
TILHØRER:

Navn : 
Insæt foto/tegning af dig selv

Adresse : 



Kælenavn:

øjenfarve ?

Tegn dit hår

DIT 
FOTO
HER

(hæft evt. en tot af dit hår på)



Hvad kan jeg lide ?

Yndlings farve:

Lykketal:

Yndlings dyr:

Musik:

Yndlings film:

Yndlings bog:

Min bedste ferie:

Yndlings drengenavn:

Jeg holder mest af:

Yndlings pigenavn:

Jeg hader:

Livret:

Udfyldt d. 

Tegn dit hår
(hæft evt. en tot af dit hår på)



Hvornår blev jeg født ?

Tegn dig selv som lille, 

eller sæt et foto ind

Dato:
Kl:
Hvor:
Vægt:
Længde:
Andet:



Hvilke børnehaver/fritids-
hjem har jeg gået på ?

Hvilke skoler har jeg gået på ?

Hvem har jeg tidligere boet hos ?(Familie, plejefamilier, institutioner, børnehjem)

Udfyldt d. 



Min familie
(Tegn/sæt foto ind)

Farfar Farmor

navn: navn:

Morfar Mormor

navn: navn:

Far

navn:

Mor

navn:

Mig



Hvem er mine søskende ?

Navn:

Navn:

Navn:

Navn:

Navn:

1.

2.

3.

4.

5.



Andre i familien ?

Historier om min familie ?



Hvem er mine venner ?

min kæreste

Udfyldt d. 



Hvem er min plejefamilie ?

Plejefar
Plejemor

Foto / Tegning

Hvornår flyttede 

jeg ind ?

Plejesøskende



Hvad er jeg god til ?

Udfyldt d. 



Fremtid ?

Hvad drømmer jeg om ?
Hvad er mit højeste ønske ?

Hvad skal jeg være når jeg bliver stor ?

(uddannelse / arbejde)

Hvor skal jeg bo ?

Skal jeg giftes ?

Skal jeg have børn ?



Hvad er mit højeste ønske ?

Hvor skal jeg bo ?

Hvem vil jeg gerne se igen ?

Skal min bog vises til nogen ?

Hvad vil jeg gerne vide om min historie ?

Udfyldt d. 



Historier om mig ?



Fotos

Udfyldt d. 



Hvor har jeg boet ?

Sæt kyds(er)

Udfyldt d. 

Skriv bynavn(e)



Udfyldt d. 
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