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Som forældre ønsker vi os glade, stærke, selvstændige børn, der hviler i sig selv, kan udvise gode manerer
(også, når vi ikke er til stede (.), og som er rare at være sammen med, både for andre børn og voksne. Hvordan

får man så det?

Det får du svaret på i Helens bog om børn & opdragelse. Denne bog er helt unik, idet den er inspireret af 600
lange, uddybende besvarelser fra brugerne af Helens populære hjemmeside, netsundhedsplejerske. Her

spurgte hun bl.a. forældrene: Hvad betyder opdragelse for dig? Hvad vil du gerne opnå - og hvad vil du gerne
undgå? De mange svar udmøntede sig i seks overordnede temaer, som bogen vil beskæftige sig med:

· At være en god forælder

· At give sit barn selvværd og selvtillid

· At lære sit barn gode manerer

· At lære sit barn at sige fra

· At lære sit barn at høre efter

· At lære børn/søskende at mødes

Alle de gode forældre-hensigter kan nemt komme til kort, når man står der, svedende i situationen: I
supermarkedskøen, i børnehavens garderobe, ved spisebordet eller ved sengetid. Ingen grund til fortvivlelse!

Helen Lyng Hansen forklarer med varme og indlevelse, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvordan du
forholder dig i den enkelte situation.
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