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Voksen? To noveller om at gå i skole Kirsten Mejlhede Krog Hent PDF Da Astas mor bliver syg, bliver hun
nødt til at blive hjemme fra skole. Fordi hun er pige, må hun overtage mors pligter, indtil mor bliver rask

igen, selvom hun egentlig gerne ville gå i skole.

Martins forældre er stolte over ham. Han er den første i familien, der kommer på gymnasiet. Men Martin er
ikke sikker på, at det er grund nok til, at han skal gå der. Det er ikke let for ham. Hører han egentlig til der?

Asta og Martin lever i hver deres tid. Asta skal lege husmor, og Martin skal gå i skole. Ingen af dem er glade
for deres tilværelse, for uanset hvad, er der ikke rart, når man ikke selv kan bestemme over sit eget liv.

Den danske forfatter Kirsten Mejlhede Krog (f. 1925) er uddannet sygeplejerske med speciale i
børnepsykiatri. Kirsten Mejlhede Krog har skrevet en lang række børne- og ungdomsbøger, hvoraf mange
sætter fokus på børn, der på den ene eller den anden måde har det svært. På den måde hjælper Kirsten

Melhede Krogs bøger med at bryde tabuer om for eksempel spiseforstyrrelser, udviklingshæmmede børn,
mobning og psykiske lidelser hos børn.

 

Da Astas mor bliver syg, bliver hun nødt til at blive hjemme fra
skole. Fordi hun er pige, må hun overtage mors pligter, indtil mor

bliver rask igen, selvom hun egentlig gerne ville gå i skole.

Martins forældre er stolte over ham. Han er den første i familien, der
kommer på gymnasiet. Men Martin er ikke sikker på, at det er grund
nok til, at han skal gå der. Det er ikke let for ham. Hører han egentlig

til der?

Asta og Martin lever i hver deres tid. Asta skal lege husmor, og
Martin skal gå i skole. Ingen af dem er glade for deres tilværelse, for
uanset hvad, er der ikke rart, når man ikke selv kan bestemme over

sit eget liv.

Den danske forfatter Kirsten Mejlhede Krog (f. 1925) er uddannet
sygeplejerske med speciale i børnepsykiatri. Kirsten Mejlhede Krog
har skrevet en lang række børne- og ungdomsbøger, hvoraf mange
sætter fokus på børn, der på den ene eller den anden måde har det
svært. På den måde hjælper Kirsten Melhede Krogs bøger med at

bryde tabuer om for eksempel spiseforstyrrelser,



udviklingshæmmede børn, mobning og psykiske lidelser hos børn.
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