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Hvad er BørneManualen

Vi kender alle følelsen af ikke at slå til som

forældre, følelser som afmagt og frustration

går ofte hånd i hånd med forældrerollen. Ved

at forstå, hvad der ligger bag børns opførsel,

og hvilke behov der er til grund herfor, kan du

som forælder imødekomme dit barn på en

langt mere positiv måde, og blive mange

frustrationer mindre. BørneManualen er

værktøjer til den gode trivsel i familielivet  vi

kan se det virker, og børnene stortrives. 
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Du kan hurtigt afløse følelsen af afmagt

med en sikkerhed. En sikkerhed og tiltro til

at du er en gode forælder. Skæld ud og

frustration bliver vendt til positivt nærvær

med dit barn. Dit barn vil blomstre og

udvikle et selvværd og en selvtillid, der vil

gavne i alle af livets aspekter. Bekymringer

om dit barns fremtid bliver ligeledes

mindsket, og du vil mest af alt bare være

rigtig stolt af dit barn. 
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Værktøjerne bygger på anerkendte

psykologiske og pædagogiske teorier og

undersøgelser. Med værktøjerne kan du

give dit barn et fast og solidt fundament til at

klare livets mange udfordringer. Forskning

viser, at hvis du bevidst indarbejder struktur

og nærvær i familielivet, styrker du dit barns

selvværd og selvtillid. Dette kræver, at

familien er et sted, hvor forældrene tør

træde i karakter, tør have et normsæt, er

deres ansvar bevidste, ved hvad de vil lære

børnene og tør fører det ud i livet  og det

hjælper BørneManualen dig med!
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Hvem er vi...

Vi har en faglig baggrund indenfor

pædagogisk rådgivning, undervisning og

online kommunikation. De sidste par år har

vi lavet et kæmpe researcharbejde i den

gode børnetrivsel. Hvad skal der til for at

børn trives? Både hjemme i familien, men

også i institution og skole. Vores research og

faglige erfaringer har vi kogt ned til nogle få

konkrete værktøjer, som ligger til grund for

alle vores kurser på BørneManualen. 

KLIK HER OG LÆS MERE OM OS.

Mette Dahm, 
Ejer og Rådgiver

BørneManualen.

Mette Wismann
Ejer og Rådgiver

BørneManualen
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Sådan styrker du dit barns
SELVVÆRD - så det virker!
#1 Giv dit barn det bedste.

#2 Styrk dit barns personlige power.

#3 Lær dit barn at stole på sig selv.
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   Giv Dit Barn
Det Bedste#1

Når vi siger, at du skal give dit barn det

bedste, så handler det ikke om hverken

mærketøj eller den seneste iPhone.

Det absolut bedste du kan give dit barn er

din fulde opmærksomhed. Dvs. En tid uden

telefon eller andre søskende, som dit barn

ellers skal konkurrere med. Barnet skal

have din fulde opmærksomhed 100%.

Når du har prøvet værktøjet, vil du ikke

være i tvivl. Det bringer dig tættere på dit

barn følelsesmæssigt og det vil øge dit

barns selvværd markant.

http://www.boernemanualen.dk/#!webinar/c6pq
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I gør lige præcis det, barnet har lyst til.

Du vil blive overrasket over, hvor magisk

det er for dit barn, og ikke mindst dig selv.

Se det som et lille frikvarter for dig, hvor du

tvinger dig selv til kun at fokusere på én

ting, hvilket i en travl hverdag er en sjælden

luksus. Desuden er det en enestående

mulighed for at “blive en del” af barnets

verden  nyd det!

Ti minutters Enetid med hvert

barn hver dag

Tid hvor du er 100% følelses

og opmærksomhedsmæssigt

tilstede for dit barn

I gør lige præcis det, barnet har

lyst til 

Værktøjet i al sin enkelthed:
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Stjæl dig tid!! Tag tid fra ting der ikke er

absolut nødvendige! Spørg dig selv, er det

vigtig at tjekke mail lige nu? Mon Facebook

kan vente til børnene er puttet? Kan

vasketøjet vente 10 minutter?

Gør det helt almindelige til noget

særligt…… Tænk i situationer hvor du

allerede er sammen med dit barn, F.eks.

når du putter du dit barn om aften, twist den

og brug 10 min på at gøre det til noget

særligt. Tal om dagen, syng en sang, læs

en bog eller noget andet barnet har lyst til.

Gør tiden til jeres!!

Jamen, jeg har ikke tid...

Hvorfor er det SÅ vigtigt
Det særlige ved Enetid er, at det giver

barnet en følelse af ”JEG er noget særligt,

og vi to høre sammen”. Du giver barnet
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positiv opmærksomhed, hvor barnet ellers

ikke beder om det. Når barnets behov for

opmærksomhed bliver mødt, er der ikke

samme grund til søge opmærksomhed med

uønsket eller negativ adfærd.

Styrk Dit Barns
  Personlige Power#2

Gør plads til at selvværdet kan vokse. For

at dit barn kan føle sig ”on top of the world”

er det nødvendigt for barnet at vide, hvad

der skal ske, altså have et overblik over

hverdagen. Ved at give dit barn et overblik

over jeres hverdag, vil dit barn helt sikkert 
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føle en større tryghed og på den måde

styrker du dit barns selvstændighed. Barnet

får mulighed for at overskue tingene selv og

føle selvtillid. Barnet oplever at ting lykkes,

og det selv får tingene til ske.

Værktøjet går ud på, at du skal skabe et

overblik for barnet, også selv om du tænker

at det er en selvfølgelighed. Dit barn skal

have følelsen af Jeg ved hvad der skal ske,

jeg har overblik – det giver personlig power

og ikke mindst selvtillid.

Forbered barnet på hvad der

umiddelbart skal til at ske, og

hvad du forventer af barnet.

Skab et overblik for barnet

ved at lave et skema for

jeres faste rutiner samt en

ugeplan.

http://www.boernemanualen.dk/#!skolestart/c1dlx
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Jamen, jeg er bare ikke

den struktureret type…
Nej, men det er dit barn. Barnets hjerne er

slet ikke modnet til at kunne overskue en

lang række gøremål og har derfor brug for,

at du går ind og hjælper det med at skabe

et overblik. Du synes måske, at barnet

burde kende jeres rutiner, fordi I gør det

samme hver dag. Men dit

barn behøver hjælp til huske mange trin og

rækkefølgen på dem, så det selv kan

begynde at overskue og gøre ting på egen

hånd.

http://www.boernemanualen.dk/#!freebie-svn/cuf2
http://www.boernemanualen.dk/#!skolestart/c1dlx
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Hvorfor er det SÅ vigtigt
Forudsigelighed skaber tryghed, hvilket er

en vigtig grobund for dit barns selvværd.

Når barnet kan overskue tingene selv, og

lære at gøre dem selv, styrker det samtidig

barnets følelse at kunne noget selv, hvilket

styrker den Personlige Power. 

http://www.boernemanualen.dk/#!blog/vbhmy
http://www.boernemanualen.dk/#!foredrag/crra
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For at dit barn skal lære at stole på sig selv,

og sin egen vurdering, er det afgørende, at

du lytter og giver plads til barnets egne

oplevelser og vurderinger. For at dette kan

lade sig gøre, er det nødvendigt, at du som

forældre IKKE kommer med din egen

vurdering af barnets oplevelser og

handlinger.

En meget stor del af, at få dit barn til at stole

på sig selv, sker i din kommunikationen

med dit barn. Du skal få dit barn i tale, få dit

barn til at fortælle om sine tanker, planer og

idéer.

Hvis dit barn kommer hjem fra skole og

fortæller, om noget barnet er ked af, kan du

f.eks. spørge ”Fortæl mig hvad der skete”, 

Lær dit barn at
   stole på sig selv!#3
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”Det lyder ikke rart, hvad gjorde du så…”

 og ”Hvordan blev du glad igen?” På denne

måde stiller du åbne spørgsmål og får

barnet til at fortælle sin oplevelse. Det

vigtige ved dette er, at barnet får tillid til at

stole på egne evner til at takle situationen.

For at bekræfte barnet i denne følelse, kan

du f.eks. slutte af med at sige ”Så du

oplevede noget, der ikke var rart, men du

fandt ud af det og blev glad igen.”

Få barnet i tale, gå ind i barnet

verden.

Spørg ind til barnet og

situationen, UDEN din egen

vurdering
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Dette er et værktøj, hvor du som voksen

skal glemme dig selv et øjeblik. Vi har som

forældre mange erfaringer med livet, og

mange tanker om, hvad der er bedst for

vores barn. Men du skal huske på at barnet

skal gøre sine egne erfaringer, og de er

gode nok. Hvis du konstant fortæller, hvad 

Jamen, jeg ved jo hvad der

er bedst for mit barn...

du synes er rigtigt og forkert, kan det hurtigt

opfattes som om at barnet løsning eller

mening ikke er god nok, og der ved kommer

dit barn til at hige efter din vurdering af

forskellige situationer, i stedet for at stole på

sig selv. 

Hvorfor er det SÅ vigtigt
For at stole på sig selv er det en

forudsætning, at man erfarer at man selv

indeholder nogle svar og muligheder. Man



 18 

skal stole på at man selv er i stand til at

takle udfordringer her i livet. Alle børn vil

opleve modgang i livet, og det er helt

fundmentalt at du giver dit barn en følelse af

”Jeg er sådan en der kan klare svære ting

og min mening og oplevelser har værdi."

http://www.boernemanualen.dk/#!blank/fpftw


Hvis du har spørgsmål, så
skriv endelig til os!

hej@børnemanualen.dk

KLIK HER og få mange
flere gode råd til din

børneopdragelse!

http://www.boernemanualen.dk/

