskin.
Hva skal de putte i hullet? Gravemaskinen, så klart!

Peppa Gris
Alle barn kjenner Peppa Gris, og alle barn elsker Peppa Gris 😊Barn som kommer på
biblioteket/barnehagen kjenner igjen Peppa Gris fra barne-tv.
-Superpopulære bøker -

B for bestevenn
I B for bestevenn møter vi Bea som tror hun er en superhelt. Nå er det utetid i
barnehagen og Bea skal leke. Hun elsker utetid! Hun må bare skaffe seg en
bestevenn først. Problemet er at det ikke er så lett, selv ikke for en superhelt
som Bea.
B for bestevenn er første bok i serien og Bea og Adil og om livet i barnehagen.
Mangfold i boka som på mange måter speiler Lørenskogs. Her ser vi barn med
ulik etnisk bakgrunn uten at det er tematikken i boka.
Forfatter: Nina E. Grøntvedt
Utgivelsesår: 2018
Mysteriene i Kråkeslottet barnehage

Endelig har de minste fått sin egen krimserie! En sjarmerende mini-krim for barn mellom 3 og 6 år.
Leon og Live er Kråkeslottets egne detektiver, og løser gåter som alle barn vil kjenne seg igjen i.
Serien er full av humor og består av et hverdagsunivers som både er urbant og multikulturelt uten at
det gjøres til et hovedpoeng. Gjennom Leon og Lives øyne, får barnets nære og nysgjerrige blikk
utfolde seg. Bøkene er skrevet med en lun varme som gjør vi voksne også koser oss under
høytlesningen. Det er mange flere bøker i serien, enn vist her.
Forfatter: Lars Mæhle
Utgivelsesår på de første bøkene i serien: 2018
Dinosaurgjengen

Morsom og spennende serie for barn med dilla på dinosaurus.
Dinosaurgjengen er et fantastisk dinosaurusunivers for de minste, fylt av spenning og humor. I serien
møter Rasmus og dinosaurvennen Trym på små og store eventyr. Perfekt for høytlesning for
førskolebarn. Bak i boka får vi vite mer om dinosaurene som er med i historien. Det er flere bøker i
serien, enn vist her.

Egget: En morgen blir Rasmus vekket av bestevennen sin Trym som har en stor nyhet: egget til
mammaen hans klekker snart! Trym og Rasmus tar snarveien gjennom sumpskogen for å rekke frem i
tide. Men er egentlig det så lurt? På veien møter de noen temmelig nifse dinosaurus. Og vel hjemme
venter nok en overraskelse …!
Forfatter: Lars Mæhle
Utgivelsesår på de første bøkene i serien: 2019
Fuglefesten
-Vennskap og sjalusiFlapps og Mark er bestevenner og leker sammen natten lang. Det vil si: Flapps
vil gjerne leke om natten, for hun er en flaggermus, et nattdyr. Mark er mark,
og liker også godt å være oppe om natten, men en vakker natt vil han ikke leke
mer. Jeg må sove, sier Mark. Jeg må sove for å være våken i morgen, da jeg er
invitert på fuglefest, men det er bare for oss som er våkne om dagen, sier Mark
og sovner.
Hvor langt er man villig til å gå for å være innafor?
Flapps stjeler invitasjonen, tar på seg danseskoene og går på fest med sin sovende bestevenn som
pakke
Oppslagene i Fuglefesten er fulle av detaljer, og full av fine, fantasifulle og fargerike fugler. Moralen i
boka er god og lett å kjenne seg igjen i; En god venn er mer verdt enn morsom fest.
Krokodille i treet
Krokodille i treet er en fortelling om å befinne seg på feil sted. Kanskje handler
den også om å være en som står på utsiden. Eller kanskje om Rødhette og
ulven, for boka har nok av referanser til det eventyret. Her er det mange
muligheter og få svar, men boken er både fin og rar.
En liten, rød krokodille er ute på tur i tåka. Krokodillen elsker tåke, og dette er
en ordentlig tåkete dag. Men plutselig blir han skremt av noe som likner en
ulv, og vips så sitter den lille krokodillen høyt oppe i et tre. Greina krokodillen
sitter på holder på å knekke. Hvordan skal den komme seg ned før greina
knekker?
Boka ble nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2016.
Dyr som ingen så: Unntatt vi
Ulf Stark og Linda Bondestam fikk Nordisk Råds litteraturpris i kategorien beste
barne- og ungdomsbok i 2017.
Her møter vi dyr som bare vi har sett. Slumringen føler seg uelsket og
Klumpelompus kjenner seg altfor tung, mens Dvaledyret helst vil bli værende i
sin egen drømmeverden, hvor solen alltid skinner.
Ulf Starks poesi innbyr til høytlesning og Linda Bondestams lekne illustrasjoner
forsterker diktenes inderlige og litt mystiske stemning.

Boka spiller på barns fantasi, kreativitet, lekenhet og evnen til å se ting vi voksne ikke ser. Samtidg
stiller den spørsmål både barn og voksne har – Hvem er jeg, hvor passer jeg inn, og hvem er min
gjeng?
En uke på hodet
Hvordan takler barna vanskelige følelser?
Ofte handler det om å lære og tenke nytt for å håndtere utfordringene. Modige
Morris erfarer dette når han møter hverdagslige problemer i barnehagen, på
lekeplassen og hjemme. Han må lære å håndtere ulike følelsesmessige
utfordringer. Smerte kan gå over på et blunk, redsel kan omformes til latter og
savn kan gå over til å bli noe fint, om en bare tenker litt annerledes på det. For
barnet vil Modige Morris bli et forbilde, mens voksne får konkrete tips til gode måter å snakke med
barnet på, slik at man kan veilede det i retning av et mer positivt tankemønster. Fortelling for
førskolebarn/småskoletrinnet. Omtalen er utarbeidet av BS.

