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er børn i dag. Og vi håber at det går dem godt – vores børn. At de bliver vellidte og respekterede. At de bliver
handlekraftige og forandringsvillige. Og i det hele taget opnår et liv, de er tilfredse med. Det ønsker de fleste

af os, på vores børns vegne. Men det kræver handling fra vores side.

Sune Lohse har med udgangspunkt i, hvad han oplever som chef, ungdomsleder og far til to, beskrevet ti
temaer, hvor han mener, at vi som forældre har afgørende indflydelse på barnets udvikling. Hvor vores

opdragelse påvirker, hvordan barnet kan begå sig i voksenlivet – på arbejdspladsen og i det hele taget. Bogen
er fyldt med eksempler og øvelser, som du kan bruge, hvis du vil træne dit barn til at blive handlekraftig,

forandringsparat og positiv.
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