
Pas på familien
Hent bøger PDF

Lola Jensen
Pas på familien Lola Jensen Hent PDF Hele Danmarks familievejleder, Lola Jensen, er endelig klar med den
første danske bog om familieliv og skilsmisse fra A-Z. Lola Jensen har en mission! Skilsmissekurven skal

knækkes, for vi skylder vores børn og hinanden ikke at give op, når hverdagens udfordringer melder sig. Står
parforholdet slet ikke til at redde, har Lola også en mission, nemlig at hjælpe familien så godt som muligt

gennem den krise, en skilsmisse oftest er. Pas på familien tager hånd om alle aspekter af en skilsmisse: fra den
svære beslutning om et brud til anbefalinger vedrørende samvær med børnene, håndtering af ulykkelige
bedsteforældre til praktiske løsninger i den nye sammenbragte familie. Er en 7-7-ordning mon til barnets
bedste? Lola er ikke bange for at gå mod strømmen i sine erfaringsbaserede vurderinger. Lola Jensen giver

gode råd og løsningsorienterede ideer til familieliv, opdragelse, børns udvikling m.m. på TV 2. Som
foredragsholder møder hun tusindvis af forældre og fagligt personale, og som familievejleder gennem mere

end 30 år har hun set og hørt ALT!

 

Hele Danmarks familievejleder, Lola Jensen, er endelig klar med den
første danske bog om familieliv og skilsmisse fra A-Z. Lola Jensen
har en mission! Skilsmissekurven skal knækkes, for vi skylder vores

børn og hinanden ikke at give op, når hverdagens udfordringer
melder sig. Står parforholdet slet ikke til at redde, har Lola også en
mission, nemlig at hjælpe familien så godt som muligt gennem den
krise, en skilsmisse oftest er. Pas på familien tager hånd om alle
aspekter af en skilsmisse: fra den svære beslutning om et brud til
anbefalinger vedrørende samvær med børnene, håndtering af
ulykkelige bedsteforældre til praktiske løsninger i den nye

sammenbragte familie. Er en 7-7-ordning mon til barnets bedste?
Lola er ikke bange for at gå mod strømmen i sine erfaringsbaserede
vurderinger. Lola Jensen giver gode råd og løsningsorienterede ideer

til familieliv, opdragelse, børns udvikling m.m. på TV 2. Som



foredragsholder møder hun tusindvis af forældre og fagligt
personale, og som familievejleder gennem mere end 30 år har hun

set og hørt ALT!
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