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Støt dit skolebarn. En forældreguide Maria Baldus Hent PDF Du er dit barns bedste lærer. Du har nøglen til at
hjælpe dit barn til at opleve skolesucces og trives med skolens udfordringer. Nu kan du få en lærers bedste
tips til, hvordan du støtter dit skolebarn. Du får brugbar viden om skolen, klassen og undervisningen set med

lærerens briller. Det er et ærligt indblik i, hvad det er for udfordringer, dit barn mødes af dagligt. Bogen
indeholder komplette forældreguides, så du kan komme i gang med at skabe forandringer i dag. At blive god i
skolen starter med, at man kan binde sine egne snørebånd, bære sin egen taske eller støvsuge en hel stue, og

den slutter med, at man kan lave sine egne lektier, aflevere en projektopgave og være klar til en
ungdomsuddannelse for til sidst at blive aktiv medskaber af samfundet. Det er i hjemmet, den styrke, børnene
kan hente, ligger. Det handler altså om at begynde at fokusere på nogle af de egenskaber, som giver succes i
skolen. De værdier skal trænes og øves og styrkes hjemme, for de værdier, I har hjemme, tager børnene

direkte med over i skolen. Uddrag af bogen For de børn, som knokler med at acceptere, at i skolen bestemmer
man ikke selv, i skolen skal der arbejdes hårdt, og at det ofte kan være svært og kedeligt at lære nyt, er det
svært at gå i skole. Når man som barn og elev kæmper med skolens krav, er det ikke, fordi man er på tværs
eller bare ikke vil, det er, fordi der er noget, som man ikke har lært, noget som nogle af de andre børn har
lært. Det er, fordi nogle børn bliver fanget i følelser af modstand, og de følelser holder dem tilbage, både
tilbage fra at arbejde med opgaverne, og derfor tilbage fra at lære noget. Om forfatteren Maria Baldus er

uddannet lærer og har virksomheden God i Skolen, hvor hun rådgiver skoleforældre i, hvordan deres børn får
succes i skolen og trives med dens udfordringer. Privat er hun gift med Thomas, mor til Storm på 2 år og

engageret bonusmor til Viggo på 13 år og Viola på 9 år.

 

Du er dit barns bedste lærer. Du har nøglen til at hjælpe dit barn til at
opleve skolesucces og trives med skolens udfordringer. Nu kan du få
en lærers bedste tips til, hvordan du støtter dit skolebarn. Du får
brugbar viden om skolen, klassen og undervisningen set med
lærerens briller. Det er et ærligt indblik i, hvad det er for

udfordringer, dit barn mødes af dagligt. Bogen indeholder komplette
forældreguides, så du kan komme i gang med at skabe forandringer i
dag. At blive god i skolen starter med, at man kan binde sine egne
snørebånd, bære sin egen taske eller støvsuge en hel stue, og den

slutter med, at man kan lave sine egne lektier, aflevere en
projektopgave og være klar til en ungdomsuddannelse for til sidst at
blive aktiv medskaber af samfundet. Det er i hjemmet, den styrke,
børnene kan hente, ligger. Det handler altså om at begynde at

fokusere på nogle af de egenskaber, som giver succes i skolen. De
værdier skal trænes og øves og styrkes hjemme, for de værdier, I har



hjemme, tager børnene direkte med over i skolen. Uddrag af bogen
For de børn, som knokler med at acceptere, at i skolen bestemmer
man ikke selv, i skolen skal der arbejdes hårdt, og at det ofte kan

være svært og kedeligt at lære nyt, er det svært at gå i skole. Når man
som barn og elev kæmper med skolens krav, er det ikke, fordi man er
på tværs eller bare ikke vil, det er, fordi der er noget, som man ikke
har lært, noget som nogle af de andre børn har lært. Det er, fordi

nogle børn bliver fanget i følelser af modstand, og de følelser holder
dem tilbage, både tilbage fra at arbejde med opgaverne, og derfor
tilbage fra at lære noget. Om forfatteren Maria Baldus er uddannet

lærer og har virksomheden God i Skolen, hvor hun rådgiver
skoleforældre i, hvordan deres børn får succes i skolen og trives med
dens udfordringer. Privat er hun gift med Thomas, mor til Storm på 2

år og engageret bonusmor til Viggo på 13 år og Viola på 9 år.
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