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SÅDAN FÅR DU, SAMMEN MED DIT BARN,
ORDEN PÅ BØRNEVÆRELSET,
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VIL BLANDT ANDET:

Mingus Storm Olsen. 7 år.
Professionelt rodehoved, der
ELSKER ting.

Hjælpe dig til, sammen med dit
barn, at få skabt ORDEN, struktur
og et overblik på børneværelset.

Malou Storm. 23+ års professionel
ORDEN-nørd & Ekspert i Personlig
Lethed & Effektivitet.

Dele nogle enkle og effektive
huskeregler, til at skabe og
fastholde ORDEN.

Idéen blev født i de mange ekstra
familietimer sammen, under
COVID-19. Onlinekurset opstod ud
fra et ønske om at gøre noget
SAMMEN som familie.

Give redskaberne til at skabe et
liv, som kan komme både dit barn
og dig til gode, i form af mere tid
og overskud sammen, til andet
end at rydde op hele tiden.

Noget der både var sjovt, løste en
hverdagsudfordring, men som
samtidig kunne starte en snak om
hvordan vi går fra mere til mening.
Og hvordan vi bedst passer på
hinanden, vores tid, vores økonomi
og vores planet - nu og i fremtiden.

Danmarksmesterskabet vil være
en mulighed for at dit barn,
sammen med dig, kan se hvordan
andre børn i Danmark gør på
deres værelser, ved at være med i
Facebook Community - "ORDEN på
børneværelset".

ALT DETTE FÅR DU NÅR DU DELTAGER I
"ORDEN PÅ BØRNEVÆRELSET"
En trin-for-trin guide til "ORDEN på børneværelset"
Et diplom til dit barn, for deltagelse i Danmarksmesterskabet 2020
En A4 poster til print med ”Gode huskeregler for ORDEN”
Adgang til Facebook Community og en del af et familiefællesskab, for alle
deltagere i "ORDEN på børneværelset"
Mulighed for, sammen med dit barn, at dele jeres flotte resultater i
Facebook Community, med FØR, UNDER & EFTER billeder af børneværelset
Mulighed for at vinde flotte præmier i Danmarksmesterskabet 2020,
der pågår frem til d. 31. maj 2020
FB Community: alle hverdage, frem til D. 31. maj, er der 1 times daglig
support fra Ekspert i Personlig Lethed og effektivitet, Malou Storm

LÆS MERE OM HVORDAN DU DELTAGER
ELLER KONTAKT MIG PÅ:

HTTPS://ORDEN.DK

FØLG ORDEN HER -->

HELLO@ORDEN.DK
INSTAGRAM.COM/ORDEN.DK
FACEBOOK.COM/ORDEN.DK
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