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Udtalelser vedr. de foredrag, jeg har holdt, om særligt sensitive 

børn og unge: 

 

”Personalet har tilkendegivet, at de var meget glade for dit oplæg 
og tiden sammen med dig. Det var spændende og inspirerende.” 
 
17.05.2015. Daginstitutionsleder i dagtilbud i København. 

 
 

”De tilbage meldinger, jeg fik fra deltagerne i går og har fået i dag 

til morgen er meget positive, og alle har bedt om at få din bog, som 

jeg overvejer at købe!” 

19.05. 2015. Dagplejekonsulent, Holbæk.  

 

”Dit foredrag var meget oplysende og interessant, så jeg er helt 

sikker på, at tilhørerne fik noget med hjem.” 

01.10. 2015. Bibliotekar, Albertslund Bibliotek 

 
 
 

”Personalet burde gå til et foredrag med Lene Sonne, der er uddannet 

pædagog, og som i sin pædagogiske praksis har særligt fokus på 

særligt sensitive børn. 

Jeg har netop været til et foredrag med Lene i Albertslund og hun er 

helt fantastisk, da hun netop snakker ind i pædagogisk praksis i 

hendes foredrag. 

Jeg er selv highly sensitiv og arbejder som pædagog. 

04.10.2015. Camilla Møller Petersen, støtte- og ressourcepædagog i Ishøj 

Kommune” 
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”Først må jeg sige tak for en givtig foredragsaften i torsdags 
i Hørsholm, det var rigtigt godt. Mig og min mand fik meget ud af 
det. Vi har som sagt en datter, som er særlig sensitiv, har jeg 
fundet ud af. Vi er som forældre noget frustreret, for man kan jo se 
så mange positive ting hos hende, og indtil for nogle år blev der 
kun talt om de ting hun ikke kunne. 
Jeg har tænkt så meget efter i torsdags! 
 
Jeg savner så meget at få værktøjer for at hjælpe min datter.  
Du fik sat nogle ting fast for os, men der er jo så meget med de 
børn. 
Man kommer til kort mange gange som forældre. 
Ja du kan godt se at jeg har meget i hoved her, tænkte at farmor 
også skulle have hørt dig. 
Du har måske en kalender om foredrag jeg må tjekke? 
Nå men her må jeg se at slutte min mail i håb om bare et par ord 
fra dig om min situation. 
Jeg har lige været på biblioteket og låne din bog.” 

11.10.2015. Tilhører ved foredrag på Hørsholm Bibliotek. 

 

 
”Selv tak for i går, det var virkelig en rigtig god aften, og du er 
super god til at formidle! 
Jeg er glad for, at du også havde en god oplevelse med det.” 
 
03.11. 2015. Bibliotekar, Guldborgsundbibliotekerne. 
 

 
 

 

 

”Det var en fornøjelse at have dig hos os, og et rigtigt givende 

foredrag.” 

04.05. 2016. Annette Rasmussen, psykoterapeut og med arrangør af foredrag i 

Aarup, Fyn. 

 


