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Godmorgenhistorier Lars Daneskov Hent PDF Lars Daneskov er ude i en mission: Han vil ikke bare fortælle
gode historier. Han vil også lave stress-morgener om til rolige og gode morgener i de danske

småbørnsfamilier ... intet mindre. Og oven i købet en mission bygget på egne erfaringer og egen praksis. Som
far til fire har han taget sin tørn med børn der skal op, skal i tøjet, skal i skole, skal i børnehave, skal i hak.

Men han besluttede sig til at stille vækkeuret ti minutter tidligere end ellers. Det gav tid til at vække børnene
ved at fortælle dem en godmorgenhistorie. Og det har han gjort siden.

Det er ikke altid, børnene hører begyndelsen af historien. Men langsomt begynder de at lytte med bag
øjenlågene, og når historien er slut, er børnene ikke bare vågne. De har som regel også både smilet og grinet.

Og når man først har grinet og været i godt humør, er det faktisk meget svært bagefter at blive sur eller
morgengnaven.

Derfor er det her ikke bare syv historier. Det er et anderledes bud på, hvordan børnefamilierne også kan starte
dagen derhjemme, så morgenstund måske kan få lidt ro og smil i mund.
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