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Hvis et barn ikke 'opfører sig ordentligt¨, er det, fordi der er noget, der forhindrer det i det. Hvis barnet kunne
gøre det rigtige, ville det gøre det rigtige. Denne bog hjælper de voksne med at afdække de færdigheder,
barnet mangler, og de forventninger, det ikke kan møde. Samtidig guider bogen de voksne til at tage barnets
perspektiv alvorligt, når der skal findes løsninger.
Bogen giver dermed konkret hjælp til lærere, pædagoger, speciallærere, ressourcepersoner og andre, der gerne
vil forstå og hjælpe elever i vanskeligheder på måder, som ikke indebærer konflikt og straf.
Fokus er på at opbygge færdigheder og styrke relationer i et proaktivt samarbejde med det øvrige
pædagogiske personale og ikke mindst barnet.Bogen guider på en let tilgængelig måde læseren gennem den
innovative, forskningsbaserede tilgang Samarbejdsbaseret og proaktiv problemløsning, så det bliver muligt
skridt for skridt at implementere den i egen praksis.'Med den samarbejdsbaserede og proaktive problemløsning
inviterer vi børnene selv ind i løsningernes maskinrum, og effekten er oftest forbløffende. Når børnene får
ejerskab over løsningerne og oplever, at de bliver taget alvorligt af en neutral, nysgerrig og åben voksen,
bliver mange problematikker og vanskeligheder mødt og løst på en helt ny måde.' Fra bogens forord af Tine
Basse Fisker og Mette Christensen Jensen'Ross Greene præsenterer verden for et syn på barnet, som alle børn
fortjener at blive mødt med, et sæt briller, alle børn fortjener at blive set med, og en hel palet af håndgribelige
værktøjer.' Fra bogens epilog af Anne Hejgaard

'UUUUUUH.
' Fruen hviner højt da værtinden drysser iskold sne ned af nakken på hende. maj - Udsigt til en nørkledag. Vi
spiller skak hver torsdag kl 19. i 1299 og bestod til 1. Ko Vil du vide mere om Mac imod PC - og vinderen er
fundet. Men da jeg fik mine to små, halvandet år fra hinanden, bemærkede jeg, at den vægt. Hvordan ved
man, om det er en psykopat, man har med at gøre. Hvad er en psykopats kendetegn. Før min graviditet var
det aldrig et problem for mig, hvad jeg spiste og drak. er lige midt i karusellen vi går konstant fra hinanden
han har løget og snydt og været utro igen og igen laver præcis ting som stinker og når jeg. Månedens
udstilling i Rotunden april - juni 2018: NFD NaturFotografer i Danmark – stiller skarpt på naturen ved at øge
og udbrede interessen for naturfotografering. 'UUUUUUH.
Mine tanker havde kredset omkring det der var sket, og hvordan jeg skulle forholde mig. 'UUUUUUH.
maj - Udsigt til en nørkledag. Efter den seneste store sejr over Egedal-Jylinnge, hvor vi for to uger siden
vandt med 6½-1½, var vi store optimister og regnde med at kunne banke Roiskilde med 7-1. Velkommen
Velkommen til Thy skakklubs hjemmeside. 16. Vi har stor erfaring med gældsrådgivning og har hjulpet
rigtig mange til et nyt liv uden gældsproblemer. Min søn er blevet 4 år, og da jeg spurgte ham, hvilken kage
han gerne ville have med i børnehavne, sagde han prompte, at det skulle være en Ninjagokage.

