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Kursusdag for fagpersoner, der ønsker at
få værdifuld viden om for tidligt fødte børn
Herlev den 24.03.2022, kl. 8:30-16:00

For sagsbehandlere, teamledere, PPR-ansatte, lærere, speciallærere, skoleledere, pædagoger,
pædagogiske ledere samt fysio- og ergoterapeuter.
Har du jævnligt med for tidligt fødte børn at gøre? Og kan du være i tvivl om deres behov?
Så har du her chancen for at få værdifuld indsigt.
Læs om indhold, se program og find tilmeldingsblanket her. Og del gerne med kolleger.
Er du forælder eller pårørende, er du meget velkommen til at videresende nyhedsbrevet til
relevante fagpersoner, der har brug for mere indsigt på præmaturområdet.

Reaktioner fra læsere:
Jordemoder og psykoterapeut MPF Charlotte Grumme:
”Jonna er sindssygt dygtig inden for sit felt, og bogen kan på det
varmeste anbefales til alle fagpersoner, der kommer i kontakt med
problematikken omkring præmaturitet – læger/jordemødre/
sygeplejersker, men den kan også anbefales til pædagoger/dagplejere
/forældre/lærere, ja, når jeg tænker efter, kan rigtig mange
mennesker få glæde af at dykke med i Jonnas bog og blive klogere på
de vilkår – og livsvilkår – det er for et barn at blive født for tidligt”.
Forfatter, underviser, journalist Abelone Glahn:
”Bogen er en opsamling af alt, hvad der er at vide om senfølger set fra
mange vinkler. Det er en moppedreng, som jeg håber, rigtig mange vil
få på deres reol, for man kan vende tilbage til indholdet flere gange i
livet som præmatur eller præmaturforældre”.
Præmaturmor i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”:
"Puha, jeg har hylet allerede ved de første par sider. Hun har skrevet
den så flot og for mig, meget præcist. Følelsesmæssigt er den spot on
og klart en anbefaling herfra".
Præmaturmor Anne-Mette Høeg Andersen
i FB-gruppen ”Født for tidligt/Præmatur”:
”Køb den! Den handler også om de udfordringer, man ikke ved kan
opstå i teenage- og voksenalderen”.

Kærlig hilsen Jonna, den 12.01.2022
Jonna Jepsen
Specialkonsulent, forfatter og foredragsholder
www.praematurspecialisten.dk www.jonnajepsen.dk
Tel.: +45 5070 3010. E-mail: mail@jonnajepsen.dk

Præmaturbogen handler om
børn, unge og voksne
Den beskriver typiske følger hos for tidligt fødte i alle aldre
og har stort fokus på muligheder for afhjælpning.
Bogen antager et årsags- og udviklingsperspektiv med stort fokus på forebyggelse
og på mulighederne for at genoprette
ubalancer i krop, sind og nervesystem.
Den er fyldt med saglig viden samt meget
konkrete og lavpraktiske råd.
Det er den hidtil mest omfattende bog på
præmaturområdet. Jeg tør godt sige, at den
indeholder stort set alt, hvad der er værd at
vide om det at være født for tidligt.
Med den overskuelige emneopdeling
fungerer den fint som opslagsbog.
Du kan købe bogen i min webshop, hvor du
også finder en beskrivelse af de 422 siders indhold. Ønsker du ebogsversionen, kan du bl.a. streame den her.
Læs uddrag af kapitlet om den spæde start her.
Læs uddrag af kapitlet om pædagogisk tilgang her.

