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Sådan udvikler du dit barns karakter Ny bog tager et emne op, som stadig er tabu for mange: Det er ok at sætte
grænser for dit barn! Børn og Grænser giver både psykologisk viden og systematisk vejledning i
børneopdragelsens ædle kunst.
Bogen er en uvurderlig nøgle for forældre til at lære deres børn at tage kontrol over deres eget liv. Hermed
kan vi lære børnene, hvad vi måske ikke selv fik lært i deres alder: Hvordan vi sætter sunde grænser, hvordan
vi disciplinerer og iværksætter konsekvenser, hvordan vi gør dem ansvarlige, så de kan tage ansvaret for deres
egne liv. “Alle forældre burde have denne håndbog.
Den er en guldmine af enkle og praktiske råd.
Læger uden Grænser (Médecins Sans Frontières, MSF) er en international, ikke-statslig humanitær
nødhjælpsorganisation som blev dannet den 20. Læger uden Grænser hjælper hver dag de mest udsatte og
sårbare i verdens brændpunkter. Hvordan kan karrierelæring være en del af unges dannelsesprocesser. Det
handler i ligeså høj grad om social og økonomisk bæredygtighed. Legetøj åbner døre til tusindvis af
fantastiske verdener, hvor fantasi og kreativitet er i fokus. Velkommen til SF - et moderne venstrefløjsparti
med værdier som frihed, fællesskab, lighed og tryghed i centrum. Et samfund er et system, der bygger på
sociale relationer mellem medlemmerne. SuG er en forening af seniorer, som via projekter og lokale

aktiviteter arbejder frivilligt for at stoppe sult og fattigdom i verden. LIVSVÆRKS børn og unge skal
gennemføre deres skolegang. -12.
Har du brug for rådgivning, eller vil du bare vide mere om seksuelle overgreb, der er foregået mellem børn
og unge, så læs mere her. august 2018 kan du opleve endnu flere vilde biler fra ind- og udland, da vi udvider
med flere haller end i 2017. Det handler i ligeså høj grad om social og økonomisk bæredygtighed.
Inspirationsforedrag, workshops og individuelle forløb. Hvem er Seniorer uden Grænser - SuG. Vi ved, at
anbragte børn generelt ikke får lige så gode skolefærdigheder, som andre danske børn. Hvem er Seniorer uden
Grænser - SuG. 10 weekendophold om året for pårørende til indsatte.

