
Kan troldebørn elskes?
Hent bøger PDF

Susanne Broeng

Kan troldebørn elskes? Susanne Broeng Hent PDF Forlaget skriver: Kan troldebørn elskes? er skrevet på
baggrund af forfatternes mangeårige erfaringer fra arbejde med familier, hvor ét af børnene har en psykisk

udviklingsforstyrrelse.

Erfaringerne med disse familier viser, at det er af afgørende betydning, at barnet og familien mødes
anerkendende. At se og forstå barnets vanskeligheder som et handicap frem for uartighed er en udfordring for
både forældre og professionelle. Børnenes uforståelige, ikke genkendelige og ikke acceptable adfærd giver
ofte anledning til, at de ses som uopdragne, og deres forældre ses som ikke kompetente. I virkeligheden har
disse familier en helt særlig og vanskelig forældreopgave, der består i at støtte og skærme barnet, så det ikke

får alt for meget skældud og for mange nederlag og afvisninger.

Bogen er med sin teoretiske viden og mange eksempler fra hverdagen en håndsrækning til både forældre og
professionelle, der har en dagligdag sammen med et barn, der har en psykisk udviklingsforstyrrelse.

Susanne Broeng er socialrådgiver, cand.scient.soc. og familieterapeut fra The Kempler Institute of
Scandinavia A/S, som hun stadig er tilknyttet som konsulent og underviser. Hun har siden 1991 drevet

selvstændig praksis - med familieterapi, foredrag, undervisning og supervision.

Bjarne Nielsen er speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri. Han har blandt andet været ansat 10 år som
overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Aalborg Psykiatrisk Sygehus og siden 1999 drevet

selvstændig praksis som speciallæge.
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