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Mange nybagte forældre har forventninger om, at den første tid med baby bliver harmonisk og lyserød. Men
sådan er det langt fra altid. Det er de færreste, som forestiller sig, hvor krævende det kan være at få børn. Og

med en baby, som er vanskeligere end normalt, kan familieforøgelsen ligefrem skabe kaos.

High-need baby er et begreb defineret af den anerkendte amerikanske børnelæge William Sears. Tine
Schrøder Lunøes bog er den første, som behandler emnet på dansk. Den giver ingen mirakelkure, men
præsenterer praktiske redskaber til at komme lettere igennem hverdagen med en high-need baby.

Forældre til en high-need baby er ofte frustrerede og magtesløse. I denne bog får de den støtte og opbakning,
de har brug for samtidig med at de har mulighed for at blive klogere på sig selv og deres baby.

 

Forlaget skriver:

Mange nybagte forældre har forventninger om, at den første tid med
baby bliver harmonisk og lyserød. Men sådan er det langt fra altid.
Det er de færreste, som forestiller sig, hvor krævende det kan være at

få børn. Og med en baby, som er vanskeligere end normalt, kan
familieforøgelsen ligefrem skabe kaos.

High-need baby er et begreb defineret af den anerkendte
amerikanske børnelæge William Sears. Tine Schrøder Lunøes bog er

den første, som behandler emnet på dansk. Den giver ingen
mirakelkure, men præsenterer praktiske redskaber til at komme

lettere igennem hverdagen med en high-need baby.

Forældre til en high-need baby er ofte frustrerede og magtesløse. I
denne bog får de den støtte og opbakning, de har brug for samtidig
med at de har mulighed for at blive klogere på sig selv og deres

baby.
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