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øjeblikke er de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hvad
betyder hverdagens udviklende øjeblikke for et barns udvikling, og hvad skal pædagoger og andre voksne
omkring barnet være opmærksomme på, både hos barnet og hos dem selv, for at disse øjeblikke kan opstå?
Rikke Yde Tordrup gennemgår i bogen de tegn, der kan være på, at et barn har udviklingsvanskeligheder, og
hun fortæller, hvordan pædagoger og andre voksne omkring barnet kan støtte børn i deres udvikling. I bogen
bliver udviklingspsykologi og tilknytningsteori gennemgået på en enkel og tilgængelig måde, som knytter an

til, hvordan hverdagen er for børn i dagpleje, daginstitution og indskoling. Bogen henvender sig til
pædagoger, socialpædagoger, dagplejere, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, lærere og andre, der arbejder
med børn. Forældre vil også med udbytte kunne læse bogen. RIKKE YDE TORDRUP er cand.psych. fra

Århus Universitet (2001), autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Ud over sin praksis har
Rikke Yde Tordrup superviseret pædagoger, ergoterapeuter, sundhedsplejersker, lærere, misbrugsbehandlere,
jurister, børnesagkyndige og socialrådgivere. Hun rådgiver også adoptanter, er gæsteforelæser på Aalborg
Universitet og foredragsholder. Hun har tidligere sammen med Aksel Rask udgivet "I sku’ bare ha’ set mig"

(Akademisk Forlag, 2011).
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