
 

Som forældre ønsker vi
det bedste for vores børn. Vi ønsker, at
de får et godt liv, som de er glade
for. 
Men i denne forunderlige
tid, hvor Corona har tvunget os til 
at ”isolere” os, og al kommunikation
foregår virtuelt, mærker vi som forældre, 
at vores børn er ved at være pressede
nu – måske lidt som vi selv er.

Som forældre til et barn, som er ordblind
eller har læseudfordringer, kan denne tid
være ekstra hård, da du som forældre
måske oplever, at dit barn bliver mere og
mere frustreret, da det måske har svært
ved at følge med i  online-
undervisningen, da der måske 
ikke er den ekstra tid til at lave opgaver, 
og læreren jo ikke har mulighed for at
komme og give barnet ekstra støtte. 

Så græder ens hjerte.

F E B R U A R  2 0 2 1

HVORDAN STYRKER DU DIT
BARN?

 
MENTAL SUNDHED GIVER

 OVERSKUD TIL
LÆRING

 

TIPS

Forældrehjertet
græder



Men hvordan kan du hjælpe og styrke dit barn gennem denne ”nedlukningstid”?
Vigtigst af alt – saml på succesoplevelser sammen.

Dit barn savner fællesskabet, ligesom vi voksne gør, men når vi ikke må være
sammen med mennesker uden for vores sociale boble, så er det endnu vigtigere, at 
vi laver noget sammen. 

Oplever dit barn faglige nederlag, er det en god idé, at I laver noget sammen, som
du måske ikke er god til. Prøv noget nyt sammen. På denne måde viser du dit
barn, at du heller ikke bare kan alting. At lave noget for første gang kan give
anledning til grin og sjov, men også at dit barn faktisk er bedre til det, end du er. 
Og det er bare fedt for et barn at opleve.

”Kom ud under åben himmel” synger Tøsedrengene. Uanset vejr og vind, så kom
ud og mærk solen og vinden. På denne måde mærker du dig selv og din krop. Når
vi bevæger os, starter der et festfyrværkeri af hormoner i kroppen. Mens pulsen
stiger, udskiller vi op til 50 forskellige forskellige hormoner – endorfiner er den
mest kendte. Populært sagt hjælper endorfinerne hjernen med at udskille stoffer
til positiv tænkning og godt humør.

I denne her tid oplever du måske, at dit barn er på ”overarbejde”/stresset, da det
måske føler sig frustreret, vred eller ked af det, som betyder, at dit barns evne til at
tænke klart forsvinder. Som voksen ved man godt, at der skal tid, ro og omsorg til,
hvis dit barn bliver ked af det og føler sig på ”overarbejde”/stresset. Så lav
noget sammen, hvor både dit barn og du selv får ro i hovedet og i kroppen.
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Sammen er alting sjovere



Bevægelse
Al bevægelse er godt for kroppen og sjælen.
Prøv at danse; måske kan dit barn lære dig
en TIK-TOK-dans?
Ro i hovedet
Lav yoga og mindfulness sammen
Lytte-læs en lystbog
Lad dit barn vælge en lydbog på NOTA eller
e-Reolen efter lyst-princippet, som I hører
sammen.
Kreativ
Måske er det nu, I sammen skal lære at
strikke, sy, bygge en fuglekasse, male, lave
sjove videoer mm?
Ud under åben himmel
Gåture, løbeture, ud at klatre i træer, sætte
gyngen op og gyng en tur, havearbejde mm.

 F E B R U A R  2 0 2 1

TIPS

Mental sundhed
Slip dit indre legebarn løs!

Lad dit barn lære dig noget!
Succesoplevelser sammen!

 

 


