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Hvem var de egentlig, vores olde- og tipoldeforældre, der sled ude på husmandsstederne og gårdene i
1800-tallets Danmark? Dem, de fleste af os stammer fra, men som vi næsten aldrig hører om. Oluf blev
vogterdreng som 9-årig. Karen Margrethe var 10, da hun blev lillepige på nabogården. Christian fik stilling
som tjenestedreng og karl, men han var også fulde 15 år og konfirmeret. Bogen fortæller om dagligdagen for
en række af 1800-tallets fattigste børn. Vi hører om børnenes hverdag, og hvordan deres dagligdag forløb med
søskende, forældre, skolegang samt ansvar og arbejdsopgaver, som i dag kun varetages af voksne. Det var en
fattig hverdag og meget anderledes, end vi kender det i dag. Bogen bygger på 161 erindringer af
husmandsbørn på Sjælland, som blev indsamlet af Nationalmuseet i 1950’erne. Den beskriver med de ældres
egne ord forholdene på landet, som de var dengang. Hanne Willert er kultursociolog og har gennem mange år
forsket i dansk landbo- og familiehistorie.
Historie. Alligevel er hvert fjerde barn blevet udsat for vold i hjemmet, hver ottende pige er blevet udsat for
seksuelle overgreb og hvert femte barn vokser op i familier med alkoholproblemer. Hjertet i Projekt
Hoppeline er fysisk aktiverende og dramatiserende fortælling. KID-Projekt Deltagere: Danske børns sundhed
og sygelighed AnetteJohansen LouiseNormanJespersen MichaelDavidsen SusanIshøyMichelsen
CamillaSchmidtMorgen KarinHelweg-Larsen Søvn er hjernens primære aktivitet de første leveår, men
hvornår har et barn sovet tilstrækkeligt. UNICEF arbejder med langsigtede udviklingsprojekter og nødhjælp i

156 lande. Bæredygtig udvikling handler ikke kun om klima og miljø. Og vi kæmper for deres rettigheder.
Vi redder, beskytter og styrker børn. 1914-35 FAMILIE OG LÆRER Asger Oluf Jørgensen blev født den 3.
Liv, leg og læring i naturen.
Historie. Selskabet blev stiftet 4. Her kan du stille spørgsmål om børns læring og trivsel. Sover du dårligt.
godsejere, fabrikanter og velhavere samt direktører/chefer med mindst 50 underordnede samt selvstændige i
byerhverv med 21 ansatte samt mennesker med … Søg Alle årgange Facebook BUPL. Definition af
SOCIALGRUPPER I Danmark har Socialforsknings-instituttet i en del år anvendt et system med 5
socialgrupper: 1) Den økonomiske og akademiske overklasse (dvs. Støt her.

