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Denne bog handler om professionelt forældresamarbejde i daginstitutioner og skoler.
De to forfattere kombinerer deres egne praktiske erfaringer med
undervisning i forældresamarbejde med forskningsbaseret viden om
interaktion, relationer og børns udvikling. Resultatet er en bog, der
giver en god ballast og konkrete ideer til, hvordan
forældresamarbejdet kan gøres til en ressource, som understøtter det
daglige arbejde med børn i skole og daginstitution. Også forældre kan
have gavn af bogen. Et enkelt kapitel er skrevet direkte til forældrene
og giver ideer til, hvordan de kan indgå konstruktivt i samarbejdet.
”Forældrene er lige så forskellige som samfundet; og også lærere og
pædagoger er meget forskellige, om end de har en fælles ballast af
faglighed. Bogen henvender sig til alle, der har interesse i at forstå og
eventuelt også konkret bidrage til at forbedre og udnytte forældremøder og forældresamtaler til børnenes fælles bedste. Jeg har personligt
været meget glad for at læse bogen. Den videregiver store mængder
viden og erfaring på en komprimeret, og dog klar og overskuelig
måde, og jeg anbefaler hermed bogen.”
– fra bogens forord af Steen Hildebrandt
Elsebeth Jensen er cand.pæd. i pædagogik og lektor i didaktik ved
Århus Lærerseminarium. Hun er ph.d.-studerende ved Dan-marks
Pædagogiske Universitet. Er desuden uddannet folkeskolelærer og
har arbejdet som lærer for børn og voksne.
Helle Jensen er cand.psych. specialist og supervisor i psykoterapi. Har
arbejdet som klinisk psykolog og som lærer, konsulent og uddannelsesleder på The Kempler Institute of Scandinavia. Arbejder som underviser, konsulent, supervisor og terapeut i Skandinavien og Østrig.

