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Sku’ det være en anden gang William Rentzmann Hent PDF William Rentzmann, direktør for
Kriminalforsorgen, skriver her om sin opvækst og sit liv, og hvordan han endte, hvor han sidder i dag. Denne
bog er et uhøjtideligt forsøg på at forklare hvorfor Kriminalforsorgen blev hans faglige livsbane og hvilke
ideer og anskuelser, der ligger bag den måde Kriminalforsorgen fungerer på i dag. Bogen er således ikke en

lærebog om Kriminalforsorgen og ej heller en decideret erindringsbog.

"Store dele af vores barndom var vi det, man den gang kaldte "nøglebørn". Det vil sige, at begge vores
forældre arbejdede, så vi måtte klare os selv, når vi kom hjem fra skole. Derfor havde vi en nøgle om halsen.
Det vil sige, at i starten lå den på altanen i stueetagen, lige til venstre for opgangen i den blok, hvor vi boede.
Det blev afskaffet, efter at en af mine søstre for at hjælpe på vores hukommelse havde sat en seddel på døren,
hvor der stod "nøjen ligger på hatalen". For ikke at friste eventuelle tyveknægte over evne fik vi derefter

nøglen om halsen. Det var vel egentlig mit første møde med kriminalprævention."
Uddrag fra bogen

 

William Rentzmann, direktør for Kriminalforsorgen, skriver her om
sin opvækst og sit liv, og hvordan han endte, hvor han sidder i dag.

Denne bog er et uhøjtideligt forsøg på at forklare hvorfor
Kriminalforsorgen blev hans faglige livsbane og hvilke ideer og

anskuelser, der ligger bag den måde Kriminalforsorgen fungerer på i
dag. Bogen er således ikke en lærebog om Kriminalforsorgen og ej

heller en decideret erindringsbog.

"Store dele af vores barndom var vi det, man den gang kaldte
"nøglebørn". Det vil sige, at begge vores forældre arbejdede, så vi
måtte klare os selv, når vi kom hjem fra skole. Derfor havde vi en

nøgle om halsen. Det vil sige, at i starten lå den på altanen i
stueetagen, lige til venstre for opgangen i den blok, hvor vi boede.
Det blev afskaffet, efter at en af mine søstre for at hjælpe på vores
hukommelse havde sat en seddel på døren, hvor der stod "nøjen

ligger på hatalen". For ikke at friste eventuelle tyveknægte over evne
fik vi derefter nøglen om halsen. Det var vel egentlig mit første

møde med kriminalprævention."
Uddrag fra bogen

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Sku’ det være en anden gang&s=dkbooks


Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


