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MONICA LYLLOFF 

Født i 1978 i Holte. Hun blev uddannet som ju-
rist i 2002 og har siden været ansat inden for 
Justitsministeriets område. 

Herudover har hun erfaring med bestyrelsesar-
bejde og afsluttede i 2018 en supplerende ud-
dannelse som hundeinstruktør.

Udgivelser: 
Dette er hendes første bog. 

Monica Lylloff

SEJE MOR – En fortælling om livet med 3 børn med særlige behov

En personlig beretning om at være mor til handicappede børn og om den sorg 
og kærlighed, der følger med. Bogen beskriver, hvordan det er at være en fami-
lie, hvor diagnoser, hjælpemidler og svære valg er en del af hverdagen. 

”Jeg kunne ikke svinge en tryllestav og få diagnoserne til at forsvinde. Men jeg 
kunne vælge at ændre mig og måden at være i familien på”, citat fra bogen.

Budskabet er, at uanset hvad livet byder på, så handler det om at få det bedste 
ud af livet. 

”Denne bog henvender sig til forældre, som pludselig skal ændre deres livs-
drømme. Til fagpersoner, som ønsker en større forståelse af hverdagen i familier 
med handicappede børn, men allermest henvender den sig til alle, som gerne vil 
se og acceptere børn for de unikke mennesker, de er. Livet med handicappede 
børn kan åbne op for nye værdier og udviklingsmuligheder, hvis vi går med på 
deres præmisser. Den er værd at læse for alle, der interesserer sig for livet i en 
familie med børn, som er noget særligt”.
Louise Lyster, lærer. 
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”Jeg gik ud på gangen ved en elevator og ring-
ede til Søren.

Jeg kunne ikke rigtig forstå det, jeg skulle 
fortælle ham, men alligevel forstod jeg, at vor-
es liv lige havde taget en mere alvorlig drej-
ning.

Vi ville få en handicappet datter. Hvad det helt 
præcist ville komme til at betyde, kunne vi ikke 
forudse.”
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Anmeldelse af: Elizabeth Pöckel

Monica Lylloff er den sejeste mor, jeg kender. Vi har aldrig 
mødt hinanden, men jeg føler alligevel, at jeg kender 
hende en lille smule. Efter at have læst artiklen ”Tvillinger, 
der ændrede livet” i Politikken, kontaktede jeg Monica. 
Jeg var så betaget af historien, der handlede om familiens 
hårdt pressede hverdag, når dialogen med kommunen er 
en kamp, at jeg spurgte, om hun kunne være interesseret i 
at lave en beretning til Livsbladet. Egentligt forventede jeg, 
at hun ville sige nej, for det kunne hun umuligt have tid og 
overskud til. Men det gjorde hun ikke. I stedet fortalte Mo
nica mig, at hun ville skrive en bog – og hvilken fantastisk 
bog, det er blevet! 
I bogen Seje mor – en fortælling om livet med 3 børn med 
særlige behov beskriver Monica Lylloff de mest vanvittige 
udfordringer og beskeder, hun får fra sundhedspersonalet, 
i et tempo, så man tænker – hvordan i alverden kan hun 
klare alt det? Nu har jeg selv tvillinger med særlige behov 
og der er bare nogle dage, hvor jeg har svært ved at løfte 
hovedet fra hovedpuden om morgenen. Faktisk havde jeg 
lige præcis sådan en dag, da jeg var i gang med hendes 
bog, men denne gang tænkte jeg – hvis Monica kan gøre 
det, så kan jeg også. Hun er min nye heltinde.
Hvad kan vi lære af Monica og familien? Hovedsageligt at 
livsindstilling og positivitet gør en kæmpe forskel og er 
altafgørende i en hverdag, der er præget af store udfor
dringer. Monica deler rundhåndet ud af sine erfaringer og 

giver konkrete råd til nye forældre i gruppen af børn med 
særlige behov. Hvis dine børn ikke kæmper med de helt 
store udfordringer, er hendes indstilling til livet og svære 
udfordringer i det hele taget en inspiration. Hun er ikke 
belærende, hun er bare ligefrem i hendes måde at fortælle 
om hverdagen. Mit gæt er, at hun ikke har tid til andet.
Man får en fornemmelse af, at der står et godt menneske 
– og en god familie – bag en temmelig sej opgave. På den 
ene side har man lyst til at sige, at det er frygteligt synd 
for dem! Men det er ikke er sympati, hun beder om. Når 
man har børn, der kæmper med unfair udfordringer, har vi 
ikke et valg – vi skal stå op og møde udfordringerne hver 
morgen. For hjulene på bussen – dagligdagen – drejer ikke 
rundt med mindre vi gør en aktiv indsats. Ja, Monica er res
sourcestærk, det er da klart. Det er bare ikke altid nok med 
ressourcer. Det er hendes indstilling til livet, der er impone
rende og det, kan vi lære noget af.

Du kan følge Monica’s blog på www.monicalyloff.dk  
Fortællinger fra livet med 3 børn med særlige behov.
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