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Når mor og far slår Inger Thormann Hent PDF Forlaget skriver: At se sine forældre skændes, slå og smide
ting efter hinanden, måske selv blive såret er grænseoverskridende oplevelser for børn. Hvad skal de tænke?
Hvordan skal de reagere? En ting er givet, der er tale om hændelser, der slår skår i børnenes oplevelse af
forældrene og hjemme som en sikker base, og det netop i en fase af deres udvikling, hvor de har allermest

brug for tryghed og kærlighed.

Når mor og far slår fortæller historien - desværre langtfra enestående - om Mathilde og Mathias på
henholdsvis 5 og 9 år, der sammen med deres mor og far bor i et parcelhus i en forstad til en større by. Begge
forældre arbejder i en bank. Far kommer ofte sent hjem og er tit stresset og i dårligt humør; så er det altid
mor, der foruden sit arbejde må passe hus og hjem, og det er også altid hende, der kører børnene i skole og
henter dem igen i fritidsordningen. Måske er der ikke noget at sige til, at hun bliver frustreret, og så er det,
hun begynder at skælde ud både på børnene og deres far. Og i bare ophidselse kan hun godt finde på at

skubbe til dem og slå ud efter dem. Selvfølgelig kan de også have det rart og hygge sig med hinanden og så
er alt fryd og gammen. Men næste dag begynder mor igen at ´hakke´ på far, og så er spillet kørende. Mathilde
og Mathias bliver kede af det, men reagerer på forskellig måde. Mathilde ved at knytte sig overdrevet stærkt
til sin lille, bløde legekat, der skal med overalt. Mathias ved at prøve at trøste mor, som i kampens hede gang
på gang afviser ham. På et tidspunkt bliver forældrene så ophidsede på hinanden, at mor kører hjemmefra
med begge børnene. De overnatter på krisecenter, og næste dag får mor snakket problemerne igennem med

nogle voksne på centeret.

Bogen er skrevet for børn mellem 5 og 10 år, men er beregnet til at blive læst sammen med en voksen, der
kan bruge den som udgangspunkt for samtale med børnene om disse ømtålelige emner.

Anna Rosenbeck er specialist i børnepsykologi og supervision. Har tidligere været tilknyttet børneafdelingen
på Glostrup Amtssygehus og familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Arbejder i dag som konsulent og

privatpraktiserende psykolog.

Inger Thormann er børnepsykolog. Gennem en længere årrække knyttet til Skodsborg observations- og
behandlingshjem, hvor hun bl.a. har beskæftiget sig med omsorgssvigtede børn og børn med føtale

alkoholskader. Har netop modtaget Feminas kvindepris for sin mangeårige indsats på disse områder. Inger
Thormann er forfatter til en række bøger om dette og tilgrænsende emner og har sammen med Anna

Rosenbeck tidligere skrevet Når mor og far drikker og Mor er psykisk syg, der i lighed med den foreliggende
bog kan bruges som udgangspunkt for samtale mellem børn og voksne om disse svært håndterbare emner..

Målgruppe: Fra 5 år. Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien

 

Forlaget skriver: At se sine forældre skændes, slå og smide ting efter
hinanden, måske selv blive såret er grænseoverskridende oplevelser
for børn. Hvad skal de tænke? Hvordan skal de reagere? En ting er
givet, der er tale om hændelser, der slår skår i børnenes oplevelse af
forældrene og hjemme som en sikker base, og det netop i en fase af
deres udvikling, hvor de har allermest brug for tryghed og kærlighed.

Når mor og far slår fortæller historien - desværre langtfra enestående
- om Mathilde og Mathias på henholdsvis 5 og 9 år, der sammen med
deres mor og far bor i et parcelhus i en forstad til en større by. Begge
forældre arbejder i en bank. Far kommer ofte sent hjem og er tit

stresset og i dårligt humør; så er det altid mor, der foruden sit arbejde
må passe hus og hjem, og det er også altid hende, der kører børnene i
skole og henter dem igen i fritidsordningen. Måske er der ikke noget



at sige til, at hun bliver frustreret, og så er det, hun begynder at
skælde ud både på børnene og deres far. Og i bare ophidselse kan

hun godt finde på at skubbe til dem og slå ud efter dem. Selvfølgelig
kan de også have det rart og hygge sig med hinanden og så er alt fryd
og gammen. Men næste dag begynder mor igen at ´hakke´ på far, og
så er spillet kørende. Mathilde og Mathias bliver kede af det, men
reagerer på forskellig måde. Mathilde ved at knytte sig overdrevet

stærkt til sin lille, bløde legekat, der skal med overalt. Mathias ved at
prøve at trøste mor, som i kampens hede gang på gang afviser ham.
På et tidspunkt bliver forældrene så ophidsede på hinanden, at mor
kører hjemmefra med begge børnene. De overnatter på krisecenter,
og næste dag får mor snakket problemerne igennem med nogle

voksne på centeret.

Bogen er skrevet for børn mellem 5 og 10 år, men er beregnet til at
blive læst sammen med en voksen, der kan bruge den som

udgangspunkt for samtale med børnene om disse ømtålelige emner.

Anna Rosenbeck er specialist i børnepsykologi og supervision. Har
tidligere været tilknyttet børneafdelingen på Glostrup Amtssygehus
og familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Arbejder i dag som

konsulent og privatpraktiserende psykolog.

Inger Thormann er børnepsykolog. Gennem en længere årrække
knyttet til Skodsborg observations- og behandlingshjem, hvor hun
bl.a. har beskæftiget sig med omsorgssvigtede børn og børn med

føtale alkoholskader. Har netop modtaget Feminas kvindepris for sin
mangeårige indsats på disse områder. Inger Thormann er forfatter til
en række bøger om dette og tilgrænsende emner og har sammen med
Anna Rosenbeck tidligere skrevet Når mor og far drikker og Mor er
psykisk syg, der i lighed med den foreliggende bog kan bruges som
udgangspunkt for samtale mellem børn og voksne om disse svært
håndterbare emner.. Målgruppe: Fra 5 år. Beregnet til samtale

mellem børn og voksne om vold i familien
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