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• Hvad er tilknytning? • Hvilke konsekvenser kan viden om tilknytning og tidligt samspil have for
daginstitutionens praksis? • Hvordan formidler barnet, at det har det svært? • Hvad er omsorgssvigt? De
ansatte i daginstitutionen er ofte de første, der fornemmer, hvis et barn har det svært. Denne bog videregiver
viden, der kan hjælpe pædagogen med at sætte ord på sin bekymring, støtte det barn, der har brug for hjælp og
forebygge virkningerne af belastende livssituationer. Det gælder, uanset om det drejer sig om forbigående
problemer eller vanskeligheder af mere alvorlig karakter.
Daginstitutionen er en vigtig forebyggende arena i et barns liv, da det er her, de fleste børn tilbringer en stor
del af deres hverdag. Pædagogerne er derfor centrale tilknytningspersoner, som barnet kan udforske verden ud
fra, søge trøst hos og få hjælp af til at regulere sine følelser i stressede situationer.
Pædagogernes kompetencer er derfor af afgørende betydning for barnets følelsesmæssige, kognitive og
sociale udvikling. Bogen formidler viden om tilknytning og tidligt samspil samt forskellige tilgange til,
hvordan man kan støtte børn i deres udvikling. Forfatteren viser gennem eksempler, hvordan denne viden kan
omsættes i praksis i daginstitutionen. Kari Killén er kendt for sine bøger om bl.a. omsorgssvigtede børn.
Denne bog henvender sig til både pædagogstuderende og praktikere og beslutningstagere inden for
daginstitutionsområdet.
I daginstitutionen er det pædagogen, der lærer os at lyne jakken, danne venskaber og vente til … Numrene er

delt op efter centre. Find det center, du skal bruge, i listen herunder. I daginstitutionen er det pædagogen, der
lærer os at lyne jakken, danne venskaber og vente til … Numrene er delt op efter centre. Herunder er en
række tilbud, som er målrettet børn i alderen 0 - 6 år. Alle har ret til et godt børne- og undervisningsmiljø
hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Rebild Kommunes reg. Den styrkede pædagogiske læreplan sætter en
bredere læringsforståelse, et tydeligt børneperspektiv, legen samt en mere meningsfuld evaluering og
dokumentation i forgrunden - Alt sammen for at skabe kvalitet i dagtilbud og stærke dagtilbud. Den styrkede
pædagogiske læreplan sætter en bredere læringsforståelse, et tydeligt børneperspektiv, legen samt en mere
meningsfuld evaluering og dokumentation i forgrunden - Alt sammen for at skabe kvalitet i dagtilbud og
stærke dagtilbud. Find det center, du skal bruge, i listen herunder. Kontonummer.
Psykologisk rådgivning og udredning. Schou, Carsten; Pedersen, Carsten (red:) (2009), Inklusionens
pædagogik : fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen, København: 1. Herunder er en række tilbud,
som er målrettet børn i alderen 0 - 6 år.
Herunder er en række tilbud, som er målrettet børn i alderen 0 - 6 år. Aktivering og sygdomsforebyggelse
hos ældreDeltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver
hos ældre borgere. Honneth, Axel; Willig, Rasmus (red:) (2003), Behovet for anerkendelse, København: 1.
Schou, Carsten; Pedersen, Carsten (red:) (2009), Inklusionens pædagogik : fællesskab og mangfoldighed i
daginstitutionen, København: 1. udgave.

