
COVID -19 Forældretips
Familieharmoni i  hjemmet

Når forbilledet vi viser er rolige og kærlige personlige forhold, føler vores børn sig trygge og elskede. Positivt sprogbrug, aktiv 
lytten og indlevelse er med til at skabe et roligt og lykkeligt familie miljø I disse utrygge tider. Det kan skabe skænderier, hvis 

børn og teenagere beder om ting hele tiden, men vi kan tage beslutninger, der kan gøre det nemmere at klare økonomisk stress.

Udtryk dig positivt. Det virker!
Fortæl andre hvad du gerne vil have dem til at gøre I stedet for 
hvad du ikke vil have at de gør: I stedet for “hold op med at råbe” 
prøv at sige “vil du godt dæmpe stemmen lidt”

Ros får folk til at føle sig værdsat og godt tilpas. Det kan f. eks 
gøre en stor forskel at sige udtryk som “tak fordi du ryddede af  
border” eller tak fordi du hold øje med babyen”

Del byrden
Det er vanskeligt at passe børn 
og andre familiemedlemmer, 
men der er meget lettere hvis 
ansvaret  deles

Fordel opgaverne i hjemmet 
både husligt arbejde og 
børnepasning ligeligt mellem 
familiens medlemmer

Lav et skema over hvornår man 
“er på og har fri” med andre  
voksne I husstanden

Det er ok at bede om hjælp når 
man er træt eller stresset, så 
man kan tage en pause

Er du stresset 
eller vred?
Giv dig selv en pause på 10 
sekunder. Ånd ind og ud 
langsomt 5 gange. Så prøv at 
reagere på en roligere måde. 
Millioner af forældre siger at 
det hjælper – meget!

Kald til våbentilstand når du 
kan see at skænderierne 
vokser og gå ind I et andet 
rum eller udenfor, hvis du kan

Se “Når vi bliver vrede” og 
“Hold dig rolig og hold styr på 
din stress”.

Rare aktiviteter 
at lave sammen 
som familie
Lad hvert familiemedlem efter 
tur vælge en aktivitet for hele 
familien at deltage I hver dag

Find en måde også at have 
kvalitetstid sammen med din 
partner og andre voksne I dit 
hjem

Vær en 
medlevende 
aktiv lytter
Lyt til andre når de tale til dig

Vær åben og vis dem at du 
hører hvad de siger

Den kan være en hjælp at 
opsummere hvad du har hørt 
dem sige før du svarer: “Hvad 
jeg høre dig sige er ...”

Klik HER for at finde støtte og andre nyttige resourcer, hvis du oplever vold I hjemmet
Klik på links nedenfor for at finde mere information:

Vi er forbilledet for vores børn
Hvordan man taler og opfører sig foran børnene har 
stor indflydelse på hvordan de opfører sig!

Prøv på at snakke venligt til alle I familien, såvel børn 
som voksne

Dårlig kommunikation mellem de voksne I hjemmet 
kan have en negativ virkning på børnene

Jo mere vi udviser rolig og kærlig handlemåde, jo 
mere trygge og elskede vil vores børn føle sig
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