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»Jeg kommer fra Østerby,« siger Elliot stolt. »Ja, det er rigtigt,« siger mor og smiler. »Du er jo født i
Etiopien,« forklarer far, »Og Etiopien vil altid være en del af dig. Men du er også dansk, fordi vi har adopteret
dig her til Danmark.« Elliot er et ønskebarn. Han bor ude på landet sammen med sin mor, far og storebror – og
snart også en ny bror. Sammen rejser de til Etiopien for at hente lillebror. Hvor er det spændende …
Socialpædagog og adoptivmor Iben Krarup Høgsberg står bag denne søde og hjertevarme billedbog, der egner
sig godt til højtlæsning. Bogen er fyldt med glade og farverige illustrationer af Anna Gellert Abelin. I
Danmark er der ca. 20.000 adopterede børn, og hvert år kommer der nye til fra forskellige lande rundt omkring
i verden – også fra Danmark. I denne bog behandles og italesættes de følelser og spørgsmål mange adopterede
børn har, og er derfor et godt udgangspunkt for en samtale om at være adopteret. Den sætter blandt andet
fokus på det at få mindre søskende, at begynde i børnehave og at skulle forholde sig til omverdenens
nysgerrighed og spørgsmål – alt sammen noget, der kan være en særlig udfordring for et adopteret barn. Iben
Krarup Høgsberg har i samarbejde Susanne Høeg, der er specialist og supervisor i børnepsykologi og
psykoterapi, udarbejdet infosider til forældre, pædagoger og lærere, som findes bagerst i bogen. Sammen står
de også bag bogen Adoptionshåndbogen – Det adopterede barn i familien, i dagtilbud og skole.
Partagez votre expérience et comparez les prix sur MonNuage. Reserve Online e Poupe Dinheiro.
MAAGAARD Otto vicedirektør i. er fra Nordsjælland og spiller fodbold er sort håret og brune øjne.
Kun Fra Den Gamle Købmandsgaard har overgået denne film i publikumstække. Red. Viagens e turismo Minube é uma comunidade de viajantes e turistas onde inspirar-se sobre destinos e partilhar as suas viagens
Préparez votre voyage grâce aux recommandations des voyageurs. Anetræ for familien Krogsgaard og mange

mange flere Surname List, Aaager, Aabel, Aaberg, Aaboe, Aabot, Aaby, Aabye, Aaderup, Aae, Aagaard,
Aagesdatter Thot,. Red. M. MAAGAARD Otto vicedirektør i.
Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange flere Surname List, Aaager, Aabel, Aaberg, Aaboe, Aabot,
Aaby, Aabye, Aaderup, Aae, Aagaard, Aagesdatter Thot,. Anetræ for familien Krogsgaard og mange mange
flere Surname List, Aaager, Aabel, Aaberg, Aaboe, Aabot, Aaby, Aabye, Aaderup, Aae, Aagaard, Aagesdatter
Thot,. M. MAAGAARD Otto vicedirektør i. Viagens e turismo - Minube é uma comunidade de viajantes e
turistas onde inspirar-se sobre destinos e partilhar as suas viagens Préparez votre voyage grâce aux
recommandations des voyageurs. M. Viagens e turismo - Minube é uma comunidade de viajantes e turistas
onde inspirar-se sobre destinos e partilhar as suas viagens Préparez votre voyage grâce aux recommandations
des voyageurs. MAAGAARD Otto vicedirektør i. Den Gamle Mølle På Mols gik næsten 4 måneder (25/2 til
14/6-1953) alene i. Den Gamle Mølle På Mols gik næsten 4 måneder (25/2 til 14/6-1953) alene i.
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