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Denne boka er skrevet for fagpersoner i barnehage, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnevern.
Forfatterne mener at disse fagfolkene bør snakke mer med barn!
Hvis det er grunn til bekymring for et barn, eller hvis du tror innsikt i barnets meninger og erfaringer kan
komme til nytte i ditt eget arbeid, bør du ta deg tid til å ha målrettede samtaler med barn
I de senere årene har det vært mye fokus på barnesamtaler.
Barnet begynner etter hvert å få status som en nyttig informant om seg selv og sitt liv.
Boka bygger på SSR-metoden. SSR står for samtaler om sosiale relasjoner. Metoden egner seg til å snakke
med barn om hvordan de har det, med utgangspunkt i sosiale relasjoner barnet inngår i.
Ulike fagpersoner vil kunne bruke SSR på ulike måter tilpasset sin egen arbeidssituasjon og kompetanse.
Metoden vil passe best i samtaler med barn i aldersgruppen ca.
4-12 år, men den kan også tilpasses større barn og bidra til konstruktive samtaler med tenåringer.

I SSR-metoden bruker man konkrete figurer (dukker) som representerer de relasjonene barnet snakker om.
Figurene sikrer et konkret holdepunkt for barnet og gjør det lettere for barnet å beholde fokus gjennom
intervjuet. Bakerst i boka ligger det ark med til sammen 80 figurer i farger. Figurene kan stanses ut og brukes i
intervjuene. Boka har praktisk spiralinnbinding.
Svar: Det er fullt mulig for din mor å få foreldreansvaret alene. Sett hen til at du kun har kontakt med din far
ca. en gang i året kan det høres ut som om det er. Rundt om i landets barnehager er det mange barn som
trenger hjelp og støtte for å utvikle et godt språk. Det gjelder barn som i tillegg til sitt morsmål skal læ
Velkommen til Under samme himmel 1-3 på nett! Under samme himmel 1-3 er et gratis nettsted for
Cappelens RLE-verk for ungdomstrinnet. Her finner du nyttige lenker og. Dette er Barneombudets
spørretjeneste for barn. Voksne må sende oss e-post på post@barneombudet.no. Du kan lese om dine
rettigheter på våre nettsider. I spesielt naturskjønne omgivelser ligger Langedragshusene som et Soria Moria
slott 1000 m.
o.h. med utsikt over vann og fjell mellom Hallingdal og Numedal. Klikk deg gjennom verdensdelene med
utgangspunkt i landenes navn og hovedsteder. Svar: Jeg anbefaler at dere gir den ansatte en skriftlig advarsel
hvor pliktbruddene klargjøres, og hvor det avslutningsvis står at "dersom forholdene gjentar seg. I over ti år
har Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen arbeidet med å øke barn og unges kunnskap om personvern,
digital dømmekraft og nettvett på. I tillegg til forbindelsene til og fra Norge har Sverige mange forbindelser til
Danmark. Fjerntog fra Göteborg eller Stockholm med Intercitytog eller X2000. Hvordan behandle irritabel
tarm med FODMAP-dietten. De ulike FODMAPene finnes i ulik mat, og mange matvarer inneholder flere
forskjellige typer.

