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Mit barns pleje Sigrid Riise Hent PDF "Denne lille bog er ment som vejledning for unge og uerfarne forældre.
Gennem mit arbejde som spæd- og småbørnssundhedsplejerske har jeg erfaret hvilke spørgsmål og måske
vanskeligheder, der i mange tilfælde kommer i et hjem med små børn, og jeg har forsøgt at vejlede og løse

nogle af problemerne. Blandt andet er omtalt udstyr til barnet, den daglige pleje, dets ernæring, udvikling, leg
og legetøj, samt en kort vejledning om pasning af det syge barn" – Sigrid Riise Sigrid Riise (f.1933)
sundhedsplejerske, forfatter, foredragsholder og familierådgiver. Sigrid Riise begyndte sit arbejde som
sundhedsplejerske i 1960‘erne og har i den forbindelse besøgt mere end 6000 danske hjem, hvor hun har

mødt børn og forældre med alle tænkelige baggrund og kår. I løbet af sin mangeårige karriere har Sigrid Riise
udgivet adskillige bøger om børn, opdragelse og familieliv, rådgivet rådvilde forældre i P4 radioprogrammet

"Børnetimen for voksne" og holdt foredrag landet over.
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