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Det er aldrig for sent at blive den bedst mulige far Gregory Slayton er far til fire, og pakker ikke tingene ind,
når det handler om at være far: "Det er ikke kun vores civilisations fremtid, der afhænger af, hvordan vi
udfører vores job (og det er ikke en overdrivelse), men også vores børns fremtid, vores families fremtid og
vores egen fremtid".
Bliv en bedre far - i dag! er en inspirerende og praktisk vejledning i, hvordan du kan blive den bedst mulige
far - for såvel din families skyld som din egen. Slayton viser med humor, empati, sund fornuft, ærlig snak og
medrivende personlige beretninger nogle brugervenlige, enkle, men ikke overforenklede værktøjer, der kan
hjælpe dig til at blive en bedre far. Udover "10 Værktøjer enhver far har brug for" indeholder denne bog også
en vejledning til, hvordan du kan skabe en "stor familievision", som kan vejlede dig i beslutninger som
forælder på både kort og langt sigt. Uanset om du har små eller store børn, drenge eller piger, eller om du har
været gift i 20 år eller står med ansvaret for en ny sammenbragt familie, så vil du finde vise ord og praktiske
handlemuligheder, der kan hjælpe dig frem mod at blive den bedst mulige far.
Styrk din krop og få en gratis. På disse sider kan du blive klogere på tilmelding til ordningen samt tiden før,
under og efter efterløn. Et hurtigt overblik - alt du skal vide så du kan lave super lækre, super sunde
smoothies i dit køkken. Hvordan får man en god struktur. Vælg en frøblanding, der er beregnet til

vedligeholdelse. Derfor har jeg tilsluttet mig partnerskabet om en røgfri fremtid. Børn og unge skal ikke
ryge. Efterløn Efterløn er en ordning, hvor du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, før du
bliver folkepensionist. Tag med på K-dag eller meld dig ind i et af vores faglige netværk. Som mentor hos
MentorDanmark udvikler du din egen faglighed, mens du booster dit CV. På disse sider kan du blive klogere
på tilmelding til ordningen samt tiden før, under og efter efterløn. Styrk din krop og få en gratis. TIL
JOBSØGENDE & MEDARBEJDERE Bliv IOP'er - tag fremtidens erhvervsuddannelse i dag Som
industrioperatør bliver du en mere fleksibel medarbejder. Den omdiskuterede energispareordning finder ikke
vej til VLAK-regeringens energiudspil. Vi tror på, at vi sammen både kan og må gøre en større forskel for
både mennesker, dyr og miljø. Journalist Peter Rundle interviewer lektor Birgit Liin Bliv mentor og gør en
forskel Vær med til at styrke et barns faglige selvtillid. Journalist Peter Rundle interviewer lektor Birgit Liin
Bliv mentor og gør en forskel Vær med til at styrke et barns faglige selvtillid. Oktober 2012 Vi har i dag haft
fornøjelsen af at have en demotraktor, Case STX450, på besøg.
Børn og unge skal ikke ryge. TIL JOBSØGENDE & MEDARBEJDERE Bliv IOP'er - tag fremtidens
erhvervsuddannelse i dag Som industrioperatør bliver du en mere fleksibel medarbejder.

