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Børns livsglæde og legelyst nedsættes, når de skældes ud, og de risikerer at miste troen på deres eget værd.

Alligevel skældes der ud i mange dagtilbud. Næsten alle pædagoger har det skidt med at skælde ud. Det
påvirker deres humør, selvbillede og selvtillid negativt. De føler skyld, afmagt og skam. Og de ved egentlig

godt, at det ikke har nogen positiv indvirkning på børnene.

Der er altså rigtig mange gode grunde til at skælde mindre ud.

Denne bog giver inspiration til at arbejde fagligt med at begrænse skældud i daginstitutioner. Erik Sigsgaard
og Christina Abildgaard tager fat i, hvem, hvornår og hvor der typisk skældes ud, og hvordan man som

enkeltperson, som stueteam og som institution kan styre uden om de situationer, der typisk udløser skældud -
eller håndtere dem på en anden måde.
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