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Å arbeide med saker som opprører oss følelsesmessig er vanskelig. At vi kjenner de berørte, gjør det enda
verre. Det utfordrer oss profesjonelt, etisk, medmenneskelig - og personlig. Ingen kan klare å stå i dette alene.
Men alle kan gjøre noe.
Forfatter Lene Chatrin Hansen tar opp tema omsorgssvikt og sårbare barn i barnehagen. Hun tar den
barnehagefaglige veien inn i omsorgssviktens kompleksitet. Forfatter utdyper i boken noen av sine tidligere
publiserte blogginnlegg fra www.barnehagskebetraktninger.no - og benytter egne erfaringer for å understreke
viktigheten av kunnskap og kompetanse i dette utfordrende feltet.
Dette er ingen metodebok - nettopp fordi hovedbudskapet er at du er det eneste og beste redskapet du trenger i
møtet med de overgrepsutsatte barna. Når du blir trygg nok.
Hva er mobbing? I Norge mobbes omtrent 40.
000 barn og unge regelmessig, det tilsvarer rundt fem prosent. Nesten like mange mobber andre regelmessig.
Mobbing av barn og unge. Professor Erling Roland og lege Ole Rikard Haavet intervjuet av Gudrun Vinsrygg.
Siden det ble satt. Erle Sellevåg er pedagog og kronikør, og medforfatter av boken "Vondt i magen". Foto:
Trine Jonassen/Istock. Politikk; Kronikk; Du skal og vi vil – Et spørsmål. Mobbing og ekskludering av barn

med spesielle opplæringsbehov. Det er behov for mer forskning om mobbing og ekskludering av barn med
spesielle opplæringsbehov. Ekte påskeglede. 11.04.2017 Det er stort å møte forventningsfulle barn som
kommer for å høre om Jesus og hva som skjedde påsken for over 2000 år siden. Selektiv mutisme er en
relativt sjelden tilstand der barn og unge konsekvent ikke snakker i visse sammenhenger. Barna er oftest tause
i barnehagen/på skolen, mens de. Ingrid Lund, professor ved Pedagogisk Utviklingssenter, Universitetet i
Agder og Anne Helgeland, seniorforsker og familieterapeut ved Avdeling for Barn og Unges. En guide for
sensitive barn og voksne til å la potensialet blomstre. «Ble sittende halve natten og lese denne – så mye bra å
hente!» «En av de beste bøkene. Noen barn har det ikke så bra hjemme. Det kan være at mamma og pappa
ikke har det så bra, og at barna må gjøre ting som de ikke synes er så morsomt og at de må. I åpen barnehage
må de voksne være med, enten det er pappa, mamma, morfar eller au pairen.
Det gjør at både barn og voksne tilbringer dagene sammen med folk de.

