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Min Pottekalender
Tisse- og bæsjeklistremerker gjør pottetreningen til en lek!
Det å bli bleiefri er en viktig del i et barns utvikling. Foreldrenes oppgave er å støtte og oppmuntre, uten  
at barnet føler press. Men hvordan gjør man dette på en konkret og pedagogisk måte uten å overdrive?  
Med Min Potte kalender som nå lanseres i Norge, belønnes barnet med morsomme tisse- og bæsjeklistre-
merker hver gang potten brukes. En tydelig og morsom måte å hjelpe barnet med pottetreningen, og et 
diplom venter selvfølgelig når barnet er ferdig og bleiefri!
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Min Pottekalender vil være i 
salg i bokhandelere og leke-
tøysbutikker over hele landet 
fra midten av september.

Vejl. pris: 129,-

For mer informasjon,  
vennligst kontakt 
Britt Ekensteen,  
britt@fillandtell.com 
tel. 94 22 12 20

Barn er veldig forskjellige. Noen slut-
ter med bleie over natten, mens andre 
bruker god tid på avvenningen. 
Noen barn tisser på potten fra dag 
én, men bruker lang tid på å ville 
bæsje på potte. Min Pottekalender 
følger barnet gjennom hele potte-
treningsperioden, og dokumenterer 
små og store begivenheter underveis.

Idéen til Min Pottekalender fikk Karin 
Sundby da hennes egen sønn skulle 
slutte med bleie. Han fikk tvilling-
brødre samtidig, og fokus havnet 
derfor på alt annet enn pottetrening. 
Han ville så gjerne, men behøvde 
mer oppmuntring fra foreldrene. 
 
Til slutt bestemte de seg for å lage  
en pottekalender sammen.

”Vi tegnet og klipte ut tisse- og  
bæsjemerker som han fikk klistre på 
hver gang han gikk på potten – og 
det gjorde susen” forteller Karin.  
”Så fort vi fikk besøk hjemme, løp 
han og hentet pottekalenderen sin  
for stolt å vise fram ukens resultat”.

Etter suksessen på hjemmebane 
bestemte Karin seg for å illustrere og 
utgi en ”ordentlig” pottekalender i 
Sverige, og siden lanseringen i 2013 
har mange barn hatt glede av denne 
morsomme måten å pottetrene på.

Barn er som sagt helt forskjellige. Det 
gjelder å kjenne barnets eget tempo 
og ta det rolig. Min Pottekalender 
skal være et morsomt tidsdokument 
gjennom pottetreningseventyret.
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Hei! 

Denne pottekalenderen kommer forhåpentligvis til å bli et historisk 
tisse- og bæsjedokument for deg – en reise fra bleie til potte. Det 
var det den ble for oss, og jeg vil gjerne fortelle om hvordan den ble 
til.

Min lille sønn begynte sin pottetrening samme uke som han fikk 
tvillingbrødre. Av naturlige grunner kom derfor pottetreningen litt i 
skyggen av alt det andre spennende som skjedde – og ble litt uinte-
ressant og kjedelig.

Månedene gikk, og jeg begynte å fundere på hva jeg kunne gjøre for å 
hjelpe. En sen kveld jeg lå i mørket på vårt soverom, med en tvilling 
ved hvert bryst, kom jeg på det: Jeg lager en pottekalender! Min sønn 
elsker nemlig puslespill, små figurer og ikke minst – klistremerker!

Dagen etter gikk jeg ut og kjøpte papir, tusj og dobbeltsidige teip-
biter, og snart var hele familien igang med å tegne, klippe og klistre 
tissedråper og bæsjesnurrer. Gjett om det ble en suksess! Jeg sier 
ikke at pottekalenderen gjorde sønnen min bleiefri, men det ble en 
morsom aktivitet som gjorde sitt for å motivere han (og oss) på 
veien dit. Og spør jeg, så forteller han gjerne om hvorfor det ble flere 
tissemerker noen dager enn andre.

Sammen kom vi fram til at hvis pottekalenderen hjalp oss å gjøre 
tisse og bæsjestundene på potten til en morsom hendelse, så kan 
den sikkert hjelpe andre også. Nå er den oversatt til norsk, og det er 
så spennende! Vi håper at den hjelper deg og at du får en morsom 
reise – med mange klistremerker – fra bleie til potte!

Lykke till! 
/Karin 
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    /minpottkalender

Advarsel! Barn under 3 år bør bare bruke Pottekalenderen sammen med en voksen. 
Inneholder små klistermerker som kan innebære risiko for kvelning.
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