Tidlig indsats ved omsorgssvigt
ISBN:

9788778879646

Sprog:

Dansk

Forlag:

Frydenlund

Forfatter:

Dorthe Skovborg

Udgivet:

3. marts 2011

Kategori:

Familie

Tidlig indsats ved omsorgssvigt.pdf
Tidlig indsats ved omsorgssvigt.epub

De fagpersoner, som har daglig kontakt med et barn i og uden for hjemmet, spiller en afgørende rolle for, om
hjælpen til det enkelte barn kommer i tide. Da den skærpede underretningspligt er personlig, er det den
enkeltes pligt at sikre sig, at en eventuel bekymring bliver bragt videre til myndighederne i form af en
underretning, og det er netop denne bogs ærinde. Bogen giver læseren en indføring i aspekter af Kari Killéns,
Daniel Sterns og John Bowlbys teorier om børns udvikling. Med udgangspunkt i Barnets Reform, der trådte i
kraft 1. januar 2011, uddyber forfatterne lovstoffet på området, og herudover præsenteres en række konkrete
cases, hvor læseren selv kan arbejde med teorierne og blive klædt på til den vanskelige opgave, som
underretning er. Bogen er også velegnet i et undervisningsforløb og kan med fordel anvendes på
uddannelsesinstitutioner, der uddanner pædagoger, lærere, socialrådgivere og sundhedsplejersker.
december 2016.
Søg Alle årgange Facebook BUPL. Autisme er en medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der
blandt andet påvirker evnen til at kommunikere socialt. En evaluering viser, at modellen har positiv effekt i
forhold til tidlig … Triple P er et forældretræningsprogram, der har til formål at forebygge adfærdsmæssige
følelsesmæssige og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle deres forældres forældreevne.

Hej Pernille. december 2016. Autisme er en medfødt, biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der blandt
andet påvirker evnen til at kommunikere socialt. 18. Mail: amd@linkon. STYRK ANBRAGTE BØRNS
LÆRING OG LIVSDUELIGHED - Egmont Rapporten 2017 Selvkærlighed, kærlighed, parterapi,
imagoterapi og psykoterapi Parterapi Posted by Familie- og parterapeut Kasper Larsen 2017-06-18 19:07 •
Hvad er selvkærlighed. 02. Voksne som ser, hører og anerkender barnet / den unge. 02. 1 årig
voksenunderviseruddannelse. Børn af forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien
og det tværsektorielle samarbejde Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark Hvad er en autisme. 1 årig
voksenunderviseruddannelse. Voksne som ser, hører og anerkender barnet / den unge. 1 årig
voksenunderviseruddannelse. Brønderslevs Børnelineal.
Voksne som ser, hører og anerkender barnet / den unge. dk Faglige kvalifikationer: 9 års efteruddannelse
som psykoterapeut på Institut for Gestaltanalyse.

