
Beställ här!
Böckerna beställer du direkt från Stockholms Stadsmission

Leveransadress                                                    Din e-post adress __________________________________________

Namn ________________________________________________________________________________________________

Eventuellt c/o _________________________________________________________________________________________

Adress _______________________________________________________________________________________________

Postnummer __________________________________________________________________________________________

Postadress ___________________________________________________________________________________________

Fakturaadress (om inte lika ovan) ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
Posta beställningen till: Unga Station, Mari Jansson, Fatburs Brunnsgatan 26, 118 28 Stockholm.
Böckerna skickas med post och porto tillkommer. Leveranstiden är ca två veckor.
Om du har frågor om portot eller ditt köp kontakta Mari Jansson på Unga Station 08-68 42 3340.
mari.jansson@stadsmissionen.se. 

”Vad är det som gör dig 
så ledsen?” – En modell 
för barnsamtal.

Att kunna erbjuda barn och 
föräldrar stödsamtal för 
att göra det som pågår i 
barnets liv pratbart och mer 
begripligt betyder mycket 
för ett barns upplevelse av 
världen och sig själv. Boken 
beskriver på ett konkret sätt 
hur barnsamtal med barn 
från tre år och uppåt kan 
läggas upp. Den innehåll-
er även förslag på teman, 
bilder och övningar. Hft, 32 
sid. Pris: 100 kr + porto

Jag beställer _______ ex.

Skilda vägar – När föräldrar 
flyttar isär.

Boken handlar om hur det 
kan kännas när ens föräldrar 
separerar. Vi får följa sys-
konen Sally och Jonas och 
deras tankar och funderingar 
kring hur livet kommer att se 
ut efter den stora förändring-
en. Boken kan läsas tillsam-
mans med barn. Till varje 
avsnitt finns en reflekterande 
text och några frågor för att 
underlätta de ibland svåra 
samtalen med barn. Inb. 32 
sid. Illustrerad av Maria Källs-
ström. Pris: 120 kr + porto

Jag beställer _______ ex.

Skattkartans hemlighet – 
den mystiska Ålemstenen.

Att få fantisera och berätta 
väcker lust och nyfikenhet. 
Boken är ett resultat av 
möten i grupp med barn och 
föräldrar på Unga Station. 
Berättelsen växte fram till-
sammans med barnen.
I gruppen pratade vi också 
om hälsa och framtiden. 
Boken är nu ett viktigt inslag 
i Unga Stations Hälso- och 
Berättargrupper för barn 
och föräldrar. Hft, 16 sid. 
Illustrerad.
Pris: 75 kr + porto

Jag beställer _______ ex.

En handledning till Skat-
kartans hemlighet – den 
mystiska Ålemstenen för 
att arbeta med barn- och 
föräldragrupper.

Boken inleds med en 
historik om de första 
samtals- eller stödgrupper 
för barn i Sverige för att 
sedan övergå till hur Unga 
Station arbetar i Hälso- 
och Berättargrupper. Den 
innehåller konkreta förslag 
på 12 gruppträffar samt 
arbetsblad m.m. Hft, 36 
sid. Illustrerad.
Pris: 75 kr + porto

Jag beställer _______ ex.

Posta beställningen till: Unga Station, Mari Jansson, Fatburs Brunnsgatan 26, 118 28 Stockholm.
Böckerna skickas med post och porto tillkommer. Leveranstiden är ca två veckor.

Om du har frågor om portot eller ditt köp kontakta Mari Jansson på Unga Station 08-68 42 3340.
mari.jansson@stadsmissionen.se. 


