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Barnets bedste Ruth Juul Hent PDF Forlaget skriver:   Efter en skilsmisse er de fleste enige om, at de vil
barnet det bedste. Men hvad er det bedste?

  Hvad gør du, hvis du er uenig med dit barns anden forælder om, hvad det bedste er? 
  Hvordan undgår du, at målet om at sikre barnets bedste udvikler sig til en kamp   om at have ret? 

Efter skilsmissen er det bedste, du kan gøre, at samarbejde med barnets anden forælder, også om det, der er
vanskeligt, og det, I er uenige om. Kun I to ved, hvad der er bedst for jeres barn. 

I Barnets bedste - efter skilsmissen får du redskaber til at håndtere de udfordringer, der hører til en
skilsmisse med børn, fra den første uoverskuelige tid, til I alle er blevet medlemmer af en ny familielandsby.
Bogen opfordrer dig til at gå samarbejdets vej og giver dig indblik i, hvorfor konflikter opstår, og hvad der
skal til for at løse dem, når de er opstået. Hvis du selv tager ansvar for at finde løsninger, slipper du og dit
barns anden forælder for at overlade afgørelsen om, hvad der er det bedste, til myndigheder og retsinstanser.

Og I sikrer målet, at jeres barn får det bedst muligt. 
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