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Markante forældre Rikke Yde Tordrup Hent PDF Nogle forældre engagerer sig så meget, at lærere og

pædagoger bliver modarbejdet og kritiseret. Samarbejdet går i hårdknude – og det går ud over børnene. Hvem
er de markante forældre? Hvad driver dem så hårdt frem? Hvilke konsekvenser har deres adfærd for børnene
og deres udvikling? Og hvordan kan lærere og pædagoger håndtere forældre med store krav og stærke følelser
på en konstruktiv og professionel måde – også når der er konflikt i luften? Det får du svarene på i denne bog,
der er skrevet af psykolog Rikke YdeTordrup, som i 20 år har rådgivet og undervist lærere og pædagoger og
holdt foredrag om emnet i hele landet. Bogen kortlægger de markante forældres motivation og viser med

baggrund i Daniel N. Sterns udviklingspsykologi, hvordan deres adfærd påvirker børnene. Bogen giver et hav
af konkrete råd til, hvordan skolen og forældrene kan støtte børnene. Der er mange cases fra danske skoler og

gode tips til, hvordan man kan fremme et godt samarbejde med markante forældre – og hvordan man
håndterer konflikter. MARKANTE FORÆLDRE er en fagligt velfunderet bog, forankret i praksis og

formidlet knivskarpt med både hjertevarme og humor. Bogen er en kærlig opsang til markante forældre, men
også til lærere og pædagoger. Den viser nye veje og minder om, at der i enhver voksenkonflikt er børn i

klemme, og at det er de voksnes ansvar at løse dem og skabe gode rammer for børnene – både fagligt, socialt
og i fællesskabet. MARKANTE FORÆLDRE henvender sig til lærere og pædagoger og andre faggrupper,der
har kontakt til forældre. Forældre – både markante og alle andre– kan også få en masse ud af at læse bogen.
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