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Rabalder i børnefamilien Bo Hejlskov Elvén Hent PDF Det er svært at håndtere børn, der skriger, er på tværs
og ikke gør, som de voksne siger. Følelser smitter, og derfor risikerer du selv hurtigt at blive lige så vred som

dit barn.

RABALDER I BØRNEFAMILIEN tager afsæt i en række velkendte hverdagssituationer i børnefamilien og
viser, hvad man helt konkret kan gøre, når en konflikt er under opsejling. Bogen bygger på en nytænkende
metode og måde at forholde sig til konflikter og relationer på, som kaldes low arousal. Hvad gør man, når
konflikten raser? Hvordan undgår man det næste sammenstød – uden magtkamp med vindere og tabere?

Hvordan håndterer man børn med stærke følelser?

Nogle af bogens gode råd er at få styr på, hvem der egentlig har et problem, justere forventningerne til, hvad
barnet kan klare, og øve sig i at holde hovedet koldt og hjertet varmt. Læs mere i denne konkrete og
inspirerende bog om konflikthåndtering for forældre og andre, der er tæt på børn med stærke følelser.
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nytænkende metode og måde at forholde sig til konflikter og
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