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Livtag Peter Eie Christensen Hent PDF Forlaget skriver: Peter Eie Christensen (født i 1944) - er uddannet
børnelæge og har som sådan arbejdet på hospitaler og i kommuner, har lang undervisningserfaring fra

undervisning af studerende, sygeplejersker, sundhedsplejersker, socialrådgivere, ikke mindst børn og unge.
Han har medvirket ved kursusplanlægning for kommunallæger og arbejdet med udvikling af sundhedsprofiler
og i samarbejde med kolleger og udarbejdet flere rapporter herom. Han har i mange år arbejdet som konsulent

i daginstitutioner og vedrørende børn med handicap. Han har beklædt bestyrelsesposter i vuggestuer og
børnehaver, skoler og institutioner for børn med handicap. Er gift og har 5 piger og 9 børnebørn.

Peter Eie Christensen åbner for læseren af denne biografi døren op til et utroligt, genialt og underfundigt
univers, der handler om børns drømme og forhåbninger om fremtiden, foruden hvad der egentlig skal til for at

børn kan vokse op til at blive hele mennesker.

Jørn Martin Steenhold (født i 1944) - er børnehavepædagog, forfatter og fremtidsforsker med børn og unge
som forskningsfelt. Han er en af vore mest originale tænkere og forfattere på området om børns udvikling og
liv. Han har udviklet et omfattende, åbent og praktisk anvendeligt system til vore yngste børn, så de kan

indsamle viden og mærke og lære verden at kende. Det er om ham og hans filosofi, tanker og ideer denne bog
handler om.

Peter Eie Christensen skriver levende og grundigt om Steenholds fortællinger og essays om børn, om deres
muligheder i nutidens og fremtidens samfund og hvad der skal til for at børn oprigtigt kan få mulighed for at
sanse verden, få vide og erfaring, få mulighed for at udtrykke sig og nysgerrigt tolke og fortolke deres eget liv

og verden omkring dem.
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