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Denne bog bygger på vores erfaringer fra mange års arbejde med børn og familier i forskelligartede
sammenhænge. Det er vores ønske at få videreformidlet og delt vores viden om de symptomer, som børn kan
have på stress og belastninger i deres hverdag, til så mange fagfolk og forældre som muligt, så vi sammen kan

arbejde på at blive mere opmærksomme og handle på de tidlige signaler, når et barn belastes over evne.

Vi er i vores arbejde som psykolog, familierådgiver og sygeplejerske blevet inspireret af mange forskellige
mennesker og pædagogiske/psykologiske teorier og holdninger, især tilknytningsteorien. Denne bog rummer
lidt af dem alle, udvalgt fordi vi i vores praksis har oplevet, at det er vigtigt, at det enkelte barn får det tilbud,
der er tilpasset lige netop det barn med dets vilkår og problemstillinger. Det er vores håb, at læserne selv kan

finde frem til og reflektere over de metoder og ideer, der giver mening for lige netop det barn og den
problematik, der skal arbejdes med.
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