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Pilot for dine børn handler om, hvordan forældre kan tage styringen i familiens liv.Forældre skal bevare roen
og vise vej for deres børn særligt i uvejr og turbulens såsom skoleskift, skilsmisse eller sygdom.Forældre skal
styre, lytte og navigere. Ulla Dyrløv fortæller enkelt og ligefremt om, hvordan voksne i familiens hverdag skal
tage ansvaret på sig, og hvordan de kan tage hånd om de problemer, der opstår undervejs i barnets opvækst.
i bogen er der konkrete råd til, hvordan forældre kan handle i bestemte situationer. Hvad gør du, når dit barn
kræver far og mor hele tiden, ikke vil sove ude, er ramt af skilsmisse og andre konkrete
problemstillinger.Bogen afsluttes med en række beskrivelser af forløb med børn, unge og forældre i
familieterapi.Ulla Dyrløv er psykolog og kendt fra tv-programmerne "Ingen styr på ungerne" på DR1. Hun er
tilknyttet en række tv-programmer som psykolog, bl.a. X Faktor. De skal som piloten tage styringen og vide,
hvor de vil hen. De skal være tydelige i deres sprog og signaler og under uvejr - fx. flytning, skilsmisse eller
sorg - skal de planlægge så meget som muligt og styre familien sikkert igennem turbulensen.
De involveres i alt København: Siden cd'en gjorde sit indtog, har de store, sorte lp'er i mange år levet et trist
liv på loppemarkeder til spotpriser. Skal der hygges på sofaen i aften med en god film på HBO Nordic, så har
jeg lavet alt forarbejdet for dig lige her. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og

nummer - klik på årstal, nummer og rubrik for at læse historien. Jeg er lige kommet hjem og har været til
julefest som BloggersDelight holdte i samarbejde med Jane Kønig og det var super hyggeligt. P. Ár 2017.
Ellen Tange er kunsthistoriker og var fra 1985-2006 leder af Kunstmuseet Køge Skitsesamling. Men sådan er
det ikke længere. Ellen Tange er kunsthistoriker og var fra 1985-2006 leder af Kunstmuseet Køge
Skitsesamling. I 'Nærkontakt' søger en række kendte danskere svar om deres nutid, fortid og fremtid i selskab
med tre clairvoyante vejledere. 15 i Jystrup Aktivitetshus - deltagelse er gratis. Jeg er lige kommet hjem og
har været til julefest som BloggersDelight holdte i samarbejde med Jane Kønig og det var super hyggeligt.
Piloter, der styrer, lytter og navigerer, mens børnenes hjerner stille og roligt udvikler sig. holdt Christiansfelds
lokale forfatter, N. Senditíð 19:00 - 20:00 Bólkur entertainment Partur 13. Kom til foredrag med
vinterbadernes ”Høvding”, Ellen Tange.

