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Få styr på dit barns digitale verden Ulla Dyrl\u00f8v Hent PDF Hvor meget bør mit barn egentlig spille hver
dag? Er det problematisk at se youtube i timevis? Og hvordan skal man egentlig opføre sig på de sociale
medier? Mange forældre (og bedsteforældre) er bekymrede for deres barns digitale liv og ved ikke helt,
hvordan de skal håndtere det - eller for den sags skyld forstå det. Det gør FÅ STYR PÅ DIT BARNS

DIGITALE LIV noget ved. I en praktisk og letlæselig bog guider psykolog Ulla Dyrløv forældrene igennem
de mange bekymringer og faldgruber, der er, når ens barn har et digitalt liv - hvadenten barnet er fem år

gammel eller en ung, selvstændig teenager. Bogen er delt sådan op, at det er nemt at bladre frem til det eller
de emner eller aldersgrupper, der optager én lige nu, og hele vejen igennem er den fyldt med lister,

opsamlinger og konkrete råd til aftaler og huskeregler. Ulla Dyrløv, der bl.a. er kendt fra DR-programmet
"Aldrig for sent", har stor erfaring med børns digitale liv gennem forløb i sin psykologpraksis.

 

Hvor meget bør mit barn egentlig spille hver dag? Er det
problematisk at se youtube i timevis? Og hvordan skal man egentlig
opføre sig på de sociale medier? Mange forældre (og bedsteforældre)
er bekymrede for deres barns digitale liv og ved ikke helt, hvordan
de skal håndtere det - eller for den sags skyld forstå det. Det gør FÅ
STYR PÅ DIT BARNS DIGITALE LIV noget ved. I en praktisk og
letlæselig bog guider psykolog Ulla Dyrløv forældrene igennem de
mange bekymringer og faldgruber, der er, når ens barn har et digitalt
liv - hvadenten barnet er fem år gammel eller en ung, selvstændig

teenager. Bogen er delt sådan op, at det er nemt at bladre frem til det
eller de emner eller aldersgrupper, der optager én lige nu, og hele
vejen igennem er den fyldt med lister, opsamlinger og konkrete råd
til aftaler og huskeregler. Ulla Dyrløv, der bl.a. er kendt fra DR-
programmet "Aldrig for sent", har stor erfaring med børns digitale

liv gennem forløb i sin psykologpraksis.
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