
Q&A om appen Vilters Godnathistorier

Man kan da ikke putte børn på abonnement - kan man?
Selvfølgelig kan man det! Med appen Vilters Godnathistorier får man endda en alt-i-en løsning, som 
begynder i det øjeblik, nogen er nødt til at sige: Så er det sengetid. Og som ender med, at det er både 
nemmere og sjovere at få børn lagt seng på en god måde.

Det har mange lovet før - uden at levere!
Vi har allerede 12.500 tilfredse kunder, som læser vores personliggjorte godnathistorier på vilter.dk. Nu 
tilbyder vi også en app, der hjælper forældre med hele putteritualet. Drømmepiloten Vilter Ørngot gør det 
til en leg at få børstet tænder, tisset af og komme i nattøjet. Og han tager børnene med på fantasifulde 
drømmerejser, som altid ender med en godnatmelodi, der får selv de mest utrætte børn til at falde i søvn.
LINK TIL ANMELDELSER?

Men skærm lige før søvn - det må man ikke!
Jo da! Hvis man gør det rigtigt. Det er forældrene, der styrer løjerne og læser godnathistorierne højt. Det 
kan de nu gøre med lyset slukket og barnet liggende ved siden af med lukkede øjne, for der er ingen 
tegninger i historien. Desuden har skærmen den store fordel, at historierne kan gøres personlige - og 
barnets bedste venner eller søskende får endda også lov til at være med. Og så er det jo svært at  afspille 
Vilters populære godnatmelodi med en almindelig bog.

Det er da for fattigt, at forældre skal bruge en app til at putte deres 
børn.
Vi bruger apps til alt muligt i vores liv i dag. Det måske vigtigste tidspunkt på dagen for forældre er, når de 
putter deres børn, for her opstår der en særlig mulighed for at tæt på hinanden. Hvorfor ikke også få hjælp 
fra en app til at gøre afslutningen på dagen så god som mulig? Her er endda et værktøj, som faktisk virker.

Hvem siger det?
Det gør forældrene! I vores spørgeskemaundersøgelse blandt 700 af vores brugere, siger halvdelen, at 
deres børn falder hurtigere i søvn med vores historier - resten er bare glade for endelig at kunne skabe en 
mere hyggelig afslutning på dagen.

Også en række fagfolk er begejstrede for Vilters Godnathistorier. Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog 
gennem 40 år og forfatter til blandt andet ‘De kompetente forældre’, udtaler:
“Vilter Ørngot er en gave til både børn og voksne, når der skal puttes. I det liv, de unge familier lever i dag, er 
det at få børn til at falde til ro og i søvn et af de helt store problemer. Børnene lever i en travl hverdag med 
talrige indtryk, omskiftelige liv, meget støj og højt tempo. Her vil de personlige godnathistorier med Vilter 
være et virkeligt godt redskab til at fjerne stress og forvirring og hjælpe barnet til at falde afslappet og 
fredfyldt i søvn.”  

Familievejleder Lola Jensen udtaler:
“Som familievejleder bliver jeg begejstret, når jeg støder på materialer, som kan give den gode fortælling om 
aftenen, når børnene skal sove. For det er i dag svært for mange børn at falde til ro efter en presset og 
stresset hverdag, men Vilter er en god hjælp.”

https://vilter.dk/


Vi er vel enige om, at slik med sengetid er en dårlig idé?
Ikke hvis det er i form af Vilter Ørngots magiske drømmebolsjer. De gør alting muligt, når der for eksempel 
er behov for at kunne flyve, tale med dyr eller trække vejret under vand. Nogle siger, at drømmebolsjerne 
er sukkerfri, men ingen er sikker.

Hvor kan jeg læse mere om, hvordan Vilters Godnathistorier virker?
Her  
https://vilter.dk/om

Kontakt os endelig:
Anders Larson, medstifter - anders@vilter.dk  26177298
Lars Henriksen, medstifter - lars@vilter.dk  5120 7360
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