Netværket Muffen
Vi arbejder for det gode børneliv på Bispebjerg

M = Muligheder
U = Udvikling
F = Faglighed
F = Fantasi
E = Engagement
N = Netværk

Netværket Muffen inviterer forældre i vores institutioner:

"Sæt dine grænser med god samvittighed
- og skæld mindre ud"
En aften med familieterapeut Mikkel Hørby.

Tirsdag den 4. september kl. 18.30 - 20.30
i Utterslev Børnegård - Sokkelundsvej 25

Fra Mikkels hjemmeside:
80% af danske småbørnsforældre opfatter hverdagen som ren overlevelse
Ofte kan små justeringer gøre en stor forskel. Men hvilke? Og hvad sætter vi i stedet?

Vi er en generation af forældre, der er blevet så meget klogere på, hvad børn har godt af og
brug for, og samtidig har vi aldrig haft så lidt erfaring med, hvordan vi skal bære os ad. De
fleste af os kan nemlig ikke spejle os i vores egne forældre og skal derfor opfinde forældrerollen på ny.
Af frygt for at komme til at fremstå for autoritære kan vi have en tendens til at springe over i
den modsatte grøft. Herfra kommer vi hurtigt til at blive for servicerende, utydelige og ender
ofte med at give langt mere, end vi egentlig kan stå inde for. Det kan vi kun udholde i en vis
periode, før vi springer i luften og i frustration smider om os med trusler, bebrejdelser og
kritik, som vi kort efter fortryder.
Børn vil gerne gøre, som vi siger, men vores måde at tale til dem på og være sammen med
dem på, kan gøre det svært for dem at give os det, vi gerne vil have, fordi de føler sig talt
ned til eller overset.
Foredraget handler om, hvad skældud er for en størrelse og gør ved børn. Og særligt om,
hvordan vi kan blive bedre til at håndtere konflikterne med vores børn uden at skælde ud og
møde dem hårdt mod hårdt, hvilket blot intensiverer kampene i familien og slider på
relationerne.

Kom og lad os blive klogere sammen. Tilmelding i din egen institution.
På mikkelhoerby.dk kan du læse meget mere om Mikkel og hans arbejde.
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