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I denne bog kan du møde nogle forskellige børn. Det er børnene fra 4. klasse på Byskolen. Du kan også møde
nogle større skolebørn, som går i 6. klasse.

Børnene har det til fælles, at deres mor og far er skilt. Børnene bor på skift hos deres mor og far. Eller de bor
hos den ene forælder og besøger den anden, når de kan.

Måske er du selv skilsmissebarn eller kender nogen, som er det. Så ved du måske også, at det nogle gange
kan være svært, når ens mor og far er skilt?

Man kan for eksempel savne den forælder, man ikke er sammen med. Og man kan synes, at det er irriterende
at skulle bo to steder med forskellige regler. Man kan også blive rigtig ked af det, hvis ens mor og far er

uvenner og skændes meget.

I bogens sidste del er der et kapitel til de voksne, der gerne til støtte børn, der har det svært i en skilsmisse.
Her gives gode ideer til, hvordan voksne kan gøre hverdagen lettere for børnene. Bogen kan bruges uanset

om man er forælder, bedsteforælder, lærer eller en anden vigtig voksen i barnets liv.
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