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Hvad børn ikke ved ... har de ondt af Karen Glistrup Hent PDF Når alvorlig sygdom rammer, får
kommunikationen i familien ofte ringe kår. Alle gør sig tanker – frygter det værste og håber det bedste, men
både forældre og børn bliver samtidig meget forsigtige med, hvad de siger, for ikke at skabe unødig uro. Hvis
børnene ikke spørger, lader vi være med at inddrage dem i alt det alvorlige – vi overlader børnene til selv at
forstå, bearbejde og rumme indtryk, følelser og tanker. Hvad børn ikke ved ... har de ondt af beskriver,

hvordan forældre og børn kan hjælpes til at bryde tavsheden. På Psykiatrisk afdeling i Silkeborg afsluttede
forfatteren omkring år 2000 et banebrydende forsøg med familiesamtaler til de sindslidende patienter og deres
børn. Erfaringerne gav hun videre i Hvad børn ikke ved... har de ondt af. Bogen har siden inspireret mange
professionelle, og metoden danner nu model for indsatsen i psykiatrien i store dele af Danmark samt i både
Norge og Sverige. I denne 2. udgave beskrives, hvordan lægen, pædagogen, sundhedsplejersken, socialråd-
giveren eller andre social- og sundhedsarbejdere i familiesamtalen nænsomt kan (gen)skabe en sund kontakt
mellem forældre og børn. Endvidere reflekterer forfatteren over mulighederne ved at lade børn og unge

mødes i samtalegrupper.  Citat fra forord af Kari Killén: ”Ved hjælp af eksempler fra samtaler med forældre
og børn viser forfatteren os, hvordan det er muligt at hjælpe både barnet og forældrene. Hun giver børnene
forståelse af forældrenes sygdom og sætter ord på børnenes følelser […] Bogen er en sjælden perle i vor
jungle af faglitteratur. Den er enkel uden at forenkle.“  Karen Glistrup (f. 1958) er socialrådgiver og

familieterapeut MPF. Hun arbejder aktuelt i Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, i Århus
Kommune.

 

Når alvorlig sygdom rammer, får kommunikationen i familien ofte
ringe kår. Alle gør sig tanker – frygter det værste og håber det

bedste, men både forældre og børn bliver samtidig meget forsigtige
med, hvad de siger, for ikke at skabe unødig uro. Hvis børnene ikke
spørger, lader vi være med at inddrage dem i alt det alvorlige – vi
overlader børnene til selv at forstå, bearbejde og rumme indtryk,
følelser og tanker. Hvad børn ikke ved ... har de ondt af beskriver,
hvordan forældre og børn kan hjælpes til at bryde tavsheden. På
Psykiatrisk afdeling i Silkeborg afsluttede forfatteren omkring år

2000 et banebrydende forsøg med familiesamtaler til de sindslidende
patienter og deres børn. Erfaringerne gav hun videre i Hvad børn
ikke ved... har de ondt af. Bogen har siden inspireret mange
professionelle, og metoden danner nu model for indsatsen i

psykiatrien i store dele af Danmark samt i både Norge og Sverige. I
denne 2. udgave beskrives, hvordan lægen, pædagogen,

sundhedsplejersken, socialråd-giveren eller andre social- og
sundhedsarbejdere i familiesamtalen nænsomt kan (gen)skabe en
sund kontakt mellem forældre og børn. Endvidere reflekterer
forfatteren over mulighederne ved at lade børn og unge mødes i
samtalegrupper.  Citat fra forord af Kari Killén: ”Ved hjælp af

eksempler fra samtaler med forældre og børn viser forfatteren os,
hvordan det er muligt at hjælpe både barnet og forældrene. Hun
giver børnene forståelse af forældrenes sygdom og sætter ord på
børnenes følelser […] Bogen er en sjælden perle i vor jungle af
faglitteratur. Den er enkel uden at forenkle.“  Karen Glistrup (f.



1958) er socialrådgiver og familieterapeut MPF. Hun arbejder aktuelt
i Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, i Århus

Kommune.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Hvad børn ikke ved ... har de ondt af&s=dkbooks

