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Godt for børn – anerkendende relationeri praxis rummer ny inspiration til de dagtilbud, der bygger på begreber
som anerkendelse, omsorg og ligeværdighed.
I bogen formidles teoretisk viden om anerkendende relationer, og der gives forslag til, hvordan teori kan
omsættes til virkelighed. Forfatterne fremlægger på baggrund af en lang række meget genkendelige,
selvoplevede situationer fra dagligdagen en særlig arbejdsmåde, der kan støtte de ansatte i deres refleksioner
over arbejdet med anerkendende relationer. Arbejdsmåden kan desuden danne udgangspunkt for dialog med
forældre og andre samarbejdspartnere. Herudover behandler bogen betydningen af den struktur, som ansatte
og forældre skaber for livet i institutionen, samt de samfundsmæssige og politiske forholds indflydelse på
mulighederne for at skabe anerkendende relationer og derigennem styrke børns udviklingsmuligheder. Niels
Elkjær Krog har arbejdet inden for børne- og ungdomspsykiatrien og er efteruddannet på Kemplerinstituttet og
DISPUK. Siden 2000 selvstændig konsulent.
Lotte Secher har mange års erfaring som pædagog, souschef og leder på daginstitutionsområdet.
Efteruddannet som bl.a. familierådgiver, familieterapeut og superviser på Kemplerinstituttet.
Mange artikler og god indføring i skilsmisseforældres problemer. En udsøgt blanding af alskens gode ting og

sager af både. Velkommen hos KidsDelux. marts 2018 kl. Køb alderssvarende motorisk legetøj her.
Læser. Legepladser for børn, naturoplevelser, badelande, zoo og dyreparker. Læser. Sjov for børn på ferie
viser dig vejen til den børnevenlige ferie. Mange artikler og god indføring i skilsmisseforældres problemer.
Velkommen hos KidsDelux. Sjov for børn på ferie viser dig vejen til den børnevenlige ferie.
Førskolegruppen er med til at forberede dit barn på den bedste skolestart. Vi sælger kvalitetstøj til de
mindste. Velkommen til Godt-Brugt. Serien handler om 'Børnetoget', som skilsmissebørn rejser med uden.
Også børn, der ikke bor sammen med deres biologiske forældre, har krav på en tryg base, hvor voksne hjælper
dem med at lære og udvikle sig. Læser. Tag på date med Barbie eller vælg Barbies tøj så hun ser helt perfekt
ud. Mad til børn Materialerne er revideret april 2016 med Sundhedsstyrrelsens nyeste anbefalinger
Førskolegruppe. På egne præmisser. Forskningsresultater peger på, at mindfulness kan styrke børn og unges
jeg. Her er vi altid er klar til at hjælpe og guide dig.

