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At forstå sorg Preben Engelbrekt Hent PDF Forlaget skriver: Op mod 70.000 børn og unge har mistet en eller
begge forældre, og mere end 86.000 lever i en hverdag, hvor mor og/eller far er alvorligt fysisk syg, og hvor

angsten for død bliver en udslagsgivende faktor for, hvordan deres opvækst kommer til at se ud.

Som alle andre børn og unge er de hver dag i kontakt med professionelle voksne: Pædagoger og lærere, men
også socialrådgivere og hospitalspersonalet, der hvor forældrene behandles. Vi må klæde disse professionelle
på til den opgave, de står med. Både teoretisk og praktisk er det nødvendigt, at de ved, hvordan de skal forstå

de sorgreaktioner, der umiddelbart kan virke foruroligende, fremmede, overvældende og
opmærksomhedskrævende. At de ved, hvordan de skal tale med den sørgende, med dennes familie, og hvad
der kan hjælpe i skolegården, på studiet eller i hjemmet. Dette i den akutte tid både under og efter tab, men

også på lang sigt.

 

Forlaget skriver: Op mod 70.000 børn og unge har mistet en eller
begge forældre, og mere end 86.000 lever i en hverdag, hvor mor
og/eller far er alvorligt fysisk syg, og hvor angsten for død bliver en
udslagsgivende faktor for, hvordan deres opvækst kommer til at se

ud.

Som alle andre børn og unge er de hver dag i kontakt med
professionelle voksne: Pædagoger og lærere, men også

socialrådgivere og hospitalspersonalet, der hvor forældrene
behandles. Vi må klæde disse professionelle på til den opgave, de
står med. Både teoretisk og praktisk er det nødvendigt, at de ved,
hvordan de skal forstå de sorgreaktioner, der umiddelbart kan virke

foruroligende, fremmede, overvældende og
opmærksomhedskrævende. At de ved, hvordan de skal tale med den
sørgende, med dennes familie, og hvad der kan hjælpe i skolegården,
på studiet eller i hjemmet. Dette i den akutte tid både under og efter

tab, men også på lang sigt.
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