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Hverdagsliv og livsforløb Ida Schwartz Hent PDF Forlaget skriver: Børn og unge bosat uden for eget hjem er
afhængige af, at mange professionelle samarbejder om at skabe sammenhæng i deres hverdagsliv og

livsforløb.

Bogen argumenterer for at forstå den socialpædagogiske opgave som en tværprofessionel støtte til, at disse
børn og unge udvikler en personlig livsførelse gennem deltagelse i fællesskaber i deres hverdagsliv og

livsforløb. Det indebærer, at professionelle søger mere viden om, hvordan børnelivet former sig set ud fra
børnenes perspektiver. En socialpædagogisk støtte, der ønsker at bakke op om børnenes livsførelse, må tage
udgangspunkt i, hvordan børnene oplever krav, udfordringer og muligheder i deres hverdagsliv de forskellige
steder, hvor de færdes. Bogen ønsker at inspirere professionelle til i samarbejde med børnenes forældre at
arbejde sammen på tværs af professionsområder om at udvide børnenes deltagelsesmuligheder. Børne- og

ungeliv handler i høj grad om at dele og deltage i interesser, aktiviteter og læringsmuligheder med andre børn
og unge.

Bogen udforsker, hvordan en socialpædagogisk indsats kan styrke, at børn og unge bosat uden for eget hjem
kan tage del i fællesskaber i samfundets mange forskellige udviklingssammenhænge. Livsførelse handler om

at lære, hvordan man forfølger egne muligheder gennem deltagelse i og bidrag til noget fælles.

Bogen henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, familieplejere og andre professionelle, der tager
del i omsorgen for børn og unge bosat uden for eget hjem. Den er tillige rettet mod studerende på

professionsuddannelser og universiteter, der er interesseret i problematikker inden for anbringelsesområdet.
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