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Barndommen varer i generationer handler om den vigtige form for forebyggende arbejde, der udøves i direkte
samarbejde med forældre og børn i sundhedsplejen, på børneafdelinger, i børnehaver, i skoler, i
fritidsordninger og i andre institutioner, hvor man møder børn og deres forældre. En styrkelse af forældre-barn
relationen er det helt centrale udgangpunkt i Kari Killéns forståelse af forebyggelsesarbejdet. Viden om
forældrefunktioner, samspil og tilknytning er afgørende. Kari Killén præsenterer ikke en samlet model, men
har et bredt teoretisk udgangspunkt: Børn er forskellige, forældre er forskellige, det samme er problemer og
ressourcer. En forebyggende indsats skal derfor ske på et differenteret grundlag. Forbyggelse handler om at
afhjælpe en aktuel problematik, men også om den langsigtede indsats. Bogen præsenterer forskellige bud på
ingredienser/elementer som kan sættes sammen på forskellige måder og tilpasses forskellige familier, grupper
og netværk. Denne 2. og gennemredigerede udgave af Barndommen varer i generationer inddrager i højere
grad ny forskning - andres såvel som egen samt metodeudvikling.
Kari Killén er bl.a. kendt for sin store bog om omsorgssvigt, som bruges på en række danske uddannelser.
Hun er desuden en benyttet underviser og foredragsholder.

Jeg kan lide at tænke på vores kirker som … Mange fund af omfattende forsvarsvolde og andre befæstninger
og mængder af slagne hæres våben, som er ofret til guderne i moserne, vidner om at Romersk jernalder var en
urolig tid med intense kampe om de knappe resourcer Nyheder fra 2011. At bade i klart vand kan betyde, at
der er hændelser du vil se frugten af helt klart. Året, der gik. Mindst 75. 15. Bad Tilføj kommentar.
15. Den nordgående kystrejse giver en følelse af kulturel udforskning, hvor man oplever de største kystbyer i
løbet af dagen. december 2016. december 2011.
Da porten var sat på plads var klokken blevet 10:41. Kvaliteten af forestillingerne i de danske cirkus var
ligesom tidligere år høj.
Indledning. Indledning. anvendt kirkebøger, folketællingslister, skifteprotokoller, tingbøger samt forskellige
personal og lokalhistoriske værker. I sin anden roman, Lejlighedssange, den svære toer, skeiver Stine Pilgaard
om en række almindelige danskere, som bor i en opgang i … Støtteforestilling for ‘Alle har ret til et smil’ Alt
for mange danskere skammer sig over deres smil, men problemer med tænderne er et samfundsproblem, man
ikke skal skamme sig over. Ved udarbejdelsen af slægtstavlen er bla.

