
C

det å bli uavhen

Prøv å sette ny kurs

oppmerksomhet fra en vanskelig til en god

S

b

d

“Kom, la oss leke en lek sammen"

Sett grenser - bruk konsek
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Hold deg rolig når du gir en konsekvens
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anskelig oppførsel

Alle barn kan være vanskelige. Det er normalt når de er trøtte, sultne, redde eller utforsker 
gig. Og de kan drive oss til vanvidd når vi er nødt til å holde oss hjemme! 
Ta en pause
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Fang vanskelig oppførsel tidlig og sett barnas 
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Parenting tips 
from WHO  

Parenting tips
from UNICEF
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topp det før det starter! Når barna 

egynner å bli rastløse, så kan du distrahere 

em med noe interessant eller morsomt: 
 
En-til-en-tid, ros for positiv oppførsel, og
konsekvente rutiner reduserer vanskelig 
Fortsett 
å bruk 
Gi barna og tenåringene enkle oppgaver som også gir 

ansvar. Men vær sikker på at dette er oppgaver som de 
onsekvenser hjelper barna våre å ta 

nsvar for hva de gjør. De godtar også 

rensesetting som er kontrollert. Dette 

. Ros dem når de gjør det! 
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ær sikker på at du kan gjennomføre 
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