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Stedbørnene Thomas Milsted Hent PDF Kærlighed gør blind, og det ser den i særdeleshed ud til at gøre, når
det gælder sammenbragte børn. Vi voksne lukker nemlig øjnene for de svigt og afsavn, de sammenbragte
børn ofte oplever, når de pludselig skal indgå i en ny familie, fordi mor eller far har fået en ny kæreste.

Generalsekretær i Stresstænketanken og bestsellerforfatter Thomas Milsted giver i Sted børnene – en guide til
sammenbragte familier sted børnene en stemme.

Intentionen er at lytte til dem, der fra første færd er blevet overhørt, da de ikke har været med til at vælge den
nye relation. Stedbørnene er dem, der ofte skal forstå, ind ordne sig og lide de største ofre, fordi forældrene

bliver for fokuserede på deres egne behov for, at den nye familiekonstellation ”bare skal fungere”.
Gennem et utal af interviews med stedbørn og med en grundig faglig ballast belyser Thomas Milsted

problematikken omkring sammenbragte familier, peger i et anerkendende perspektiv på årsagerne til mange af
problemerne og søger at give konstruktive råd til, hvordan de sammenbragte familier kan blive harmoniske

familier.
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