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Søskende Elisabeth Gerhardsen Hent PDF Forlaget skriver: Nybagte forældre er ofte spændte på, hvordan den
ældste vil reagere på at blive storebror eller storesøster. Drømmen er ofte det gnidningsfrie og lykkelige

forhold mellem børnene. Virkeligheden er tit en anden.

I denne bog kan du læse, hvad der venter dig af opførsel, og om hvordan børn ændrer sig og bliver mere
krævende, når de får søskende. Du får gode råd til, hvordan du kan løse typiske problemer som uro under
amningen, hård adfærd mod babyen og krævende store børn. Du får også hjælp til at løse konflikter mellem

børnene, når de bliver ældre.

Bogen, der er skrevet af børnepsykolog Elisabeth Gerhardsen, kan hjælpe dig og din familie til at få en
roligere hverdag, og hvordan du som voksen kan opbygge en god relation mellem dine børn fra starten, og

dermed lægge grundstenen til et nært og godt søskendeforhold, som kan vare hele livet.
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I denne bog kan du læse, hvad der venter dig af opførsel, og om
hvordan børn ændrer sig og bliver mere krævende, når de får

søskende. Du får gode råd til, hvordan du kan løse typiske problemer
som uro under amningen, hård adfærd mod babyen og krævende
store børn. Du får også hjælp til at løse konflikter mellem børnene,

når de bliver ældre.

Bogen, der er skrevet af børnepsykolog Elisabeth Gerhardsen, kan
hjælpe dig og din familie til at få en roligere hverdag, og hvordan du

som voksen kan opbygge en god relation mellem dine børn fra
starten, og dermed lægge grundstenen til et nært og godt

søskendeforhold, som kan vare hele livet.
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