
Børnefællesskaber
Hent bøger PDF

Charlotte Højholt

Børnefællesskaber Charlotte Højholt Hent PDF Forlaget skriver: Børn lever deres liv sammen. Vi har
arrangeret børnelivet sådan, at børn befinder sig en stor del af dette liv i forskellige institutioner sammen med
andre børn. På den måde udgør børn fundamentale betingelser for hinandens liv, trivsel, læring og udvikling.

Børnene handler med de betingelser, de nu har, men de ´udfylder´ dem ikke bare: de skaber noget med dem -
og de gør det sammen. Men hvad skaber børn da sammen? Hvordan skaber de fællesskaber og muligheder for

hinanden? Og hvordan kan voksne styrke sådanne processer?

Denne bog leverer materiale fra et projekt, der har arbejdet med Kvalitet I Daginstitutioner ved at sætte fokus
på fællesskaber mellem børn, samarbejdet mellem børnenes voksne og inddragelse af børn i vanskeligheder.

Bogen rummer eksempler og ideer til at lave iagttagelser af børns samspil, organisere muligheder for at styrke
samspil og herigennem at hjælpe børn i vanskeligheder. Og - som en væsentlig forudsætning for at arbejde

med, hvad der sker mellem børn: At udvikle et forældresamarbejde om børnene.

Bogen henvender sig til pædagoger og andre professionelle på børneområdet, samt til studerende.
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