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De mindste Erik Sigsgaard Hent PDF Forlaget skriver: Det er i småbørnsalderen, det vigtigste sker. Her
skabes de grundlæggende begreber, ord og holdninger, som barnet bærer med sig resten af livet. Derfor kan
det undre, at der ikke er skrevet ret meget om, hvad der sker med de mindste børn, når de har vinket farvel til

far og mor i vuggestuen eller børnehaven. Det vil denne bog råde bod på.

De mindste - godt begyndt i daginstitution og dagpleje handler om pædagogik for de 0-3-årige børn, når den
er allerbedst. Bogens forfattere har opsøgt en række velfungerende daginstitutioner og dagplejer og set, lyttet,

spurgt og oplevet.

Bogen er som Erik Sigsgaards tidligere bøger bygget op omkring en række små historier fra børnenes
hverdag. De beskriver konkret, hvordan dagtilbuddets kvalitet afhænger af, at hverdagen er præget af

gensidig respekt, dialog, frihed, ligeværdighed, varme, glæde og anerkendelse.

Erik Sigsgaard, Rie Haslund og Rikke Sværke Madsen arbejder alle primært med småbørnsområdet og det
specialpædagogiske område og derudover med uddannelse og videreuddannelse af pædagogisk personale.
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