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Vi vil alle gerne være verdens bedste forældre. Spørgsmålet er bare: Hvordan gør man? Slap bare af! viser, at
vi faktisk bliver meget bedre forældre, hvis vi ikke forsøger at være perfekte, men derimod slapper af og gør
det godt nok. Det handler om at acceptere, at vi af og til ikke kan hente Victor fra børnehaven før kl. 17, at en
købepizza også kan gå an som middagsmad fra tid til anden, og at vi gerne må synes, at Liva er vanvittigt
irriterende, når hun nægter at få tøj på om morgenen. Tilpas gode forældre, der slapper af i forældrerollen og
ikke går efter guldet som årets mor eller far, er faktisk de bedste – for sig selv, men frem for alt også for
barnet. Bogen består også af interview med forældre, der fortæller om hverdagen med børn, både når alt
glider, og når der er bump på vejen. Med et glimt i øjet er den så langt fra spanskrør og formaninger, som den
kan være. Bogen er oversat fra svensk og bearbejdet til danske forhold. Malin Alfvén er børnepsykolog og
modtog i 2011 Stora Psykologipriset, som er Sveriges største hædersbevisning til en psykolog. Kristina
Hofsten er journalist.
Hængekøje Hængekøjer - Drømmer du om en hængekøje. Hængekøje Hængekøjer - Drømmer du om en
hængekøje. Du skal være 18 år eller ældre for at oprette en profil på Dating. Betingelser for brugen af Dating.
Bente 2© Jeg en tæve.

Han er selvfølgelig allerede meget større og trives. Imidlertid lykkedes det ikke for ham at vinde over sin
demens-sygdom. 4 - Artemis Skrevet af Pandora Tilføj til min liste Jeg kunne ofte ikke tage øjnene fra ham,
når han blev holdt hen af en kollega, der måtte tale med ham, kunne ikke stoppe blikket fra at løbe langsomt
og studerende fra hoved til hæl. Og den går uden om chokoladekagen og handler om at komme af med fedt på
maven og få en flad mave gennem maveøvelser og ved at spise maven flad. 1 - Betingelser for profiler på
Dating. januar det Herrens år 2017. Så i stedet for 27. dk. april kl. Af Erik BROCH, »Fra Viborg Amt«
1964. dk. marts at kunne fejre sin 75 års fødselsdag, blev der tirsdag ved en velbesøgt bisættelse i kapellet på
Almen Kirkegård taget afsked med ham. Vi er tre der tager på havørredtur med det formål at indprente
havørredens hemmeligheder i Thomas, der som søn af en fynbo må gennemgå denne obligatoriske træning ud
i kystfiskeriets mangfoldigheder. Historien er så grotesk, og BitterBlog indkapsler bare det groteske og
udstiller uansvarligheden. Intenst musikteater for skolebørn. Du skal være 18 år eller ældre for at oprette en
profil på Dating. 1 - Betingelser for profiler på Dating.

