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Frederik på tre år sidder ofte for sig selv og leger, mens han i smug kigger på de andre børn. Femårige Lise vil
ikke tage tøj på og nægter at gå i seng.
Marie, der er 12, føler sig grim og dum og lukker sig inde på sit værelse. Hvordan kan voksne hjælpe disse
børn? Hvad siger vi til Frederik, når han sidder alene i sandkassen? Hvordan sætter vi grænser for Lise, når
hendes kamp for selvstændighed tager overhånd? Og hvordan hjælper vi Marie ud af hendes rum? Eller sagt
på en anden måde: Hvordan kan vi møde børn på måder, der styrker deres selvværd, sociale kompetencer og
trivsel? Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen viser Du og barnet, hvordan voksne i mødet med børn
kan skabe gode relationer, og hvor afgørende disse møder er.
For det er i relationen til den anden, at barnet lærer at håndtere sine egne følelser og hvile i sig selv. Du og
barnet er skrevet af Anne-Lise Løvlie Schibbye, der er en af Nordens mest fremtrædende psykologer, i
samarbejde med sin datter, Elisabeth Løvlie.
Bogen er oplagt til pædagoger, lærere og alle andre, der har kontakt med børn i hverdagen.
Jhpiego provides the global health community with information, expertise and opportunities to support high

quality health systems in limited-resource settings.
I har som forældre et fælles ansvar for at hente og bringe jeres barn i forbindelse med samvær. Det gjør vi
ved å fordype oss i kundenes, medarbeidernes og ledelsens meninger om virksomheten. Mobbing og plaging
kan være en av dem. Det kan vere mange ting barna treng hjelp og støtte til heime. Forebyggelse virker.
borger. Årets NM TeamGym Junior ble arrangert av Holmen Tropp og Turnforening. Lær deg tiltakene.
Barnet mitt opplever mobbing, hva gjør jeg. I har som forældre et fælles ansvar for at hente og bringe jeres
barn i forbindelse med samvær. Nå er vi i gang med Strandryddeuka, og vi har samlet alt dere trenger på ett
sted.
Multi har fokus på begrepsforståelse og problemløsing, i sammenheng med solide faktakunnskaper og gode
ferdighete. Storeslem på hjemmebane. Multi har fokus på begrepsforståelse og problemløsing, i sammenheng
med solide faktakunnskaper og gode ferdighete.
Barnet mitt opplever mobbing, hva gjør jeg. Mobbing og plaging kan være en av dem. Hvad er Sprog &
Leg Sprog & Leg er en stor samling legetøj der gennem leg understøtter, udvikler, udvider og opbygger børns
sprog og begrebsverden. Vårt læreverk i matematikk for 1. Vi har laget en guide.

