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Far, mor og skilsmissen Renée Toft Simonsen Hent PDF Når mor og far går fra hinanden, opstår en ny og
ukendt livssituation for børnene. De skal lære at leve i en anderledes hverdag, måske med to hjem, måske

med nye relationer, samtidig med at de skal lære at forstå og forholde sig til de mange følelser, som
uundgåeligt dukker op, når livet bliver et andet. Også for forældrene er der store forandringer på spil. Mange
nye udfordringer – både følelsesmæssigt og praktisk – vil banke på, og midt i det hele skal der tages vare på

børnene og samarbejdes omkring dem.

Denne antologi er skrevet for at give et indblik i, hvordan livet ser ud fra børnehøjde, når far og mor går hver
til sit. Ønsket er at give inspiration til det vigtige, men også ofte krævende, forældresamarbejde efter en

skilsmisse.

Bogen henvender sig også til bedsteforældre, andre familiemedlemmer, venner, lærere, pædagoger,
sundhedsplejersker og psykologer, der i deres dagligdag gerne skal møde skilte forældre og børn med respekt
og forståelse, således at de vigtige voksne omkring barnet eller den unge kan handle med visdom og aktivt

sikre deres tryghed og trivsel.

Far, mor og skilsmissen – at være børnene i midten rummer bidrag fra erfarne fagfolk som professor i
socialpsykologi Per Schultz Jørgensen, leder af BørneTelefonen i Børns Vilkår Bente Boserup, psykolog
Renée Toft Simonsen, psykolog og leder af Center for Familieudvikling Annette Due Madsen, formand for

Børnerådet Lisbeth Zornig Andersen.

I personlige interviews fortæller skuespiller Peter Mygind og forfatter Katrine Marie Guldager om deres
barndomserfaringer med familiebrud. Og endelig er der 9-årige Olgas og 17-årige Oles beretninger om at

være børnene i midten.
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