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Sunde børns problemer Lars Rasborg Hent PDF Emma på tre år afviste sin mor og ville kun have hjælp af sin

far. Sammy på 14 år passede ikke skolen. Begge børns forældre fik i løbet af seks-ti samtaler med en
psykolog en forståelse af deres børn og erfaring med nogle metoder, der gjorde dem i stand til at løse

problemerne. Inden forældre søger hjælp, har de ofte gjort mange forsøg på selv at løse problemet. Og når de
søger hjælp, er de ofte frustrerede og føler sig afmægtige – ønsket om en positiv forandring er stort. Sunde
børns problemer handler om, hvordan forældre med passende vejledning selv kan hjælpe deres barn med
afgrænsede problemer, og hvordan daginstitutionen og skolen kan medvirke. Bogen henvender sig til
forældre og alle andre med interesse for børns udvikling: pædagoger, lærere, sundhedsplejersker,

børnepsykiatere, psykologer, studerende og bedsteforældre. Lars Rasborg har udgivet Miljøterapi med børn
og unge (3. udg., 2016) og Miljøterapi i gruppe og organisation, der begge er udkommet på Akademisk

Forlag. Desuden har han udgivet hæftet Spejling og jeg-støtte. Metodeoversigt, som knytter sig tæt til hans
bøger. Klik her for yderligere oplysninger.
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