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hverdagens gøremål uden konflikter? Der er ingen en magisk formel eller knap, forældre kan trykke på, når
barnet ikke vil spise eller smider sig på gulvet i supermarkedet. Der er dog meget, man kan gøre for at
inddrage sine børn i fx madlavningen og indkøbene, som mindsker potentielle konflikter. Det viser

sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen i sin billedfagbog, hvor hun omsætter sine råd til praksis. Vi følger en
familie, der består af mor, far og to børn: Inger på 2,5 år og Carlo på 4,5 år, og hvordan de samles om at lave
mad. Bogen er bygget op, så man som forælder kan indgå en dialog med sit barn undervejs, da der stilles
spørgsmål bogen igennem med udgangspunkt i både tekst og illustrationer. Helen står bag mange fagbøger

for forældre om amning, søvn, madlavning, gråd osv. samt det populære brevkassesite
netsundhedsplejerske.dk. Fra 18 mdr. I samme serie: Inger og Carlo hjælper med at købe ind
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