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DENNE HÅNDBOG giver lærere og pædagoger indsigt i, hvorfor og hvordan øvelser i nærvær og empati kan
bidrage til et bedre læringsmiljø båret af børnenes og de unges respekt for og venlighed over for hinanden.
Derudover bidrager den til en bedre relationskompetence hos de professionelle voksne i skolen. Helle Jensen
beskriver kort og enkelt principperne og teorierne bag bogens mange øvelser. De fleste øvelser er målrettet
udvikling af børns og unges nærvær, empati, selvfølelse, opmærksomhed og koncentrationsevne. Men bogen
rummer også øvelser, der kan styrke lærerens, pædagogens og teamets relationskompetence, autenticitet og
sikkerhed i undervisningen. BOGENS VARIEREDE ØVELSER er lige til at tage i brug og lade sig inspirere
af i SFO’en, klassen, i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Bogens 69 øvelser er udviklet i
samarbejde med Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Pedersen og Anne Sælebakke. Marianne Bentzen og
Susan Hart har skrevet forord. HELLE JENSEN er cand.psych., specialist og supervisor i psykoterapi og
formand for foreningen Børns Livskundskab.
Hun underviser i relationskompetence, empati og nærværsøvelser samt familieterapi i en række europæiske
lande. Hun er forfatter til flere bøger, bl.a.: Pædagogisk relationskompetence. Fra lydighed til ansvarlighed
(2002, sm.m. Jesper Juul) og Empati – det der holder verden sammen (2012, sm.m.
Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg og Steen Hildebrandt). Se
www.psykologhellejensen.dk www.bornslivskundskab.dk
Jeg mangler nogle konstruktive redskaber. Vores udgivelser omfatter både dansk og oversat faglitteratur -

hovedsagelig henvendt til professionelle og til studerende på de mellemlange og videregående uddannelser. dk
kan du udforske hjernens spilleregler, og hvad de betyder for ledelse, læring, vaneændring og samspillet med
børn og unge. Inspirationsforedrag, workshops og individuelle forløb. Er det noen som vet om mammaen til
Florenthyna har noe familie igjen.
Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde 5 Fra mange lærere og skoleledere har vi hørt, at det er
vanskeligt at finde frem til forskningsbaseret viden om kvalitet i skolen forstået som det, der bi- Zakarias 8 år
“Jeg er rigtig glad for at have været med på Kidz Academy, jeg har fået nye venner og lært en masse. no Søg
Alle årgange Facebook BUPL.
Det ved vi om Pædagogisk relationsarbejde 5 Fra mange lærere og skoleledere har vi hørt, at det er
vanskeligt at finde frem til forskningsbaseret viden om kvalitet i skolen forstået som det, der bi- Zakarias 8 år
“Jeg er rigtig glad for at have været med på Kidz Academy, jeg har fået nye venner og lært en masse. Se dine
muligheder. net/signatures/din_patientsikkerhed/ Hvorfor og hvordan kan øvelser i nærvær og empati bidra til
et bedre læringsmiljø basert på barn og unges respekt og vennlighet overfor hverandre. Alle kan blive
frivillige inden for det sociale område. Holth ida. Noen hun kan snakke med og evt få hjelp til å få hjelp fra.
gratis film om undervisning i folkeskolen. 2015 Möt Obamas hyllade talskrivare, Jon Favreau, och … HUSK
endelig underskriftindsamlingen 'DIN PATIENTIKKERHED - DIN UNDERSKRIFT', som omhandler
funktionelle lidelser. Hvem utsettes. Her er det plass til deg.

