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Anbragte børn og unges konflikter med hinanden kan ligesom deres sammenhold og kamp imod voksne
hindre en positiv udvikling. Men GRUPPEN kan udvikles til at blive en hjælp i den enkeltes udvikling. 

En virkningsfuld hjælp forudsætter desuden en ORGANISATION, der støtter arbejdet med børnene og de
unge. Organisationen omfatter blandt andet behandlingsplanlægning, forældrearbejde, supervision, ledelse og

samarbejde. 

Miljøterapi i gruppe og organisation er en fortsættelse af forfatterens bog, Miljøterapi med børn og unge.
Som sin forgænger er den let tilgængelig og illustreret med mange eksempler, der går tæt på hverdagen på

anbringelsessteder og i skoler. 

Foruden at være en lærebog i miljøterapi kan bogen anvendes som inspiration i andet behandlingsarbejde
eller som udgangspunkt for læserens skærpelse af sine egne faglige synspunkter. 

Bogen henvender sig til alle med interesse for udsatte og omsorgssvigtede børn og unges
udvikling: pædagoger, sygeplejersker, lærere og plejeforældre, psykologer, socialrådgivere, børnepsykiatere
og sagsbehandlere,studerendesamt ledere, administratorer og forskere på området udsatte børn og unge.
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