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‘Freddy & Fantasine på nullermandssafari’ er en illustreret børnebog, og et kreativt værktøj til forældre og
voksne, der beskæftiger sig med børn. Børnene kan spejle sig i de genkendelige hverdagssituationer, hvor

læring leges ind på børnenes præmisser og skaber et fælles sprog. Freddy og Fantasine inspirerer
børnefamilier til at inddrage børn i hverdagens gøremål med leg og fantasi – en hverdag uden konflikter og

skældud.

I bogen får du med fantasi og remser inspiration til hvordan du kan forvandle kedelige pligter til
familiefavoritter. Lige pludselig bliver det skægt at rydde op, at få børstet tænder og at komme ud ad døren

om morgenen. Remserne er skrevet så de stimulerer barnets fantasi og legelyst. De grafiske illustrationer giver
et godt udgangspunkt for gode dialoger med børnene.

Fagpersoner og eksperter på børneområdet anerkender den legende metode i opdragelsen. Familievejleder
Lola Jensen har skrevet bogens forord, og skriver bl.a.: Hurra for den her tilgang til børneuniverset.
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