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Når to af landets anerkendte børneeksperter i fællesskab skriver en bog om børn og dagtilbud, er der god
grund til at høre efter. Tiden i dagpleje, vuggestue og børnehave er en meget vigtig del af dit barns liv. Her

lægges kimen til samværet med andre, og det er der god grund til at sætte fokus på.  

 

Bogen kommer omkring mange relevante spørgsmål fra barnets hverdag: Hvordan kan du bedst aflevere og
hente dit barn? Hvad laver dit barn egentligt i løbet af dagen? Hvad kan du gøre, når du hører, at dit barn har
haft mange konflikter? Og hvordan kommer I godt af sted og hjem igen. De mange gode råd er målrettet til

forældre, men pædagoger og andre fagfolk kan også få stort udbytte af at læse den.
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