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GENRE 
Børnebogsserie, billedbøger, pædagogisk materiale.  
Bogen henvender sig til alle børn fra 2-5 år. 
 
HANDLING 
Borgen om Hjalte fortæller om en regnbuefamilie med to mødre. 
Den handler om drengen Hjalte, som skal begynde i børnehave, om usikkerheden ved noget nyt og om nye venskaber.  
Det er en stor dag for Hjalte, og det kilder i maven. Heldigvis har han fået lov til at tage sine to mødre og sin lillesøster 
med. Hjalte glæder sig til at komme i børnehaven og møde Otto, som er hans bedste ven fra vuggestuen. Men hvor er 
Otto henne? 

FORMÅLET MED HJALTEBOGEN 
Bogen om Hjaltes første dag i børnehave er først og fremmest en sjov og sød fortælling for alle børn i 2 – 5 års alderen. 
Den bidrager med en genkendelig familieform til de efterhånden mange børn, som vokser op med to mødre, og giver 
samtidig et mere nuanceret billede af nutidens børnefamilier.  
Bogen kan anvendes som pædagogisk materiale både hjemme i de små stuer og i institutionerne, og være med til at 
skabe gode dialoger om forskellige familieformer. Med fokus på alt det man har, frem for alt det man ikke har!   

HOLDET BAG: 
Hjaltes første dag i børnehave er skrevet med redaktionel sparring fra børnebogsforfatteren Kirsten Sonne Harild, som 
er ekspert i at fortælle om og for de mindste, https://forfatterweb.dk/oversigt/harild-kirsten-sonne.  
Kirsten har skrevet willi-bøgerne og mange flere. Bogen er tegnet af den super dygtige tegner Grith Vemming Oksen og 
udgives på Forlaget Frejsen http://www.frejsen.dk/. 
Bogen er støttet af BUPL, Kvindefonden og via Crownfunding.  
  
REGNBUEFAMILIENS LOTTE OG TOTTEBØGER 
Hjaltes første dag i børnehave er den første bog i serien om Hjalte. 
Der vil i løbet af de kommende år udkomme flere bøger om Hjaltes små og store hverdagsoplevelser, skrevet på en 
enkel og humoristisk måde, uden selve det at have to mødre er essentielt for fortællingerne. Indholdet i bøgerne vil være 
stærkt inspireret af forfatterens egne oplevelser i hverdagen, i en familie som består af en mor, en mama, en dreng på 3 
år og en pige på 1 år.  
Bøgernes indhold vil fremstår autentisk og alderssvarende, så børn kan genkende sig selv i de situationer og dialoger, 
som optræder i bøgerne. I bøgerne om Hjalte finder man ikke nogen facitliste for, hvordan man takler nysgerrige 
spørgsmål fra omverdenen, men man finder eksempler på, hvordan børn taler om forskelligheder på en enkel, sjov og 
ukompliceret måde. 
I 2018 får Hjalte selskab af bogserien om pigen Vega, der på samme måde som Hjalte har to mødre. Hun har også en 
snegl der hedder Sebastian. Den første bog om Vega kommer til at hedde: Vega og vennerne i børnehaven. 

OM FORFATTEREN/MAMA 
Marianne Birkeskov er 37 år og lever i en regnbuefamilie med sin kone og to børn. Hun beskæftiger sig med branding 
og levende kommunikation. 
”Hjaltes første dag i børnehave,” er hendes første udgivelse.  
 

 


