På vores hjemmeside kan du finde alt inden
for pædagogisk faglitteratur
– bøger, arbejdshæfter og tidsskriftet 0-14

Bliv klog på pædagogik!

-masser af spændende litteratur fra vores eget forlag

Om Dansk Pædagogisk Forum
Dansk Pædagogisk Forum – En seksarmet blæksprutte, søsat i
1991 af Kjeld Rasmussen:
0-14: Et pædagogisk tidsskrift for daginstitutioner, SFO’er, fritidshjem. En lang række meget brugbare og anvendelige artikler
organiseret i temaer. Mange af artiklerne er skrevet af praktiserende pædagoger.
BogButikken: En bred vifte af faglitteratur med fokus på det
pædagogiske og psykologiske område, men alle slags litteratur
kan skaffes.
Konferencer og workshops: Om børns udvikling, pædagogiske
metoder, samarbejde og ledelse, brugen af digitale medier i pædagogikken – for eksempel.
Oplægsholderformidling: Mange hundrede fagpersoner over
hele landet til forældremøder og personaledage. Vi finder den
rette og sørger for alt det praktiske med kontrakt og fakturering.
Forlag: Vi udgiver hvert år en række arbejdshæfter og bøger om
det pædagogiske arbejde i institutioner.
Konsulenthjælp: Vi kan assistere med jeres egne projekter,
efteruddannelse af personale, lederkurser, lokale konferencer,
stress-bearbejdning, evalueringer – og meget andet!
Tag kontakt og få et tilbud.

Alle bøger kan bestilles på tre måder,
den ene nemmere end den anden:
· Ring 86 18 78 88
· Mail bogbutik@paedagogiskforum.dk
· Gå ind på www.paedagogiskforum.dk

Kommunikation og

samarbejde i personaleg

ruppen

Kommunikation og
samarbejde i persona
legruppen

Først og fremmest skal
man
det er nemlig fundamentet, have et solidt personalesamarbejde,
børneinstitutionen skal
bygges på!
Bogen er i praksis 16 bøger-i-én.
De 16 kapitler kan hver
ses selvstændigt og kan
især læbruges af personalegrup
pen i fællesskab.
Mange praktiske eksempler
på samarbejde og mange
kan bruge i praksis.
ting man
Kapitler om for eksempel:
∙ Fælles værdier
∙ Ansvarsfordeling i personalegrup
pen
∙ Kunne og ville kommunikere
∙ Kritik, ros, anerkendelse
∙ Roller i personalegrup
pen
∙ Undergrupper i personalegrup
pen
∙ Personalemøder
∙ Stress

Kjeld Rasmussen er kendt
som leder af Dansk
Pædagogisk Forum og
redaktør af tidsskriftet
0-14.
Dansk Pædagogisk Forum
har eksisteret i 20
år her i 2011 og står for
en lang række aktiviteter
på det pædagogiske område:
Konferencer,
oplægsholderformidling
til forældremøder
og personaledage, forlag,
0-14 tidsskriftet og
konsulentarbejde.

∙ Den gode kollega, mobning,
samarbejdsprocesser
∙ Sammenlagte institutioner

Kjeld Rasmussen har
tidligere skrevet bøger
som:
∙ ”Personalesamarbejde”
∙ ”Forældresamarbejde”
∙ ”Den synlige leder”
∙ ”Skriv, tal og bliv
hørt”
∙ ”Mere forældresam
arbejde”
∙ ”En nødvendig pædagogik”
∙ udover en lang række
arbejdshefter.

Kommunikation
og samarbejde
i personalegruppen
Kommunikation og
samarbejde i personalegruppen beskriver
med mange praktiske
eksempler og udfoldelse
der skal til for at man af principper, hvad
kan få et godt, fagligt
funderet samarbejde om
børnene.
Der er brug for mere
samarbejde, både for
at den enkelte kan trives
i det og for at man
sammen kan udvikle
kvaliteten i pædagogikken. Bogen har mange
forslag til konkrete
fremgangsmåder i personalegrup
en, metoder til samarbejde, møder,
kommunikation,
afdækning af funktioner
og
lederens rolle og betydning,roller i gruppen,
hvordan man
modarbejder stress, undgår
mobning – og hvad
man stiller op i en sammenlagt
institution.
Undervejs bliver også
begrebet ”anerkendelse
”
i kommunikationen mellem
de voksne behandlet og præciseret.

Hans bøger er praksis-og
metodeorienterede og
lige til at gå til, hvad enten
det er en enkelt læser
eller en personalegrup
pe der læser dem sammen.

Kjeld Rasmussen

Stuens Bog

Mødestatistik, dag for dag, 1.8.2014-1.8.2015.
Oversigtsark til børnegruppen, planlægningskalender,
arbejdsskemaer, stamkort, telefonlister m.v. 44 sider.
Pris: 98 kr. pr. stk. Ved min. 3 stk.: 84 kr.

Om at arbejde med forandringer
ved hjælp af anerkendelse

Fuld fart mod skolestart

-Pædagogiske metoder til støtte for børns overgang til skolen

– et konkret eksempel fra en daginstitution.

Af Stig Broström

Af Bettina Høeg

52 børn og deres pædagoger fra tre forskellige børnehaver mødes syv gange på
fritidshjemmet med en af deres kommende fritidspædagoger – og forfatteren.
78 sider.

Gennemgang af de processer, personalet er igennem, med personlige coachingsamtaler med hver enkelt medarbejder, ledelses-initativer, mm.. 64 sider.
Pris: 88 kr. pr. stk. Ved min. 3 stk.: 72 kr.

Fuck dig

For tidligt fødte børn

Af John Aasted Halse

– i dagtilbud

Kommunikation og samarbejde
i personalegruppen

Arbejdshæfte. Både eksempler og forklaringer på børnenes sprog overfor hinanden og de voksne – og hvorfor de voksne ikke uden videre skal acceptere dette
– og hvordan de kan tackle det overfor børnene. 54 sider.

Af Jonna Jepsen

Af Kjeld Rasmussen

Gennemgang af symptomer hos for tidligt fødte børn og forslag til hvad
personalet kan gøre med dem.
Pris: 66 kr. pr. stk.. Ved min. 3 stk.: 58 kr. pr. stk.

Bogen er i praksis 16 bøger-i-én. De 16 kapitler kan hver især læses
selvstændigt og kan bruges af personalegruppen i fællesskab. 136 sider.
Pris: 198 kr. pr. stk.

Pris: 73,75 kr. pr. stk.. Ved min. 3 stk: 65,00 kr.

Pris: 89,00 kr. pr. stk.. Ved min. 5 stk.: 82,00 kr. Ved min. 10 stk.: 78,00 kr.

BØRN OG

DAGINSTITUTIONER I 180

ÅR

Pædagogisk tænkning,
historie og Praksis
af søren k. Lauridsen

Daginstitutionernes historie

forside udkast.indd 2

08/05/14 08.54

Personalemøder
– en introduktion
Af Kjeld Rasmussen
Eksempler på dagsordener, mødelederrolle, referent, indholdspunkter,
kommunikation.

De vanskelige samtaler

Kritiske og krævende forældre

Hatteteater med børn

Den moderne daginstitutionsleder

Af John Andersen

Af John Aasted Halse og Kjeld Rasmussen

Af Mariane Siem

Af John Andersen og Søren Gundelach

- Pædagogisk tænkning, historie og praksis

Teori, eksempler og ideer til nye handlemuligheder. Hvis du for eksempel synes,
visse forældresamtaler kan virke vanskelige….. 3. oplag. 48 sider.

Mange pædagoger beretter om et stigende antal af disse forældre. Læs her nogle
bud på hvordan dette kan forstås og konkrete råd til hvordan personalet kan
tackle det. 36 sider.

Hatteteater er en interaktiv teaterform for børn mellem 3 og 12 år. En voksen
fortæller en improviseret historie. Børnene spiller den figur, som hatten repræsenterer. 64 sider.

Lederens arbejdsopgaver, udfordringer, indføring i nødvendige teorier og mange
forslag til konkrete arbejdsmetoder for lederen. 253 sider.

Af Søren K. Lauridsen

Pris: 56 kr. pr. stk.. Ved min. 3 stk.: 48,00 kr. pr. stk.

Pris: 84 kr. pr. stk.. Ved 3 eks.: 74 kr. pr. stk.

Pris: 68,75 kr. pr. stk. Ved min. 5 stk.: 56,25 kr. Ved min. 10 stk.: 48,75 kr.

Pris: 62,50 kr. Ved min. 5 stk.: 50,00 kr.
-> Tilbud: 38,00 kr. Min. 5 stk.: -> Tilbud: 30,00 kr.

Pris: 257 kr.

BØRN OG DAGINSTITUTIONER I 180 ÅR

Opdelt i seks perioder – levendegørelse af pædagogikken – for første
gang en oversigt!
Udkommer august 2014.
Pris 258 kr. -> Tilbud frem til 15.sept. 2014: 218 kr.

Når forældre har alkoholproble
mer – pædagogisk støtte
til børn i dagtilbud

Lene Lind:
Pædagog. Fra 1966 – 2004
ansat som leder på Eksperimentalin
stitutionen, der arbejder
børn med psykiske og sociale
målrettet med
problemer, blandt andet
på grund af forældres misbrugsproblem
psykiske vanskeligheder.
Har deltaget i arbejdsgrupper
er og
om indsatsen for truede
Socialstyrelsen, Socialforskning
børn i henholdsvis
sinstituttet, Københavns
Kommune, Sundhedsstyrels
met undervisningsmateriale
en, der har udforom familier med misbrugsproblem
er.
Tidligere udgivelser:
”Forstå mig dog” 1989
Reitzels Forlag, ”På vej
– men hvorhen” 1993
”To Verdener” sammen
Reitzels Forlag,
med Birger Mosholt og
Elsebet Schultz 1997 Reitzels
”Forstå mig dog” Revideret
Forlag,
udgave 2000 Reitzels
Forlag.
Desuden bidragsyder til
”Det muliges kunst” 1989
Reitzels Forlag, ” Relationer
2004 Billesø og Baltzer.
i Teori og praksis”
”Velkommen i daginstitution”
2004 Dansk Pædagogisk
Forum.

Når forældre har alkoh
olproblemer
- pædagogisk støtte til

børn i dagtilbud

Lene Lind

Når forældre har alkohol

problemer
– pædagogisk støtte til
børn i dagtilbud

Når børn mistrives, skal
man som pædagog være
opmærksom
være forældres alkoholprobl
emer. Tegnene kan for eksempel på, om årsagen kan
være, at forældrene:

· …kommer påvirkede
i institutionen
· …ofte lugter af alkohol
· …ofte lader andre
hente eller aflevere
børnene

Man skal også være opmærksom
på, om børnene bliver urolige, når
forældre er på trapperne.

· …er usoignerede og
ustrukturerede
· …mangler situationsforne
mmelse
· …taler utydeligt, usammenhæng
ende, har
forandret stemmeleje

Om børnene kigger undersøgende
på forældrene, når de ser dem,
eller måske viser
modvilje over at skulle
hjem.

· …skynder sig ud af
institutionen
· …har skiftende sindstilstande
· …har tegn på alkoholproblem
er såsom rødsprængte øjne, fysiske
tegn på vold m.v.

Dansk Pædagogisk Forum

– mellem børnehave, SFO/fritidshjem og skole

Forældresamarbejde om børn med særlige behov
– metoder til udvikling af nye samarbejdsformer

Mere forældresamarbejde

Dansk Pædagogisk Forum

Forlaget

Når forældre har alkoholproblemer
– pædagogisk støtte til børn i dagtilbud

Leg og læring med iPad

Af John Andersen og Kjeld Rasmussen

Af Lene Lind

Af Søren Gundelach, pædagog, cand.pæd.pæd.

Gennemgang af hvad der sker med de børn, hvis forældre har et alkoholproblem,
og af pædagogens vigtigste opgaver i forhold til både børn og forældre. 72 sider.

Et arbejdshæfte med alt hvad man har brug for at vide om at introducere og
bruge iPad i det daglige pædagogiske arbejde

Pris: 138 kr. pr. stk.

Forventes at udkomme i september 2014.

Af Stig Broström og Jette Schytte.

Af Lene Iversholt, Svend Bak og Steen Kabel

En samling af konkrete metodeforslag for lærere og pædagoger. Tager
udgangspunkt i samarbejdserfaringer fra børnehaver, børnehaveklasser
og SFO/fritidshjem. 58 sider.

Praksisbeskrivelser, analyse i personalegruppen – nye mål og handlinger.
54 sider.

En inspirerende grundbog til forældresamarbejdet i en institution. Om børn og
forældre i dag, grundovervejelser i personalegruppen, mange konkrete eksempler
på forældresamarbejde, problemfyldt samarbejde, udvidet samarbejde. 230 sider.

Pris: 73,75 kr. pr. stk. Ved min. 3 stk.: 65 kr.

Pris 195 kr. pr. stk. Tilbud: 75 kr.

Pris: 78 kr. pr. stk. Ved min. 5 stk.: 68 kr. Ved min. 10 stk.: 62 kr.

Forlaget

Lene Lind

Overgangen

Gennemgang af hvad
der sker med de
hvis forældre har et alkoholproblem børn,
.
Gennemgang af pædagogens
vigtigste opgaver i forhold til både
børn og forældre.

I vuggestue og børnehave

Tosprogede børns sproglige udvikling
Af Pia Thomsen, Lektor, Institut for Sprog og Kommunikation
Alle teorierne om den sproglige udvikling veksles til aktiviteter, du kan
gennemføre med børnene - som fremmer deres sproglige udvikling.
Meget konkrete anvisninger.
Forventes udsendt oktober 2014.
Alle priser er inkl. moms og eksklusiv porto til forsendelse

