Forlaget Grifo har i samarbejde med Jørgen Green udarbejdet Min egen slægtsbog, som vil blive
præsenteret 12. maj 2018 i forbindelse med en slægtsforsknings-workshop for børn og forældre
ved Gorms Store Familietræf i Kongernes Jelling, men kan nu bestilles på Forlaget Grifos
hjemmeside.

Min egen slægtsbog omfatter:
• Elevbog (findes kun som e-Bog) (40 sider + omslag i A4-format).
• Lærer- og forældrebog (24 sider + omslag).
• Oplysningsskema (Word-formular) til brug for indsamling af oplysninger fra familien.
Om bøgerne

Elevbogen (e-Bog) lægger op til et samarbejde mellem børn, unge, lærere
og forældre.
Bogen er opbygget således, at børnene og de unge selv kan skrive og indsætte
tekst og billeder i slægtsbogen og få skabt en slægtstavle omfattende
pågældende selv, forældre, bedsteforældre, oldeforældre og tipoldeforældre). Men bogen
kan også bruges af slægtsforskere, som vil fremstille en slægtsbog omfattende
den samme personkreds.
Formålet er først og fremmest at gøre børn og unge interesseret i at tale med
deres forældre, bedsteforældre og indhente oplysninger fra andre slægtninge
om slægtens historie og den tid, hvor begivenhederne udfoldede sig.
Et andet formål er at vise, hvor og hvordan man kan søge og finde information
på nettet om sine slægtninge og fremstille sin egen slægtsbog omfattende 5generationer En bog, som barnet eller den unge kan udskrive på en printer
eller få trykt som en »rigtig« bog på et trykkeri.
Lærer- og forældrebogen (trykt bog) giver en række råd om anvendelse af
elevbogen og hvordan lærere, forældre og bedsteforældre m.fl. kan hjælpe
børn og unge i gang med at finde og indhente oplysninger om deres slægt for
at fremstille slægtsbogen.
Min egen slægtsbog
ISBN 978-87-89466-02-6 (elevbog),

ISBN 978-87-89466-03-3 (lærer- og forældrebog),
Af Jørgen Green
Pris 150,-kr. inkl. moms og forsendelse.
På grund af e-Bogens specielle format, kan bøgerne kun bestilles på Forlaget Grifos hjemmeside:
www.grifo.dk.
Med venlig hilsen
Michael G. Schmidt
Forlaget Grifo

