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Samtaler med forældre Jesper Juul Hent PDF Forlaget skriver: Samtaler med forældre - hverdagsliv i familien
er skrevet til familier med børn i alle aldre. Vi er alle nogens børn, og alle har vi forældre. Vores familie er og

bliver det mest centrale for vores udvikling som mennesker.

Forfatterne har gennem deres mangeårige arbejde med familier erfaret en stigende efterspørgsel blandt
forældre på levende og klare eksempler på, hvordan man tackler universelle udfordringer på ansvarlig,

nutidig vis.

Pernille W. Lauritsen fik ideen til at invitere knap 100 familier til rådgivende samtaler for at undersøge,
hvilke udfordringer der er fælles for danske forældre i dag.

Ud af den samlede gruppe familier, som Jesper Juul og Pernille W. Lauritsen har mødtes med igennem de
sidste 5 år, som generøst har delt ud af deres inderste tanker, følelser og frustrationer over familielivet, er 16
vidt forskellige familier plukket ud. Hver især repræsenterer de en universel udfordring, som mange forældre

står med i dag.

Jesper Juul har desuden forfattet kapitler, der sætter perspektiv på de møder forfatterne har haft med
familierne. Hans tanker om familieliv er stadig originale og nyskabende. De giver et solidt og anderledes bud

på, hvad vi som børnefamilier i det nye årtusinde har brug for.
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