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Vi ser for tiden, at mange børn og unge har svært ved at klare modgang. Mange 

mistrives, hedder det, og får depressioner, angst og andre psykiske symptomer. Alt 

dette måske, fordi de ikke kan tåle de mange nederlag og den modgang som livet 

også indebærer. 

I dette foredrag understreges det tydeligt, at opdragelse ér nødvendig for at 

børnene kan udvikle sig til selvstændige og robuste individer. Men det understreges 

lige så tydeligt, at opdragelse ikke er det samme som for 20 – 30 år siden.  

Og det handler ikke om kæft – trit - og retning eller 

udelukkende om, at de voksne ’sætter grænser’.  

Hvad det til gengæld handler om er: kontakt, krav 

og kærlighed, udfordringer og tilstedeværelse i 

børnenes liv. Og børn har brug for voksne 

autoriteter, som kan vise børnene vejen, som kan 

inddrage børnene, både i dagtilbud, skole og 

hjemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tandslet Friskole 

John Aasted Halse er kendt som en vidende og skarp debattør og levende, samt humoristisk 

foredragsholder og underviser, når talen er om børns og unges forhold i familien, skole og 

dagtilbuddet.  

Han har i en årrække været formand for Landsorganisationen Børns Vilkår og medlem af 

regeringens børneråd. Har i relation til aftenens tema for nylig udgivet bøgerne: ”Den nødvendig 

opdragelse – ér opdragelse nødvendig? og ”Dit sociale barn – hvem påvirker DIT barn?” Har i 

øvrigt, blandt andet udgivet bøgerne: ”Dilemmaer i den moderne familie – om stifindere i en ny 

tid”, ”Børn og stress” og ”Skolens sociale liv – skolen er andet end fag”. 

John Aasted Halse vil også være kendt fra sin optræden som debattør i medierne. 

Det siger andre, som har oplevet foredrag 

med John Aasted Halse:  

”Et meget godt foredrag, fordi det både var 

jordnært og inspirerende. Jeg fik meget ud af 

indholdet, da det blev formidlet med eksempler 

man kunne genkende”  

 

”Det var fornøjeligt og sindsoprivende! Fornøjelig, 

fordi Halse jo har en humor, der fik os til at grine 

af os selv (forældre/lærere og pædagoger) - 

sindsoprivende, fordi Halse fik os op af stolene 

gennem forskellige virkemidler”  

”Et godt foredrag med en god blanding af faktuel 
viden og humor”  


