Olsson, Sören: Håkan Bråkan och pappa
börjar ettan
Håkan gruvar sig för att börja skolan för
där måste man ju sitta still, och det är
det värsta han vet. Men fröken förstår
pirret i benen, och klassens hjälpfröken
Demba springer en sväng runt skolan med
barnen när det behövs. Bilderbok.
Rut & Knut tittar ut på skolan : ABC
och 1,2,3
Varför går man i skolan egentligen? För
att lära sig saker förstås! Men vad? Det
finns mycket att fundera på inför första
dagen i sexårsverksamheten eller ettan.
Och det känns skönt om man vet vad som
händer när man kommer dit. Rasten.
Matsalen. Alfabetet. Plus och minus.
Faktabok för förskolebarn.
Sandén, Mårten: Den knasigaste killen i
klassen
Idag ska Frida och kompisen Shirin börja
skolan. Det är så pirrigt! Men i samma
klass börjar också Anton, som bara gör
knasiga saker hela tiden. Och varför retas
han så mycket just med Frida?
Bilderbok.

Stark, Ulf: Fullt med flugor i klassen
Det är inte klokt vad tiden går. Nu ska Ulf
börja skolan, men han vet egentligen inte
om han vill. Tänk om han inte kan svara
rätt på de frågor han får. Och varför är
klassrummet fullt med flugor?
Kapitelbok.

Att börja
skolan

Stewart, Amber: Dunungens stora dag
Det Dunungen längtar efter mest i hela
världen är att få börja skolan. Men när
den stora dagen närmar sig är han inte
längre så säker på att han vill. För att
hjälpa Dunungen packar mamma ner små
överraskningar i hans nya skolväska…
Bilderbok.

Bugges, Marianne: Ibrahims gosedjur
Hallberg, Kristian: Klass 1 Rönnen och
Smarta små upptäcker
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Bergman, Thomas: Amanda börjar ettan
Fotografisk bilderbok om när Amanda, 6
år, börjar i första klass.
Bergström, Gunilla: Var är bus-Alfons?
I morgon ska Alfons börja skolan, men
varför är han så tyst och stillsam och inte
glad och busig som han brukar? Alfons är
inte den enda som är rädd, nyfiken och
orolig inför skolstarten. Till och med
fröken känner magpirret... Bilderbok.

Bross, Helena: Nya kompisar
Det är mycket som är nytt första dagen i
skolan, och Axel får en ny kompis som
heter Omar. Och riktiga kompisar hjälper
varandra även med lite känsliga saker.
Lättläst kapitelbok.
Bross, Helena: Starkast i klassen
En rymlig och rejäl ryggsäck är bra att ha
när man börjar skolan tycker Edvin. Man
får plats med så mycket roligt och
spännande, bara man orkar bära allt…
Lättläst kapitelbok.
Läs även fler i serien om klass 1b.
Child, Lauren: Jag är faktiskt alldeles
för liten för att börja skolan
Charlies lillasyster Lola ska börja skolan,
men Lola själv tycker inte att hon har tid.
Dessutom kan hon redan allt hon behöver
tycker hon. Men kanske ändrar hon sig om
hennes osynliga kompis får följa med.
Bilderbok.
Engström, Mikael: Onda ögat
Kan man överleva i rosa skor om man är
kille och förstagluttsfjant? Ibsens skor
väcker det Onda ögat hos två läskiga killar
i trean, så det är tur att han har sin bästa
kompis Ika. Och kanske kan de få hjälp av
Hängde Hassan i skolkällaren. Kapitelbok.

Gahrton, Måns: Ronny & Julia börjar
skolan
Skolstarten närmar sig och Julia är så
förväntansfull, men Ronny är orolig för att
de andra barnen ska retas. Han känner sig
sjuk och kan nog inte gå första dagen.
Men hur ska Julia kunna börja skolan utan
Ronny? Bilderbok.
Goyeryd, Ingvor: Pyret börjar skolan
Det Viktigaste i Världen tycker Pyret om
att börja skolan. Men några av de nya
klasskompisarna frågar så mycket om hur
det är att vara adopterad, och en dag
tröttnar Pyret och gör något helt
oväntat… Bilderbok.
Hallberg, Lin: Harry och den Blå Prinsen
Första dagen i skolan berättar Carl att
hans bästa kompis är en häst som heter
Harry, men då skrattar de andra killarna
åt honom. Carl blir sedan retad när han
leker häst med Julia i stället för att spela
fotboll med killarna, och han vill inte gå
till skolan mer. Kapitelbok.
Hoestlandt, Jo: Frökens nya klass
Att börja skolan är minsann nervöst även
för Fröken. Nästa dag ska hon träffa sin
nya klass, och allihop kommer att stirra
just på henne. Och tänk om barnen visar
sig vara monster… Kapitelbok.

Hole, Stian: Hermans sommar
Sista dagen på sommarlovet. De gamla
tanterna är på besök och det är höst i
luften. I morgon börjar skolan, och
Herman oroar sig för han har ännu ingen
lös tand. Bilderbok.
Lagercrantz, Rose: Mitt lyckliga liv
Dunne är så lycklig över att hon ska börja
ettan. När hon blir kompis med Ella Frida
blir hon ännu lyckligare. Men efter
jullovet får hon veta att Ella Frida ska
flytta, och Dunne undrar om hon någonsin
ska kunna bli lycklig igen. Kapitelbok.
Lindgren, Astrid: Jag vill också gå i
skolan
Lena är fem år men vill också gå i skolan
som storebror Peter. Hon försöker låtsas
att hon har en Fröken, men det är inte så
lätt när hon aldrig har varit i skolan. Men
en dag får hon följa med Peter till skolan.
Bilderbok.
Nilsson, Frida: Hedvig
Hedvig bor på landet utanför tjotahejti
och granne med ingen. Men när hon börjar
skolan då händer det en massa spännande
saker, och hon får äntligen en bästis.
Kapitelbok.

