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JAG HANN!!!
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MIN POTTKALENDER
Kiss- och bajsklistermärken gör potträningen till en rolig lek!
Att bli blöjfri är ett stort steg i ett barns utveckling. Som förälder är det viktigt att stötta och uppmuntra, utan att stressa på. 
Hur uppmuntrar man då på ett konkret och pedagogiskt sätt utan att gå till överdrift? I Min Pottkalender får barnet klistra 
in kiss- och bajsklistermärken varje gång det varit på pottan. Ett kul och tydligt sätt att stötta barnet i potträningen!  

FILL & TELL AB  Sveavägen 98, SE-113 50 Stockholm 
e-post hej@fi llandtell.com tel. +46 733 85 40 46 www.fi llandtell.com facebook.com/fi llandtell

Min Pottkalender kommer att 
fi nnas i såväl bokhandeln som 
barnbutiker från april. 

Rek. utpris: 129 kr

För mer information, 
vänligen kontakta: 
Katrine Konar
katrine.konar@fi llandtell.com
0733-854046

Barn är väldigt olika. En del slutar tvärt med blöjan, medan andra 
tar god tid på sig. Många barn börjar kissa på pottan dag ett 
men tar lång tid på sig att vilja bajsa. I Min Pottkalender fi nns 
åtta uppslag med en kalendervecka på ena sida och tillhörande 
illustrationer på den andra.

Idén till Min Pottkalender fi ck Karin Sundby när hennes son 
började gå på pottan. Han fi ck tvillingbröder samtidigt och 
fokus hamnade på annat. Han ville så gärna, men behövde 
mer uppmuntran från sina föräldrarna. Till slut gjorde de en 
pottkalender tillsammans. 

”Vi klippte ut kiss- och bajsklistermärken som han fi ck klistra in 
varje gång han gick på pottan och det blev succé” berättar 
Karin. ”Så fort vi fi ck besök hemma sprang han och hämtade 
sin pottkalender för att visa upp den”. 

Efter framgången på hemmaplan bestämde sig Karin för att 
illustrera och ge ut en ”riktig” pottkalender. Sedan lanseringen 
hösten 2013 har många barn haft glädje av ett roligare sätt 
att potträna. Nu tar Fill & Tell över stafettpinnen och lanserar en 
uppdaterad version.
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KIssA, bAjsA - KLIsTRA!

Min Pottkalender gör potträningen till en lek! Under åtta veckor får ditt 
barn klistra in kiss- och bajsklistermärken efter varje besök på pottan. 

Idén till Min Pottkalender fick jag när vår lille kille började gå på 
pottan. Han fick tvillingbröder i samma veva och potträningen 
hamnade i skymundan. Hans tappra försök fick inte den uppmärk-
samhet som de förtjänade helt enkelt. 

Vi funderade på hur vi skulle kunna hjälpa honom och en kväll kom 
jag på det. En pottkalender! Är det något som brukar gå hem så är 
det pyssel, roliga figurer och klistermärken. Vi ägnade kvällarna åt att 
klippa ut kissdroppar och bajskorvar som vår son fick klistra in i vår 
egenhändigt ihopknåpade pottkalender. 
  
Det blev succé! Självklart hade min son blivit blöjfri tids nog ändå, 
men Min Pottkalender gjorde att det blev en kul grej att gå på pottan. 
Vår lille kille blev motiverad och tyckte det var roligt att få klistra in 
de där bajskorvarna och kissdropparna. Fick vi besök hemma visade 
han gärna upp veckans framsteg för alla intresserade. 

Tillsammans bestämde vi att om pottkalendern hjälpt oss att göra kiss- 
och bajsstunder på pottan till en kul grej så kunde den fungera för 
andra också. 

Jag hoppas att ni får en rolig resa från blöja till potta!

Lycka till! 

www.minpottkalender.se
    /minpottkalender

Varning! Barn under 3 år bör använda Pottkalendern under uppsyn av  
vuxen. Innehåller små klistermärken som kan innebära risk för kvävning.
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