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Venskabsyoga Anne Linder Hent PDF Venskaber opstår ikke i forbifarten. Denne bog er en vejledning i,
hvordan yoga kan understøtte den pædagogiske langsommelighed og skabe en stilhedskultur i skolen, der
kan styrke elevernes relationer, sundhed og læring. Med bogen anbefales en pædagogik, hvor der er plads til

pauser, nærvær og ro. Bogen giver en introduktion til, hvordan skolen kan skabe en tydelig og konkret
kobling mellem elevernes fysiske, mentale og sociale universer - også kaldet 'trivselsfitness'. Bogen

indeholder 40 konkrete venskabsyogaøvelser, der kan gennemføres i klassen eller i klassens nærområde (på
gangen, på en græsplæne eller i fællesrummet). Alle øvelser er forklaret med en række dejlige illustrationer

og inddelt efter de otte samspilstemaer i ICDP. Den er skrevet til skolens personale, herunder lærere,
pædagoger, sundhedsplejersker, AKT-personale og inklusionsvejledere. Studerende og yogalærere kan også
finde inspiration til ny viden og nye øvelser. 'Venskabsyoga er en enkel og ukompliceret vej til at styrke

oplevelsen af kontakt og nærvær med dem, vi er sammen med. Bogen giver dig inspiration til at intensivere
de lærings-og trivselsfremmende indsatser i den pædagogiske hverdag. Venskabsyoga er på alle måder en
anbefalelsesværdig, enkel og yderst anvendelig metode til dig i den pædagogiske praksis.' - Jørgen Lyhne,

psykolog, forfatter og lektor. Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen af det
relationelle arbejde. Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for børns læring og
livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en
afbalanceret og følelsesmæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i
det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. Seriens udgivelser henvender sig primært til

relationsprofessionelle i den pædagogiske verden - børnehave, vuggestue og folkeskole - men også
professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysioog

ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

 

Venskaber opstår ikke i forbifarten. Denne bog er en vejledning i,
hvordan yoga kan understøtte den pædagogiske langsommelighed og
skabe en stilhedskultur i skolen, der kan styrke elevernes relationer,
sundhed og læring. Med bogen anbefales en pædagogik, hvor der er
plads til pauser, nærvær og ro. Bogen giver en introduktion til,
hvordan skolen kan skabe en tydelig og konkret kobling mellem
elevernes fysiske, mentale og sociale universer - også kaldet

'trivselsfitness'. Bogen indeholder 40 konkrete venskabsyogaøvelser,



der kan gennemføres i klassen eller i klassens nærområde (på
gangen, på en græsplæne eller i fællesrummet). Alle øvelser er

forklaret med en række dejlige illustrationer og inddelt efter de otte
samspilstemaer i ICDP. Den er skrevet til skolens personale,

herunder lærere, pædagoger, sundhedsplejersker, AKT-personale og
inklusionsvejledere. Studerende og yogalærere kan også finde

inspiration til ny viden og nye øvelser. 'Venskabsyoga er en enkel og
ukompliceret vej til at styrke oplevelsen af kontakt og nærvær med
dem, vi er sammen med. Bogen giver dig inspiration til at intensivere

de lærings-og trivselsfremmende indsatser i den pædagogiske
hverdag. Venskabsyoga er på alle måder en anbefalelsesværdig,

enkel og yderst anvendelig metode til dig i den pædagogiske praksis.'
- Jørgen Lyhne, psykolog, forfatter og lektor.

Relationsprofessionsseriens omdrejningspunkt er kvalificeringen af
det relationelle arbejde. Relationskompetente lærere og pædagoger

har afgørende betydning for børns læring og livsforløb. Den
pædagogiske relationsprofessionalisme er drivkraften i børnenes

udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelsesmæssig kontakt
skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at deltage i
det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab.

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i
den pædagogiske verden - børnehave, vuggestue og folkeskole - men
også professionelle, der arbejder inden for ungdomsuddannelser,

familievejledning, ældrecenter, fysioog ergoterapi, sundhedspleje og
det sociale område kan have glæde af at læse med.
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