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Min egen slægtsbog Jørgen Green Hent PDF Rigsarkivet, stadsarkiverne og en række foreninger for
slægtsforskere m.fl. har efterhånden lagt så mange arkiver ud på nettet, at børn og unge sammen med deres
lærere, forældre eller bedsteforældre vil kunne foretage slægtsforskning og fremstille et slægtstræ og en

slægtsbog med oplysninger om slægten. En bog, som barnet eller den unge kan udskrive på sin egen printer
eller få trykt som bog på et trykkeri.

Elevbogen (978-87-89466-62-0) er opbygget således, at børnene og de unge selv kan skrive og indsætte tekst
og billeder i slægtsbogen samt foretage de nødvendige rettelser.

Formålet med elevbogen er først og fremmest at gøre børn og unge interesseret i at tale med deres forældre,
bedsteforældre og andre slægtninge om slægtens historie og den tid, hvor begivenhederne udfoldede sig.

Lærer- og forældrebogen giver en række råd om, hvordan lærerene, forældrene og bedsteforældrene kan
hjælpe børnene og de unge med at bruge »Min egen slægtsbog«. Endvidere hvordan de kan hjælpe barnet
eller den unge med at fremskaffe oplysninger og billeder fra slægtninge og finde oplysninger om slægten på

nettet og på arkiverne.

Bøgerne er skrevet af cand. jur. Jørgen Green, som underviser, holder foredrag og har skrevet en række bøger
om bl.a. slægtsforskning.
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