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Blød landing Camilla Thorgaard Hent PDF Forlaget skriver: Denne letlæste og underholdende bog giver et
billede af, hvad udstationerede familier kan forvente. Psykolog Mette Hald og sociolog Camilla Thorgaard
beskriver de mest almindelige familieudfordringer og har forslag til, hvad man kan gøre for at håndtere disse.

Så man ikke skal høste alle erfaringerne selv. Jo mere man har forberedt sig, desto lettere håndterer man
udfordringerne i det nye.   

Bogen bygger på viden om familieliv, andre kulturer, samt erfaringer fra egne udstationeringen - men ikke
mindst fra en lang række interviews med børn og voksne, der har prøvet kræfter med livet i forskellige lande.
Den giver dermed en grundig og levende beskrivelse af situationen for børn, teenagere, den medfølgende og
den udsendte. En succesfuld udstationering kræver, at alle familiemedlemmer kommer til at trives i det nye

liv.   

Læseren kan blive klogere på:   

• Hvad der skal til for at en udstationering kommer godt fra start
• Hvordan man skaber de bedste betingelser for et vellykket forløb

• Hvordan støtter man bedst sine børn og teenagere før, under og efter
• Hvad man kan forvente sig af livet som medfølgende og udsendt

• Hvordan man holder gang i begges karriere
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