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BESKRIVNING

"Ni håller just nu en unik bok i er hand som fokuserar på socialarbetarens både möjligheter men också
ansvar i mötet med familjer. Boken belyser på ett nyansrikt sätt hur kommunikation och relation är det
socialarbetaren behöver fokusera. idag är denna bok mycket viktig eftersom den lyfter fram socialarbetaren
som det centrala verktyget i arbetet med familjer - inte metoder och manualer."Monica Hedenbro. Med dr.
leg psykoterapeut"Detta är verkligen en bok som kommer i rättan tid. Vi behöver väl utmejslade
behandlingsmetoder i skarpa lägen, men vi behöver också breda riktlinjer för hur vi möter barn och
familjer i mer förebyggande arbete. För det andra den praktiska förankringen i det sociala arbetets vardag.
Dan Forsström har tagit mycket av de insikter som utvecklats i anknytningsbaserad familjeterapi och
vidgat dem till mötet också med yngre barn i ett brett urval av krissituationer. Det är också ett skäl till att
jag välkomnar denna text och hoppas att den får spridning."Magnus Ringborg, Leg. Psykoterapeut.
Författare, handledare, utbildare och föreläsare i familjeterapi."Dan Forsströms bok stämmer till
eftertanke hur vi möter och bör bemöta klienter i den sociala barnavården. Här finns en djup vilja till
förståelse för och solidaritet med de utsatta familjerna! Vilka de än är!"



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Carl Lindhagen - drömmare och stridsman - bokus.com

Dan har nyligen gett ut en bok: Barnfokuserat Familjearbete på Humanistiska förlaget. Aktuellt. Visuellt
samtalsstödjande redskap juni 18, 2018;

Nationalbibliografin - libris.kb.se

Barnfokuserat familjearbete.pdf --- Sven Forsström --- 9789197709965 Dan Forsström berättar om
Barnfokuserat Familjearbete - YouTube Logga in för att reservera.

Bok, Familjerådgivning - Sök | Stockholms Stadsbibliotek

Annan Information formulera oss kring nödvändigheten av ett välplanerat, barnfokuserat, och . fokuserat
familjearbete på BUP har kommit till mig från många ...
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BARNFOKUSERAT FAMILJEARBETE

https://www.bo-fi.club/?p=BARNFOKUSERAT%20FAMILJEARBETE&ln=se
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