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– og stod du så pludselig med et barn på armen og havde svært ved
at få enderne ude og hjemme til at mødes? Hvis du kan svare ”ja” på

dette spørgsmål, er denne bog skrevet til dig.

Som mor til et eller flere børn kan det være lidt af et tovtrækkeri at
få hverdagen til at hænge sammen – ikke mindst fordi vi kvinder i det
nye årtusinde må tilpasse os nogle nye omstændigheder, som tidligere

generationer ikke har skullet forholde sig til.

For at være den bedste mor og medarbejder er det en fordel at få
indblik i, hvad det egentlig er for forventninger, du selv og dine omgivelser

har til dig. Det får du i denne bog, der giver dig syv værdifulde
indsigter, som gør dig klogere på, hvorfor ambitiøse mødre har

så travlt, og hvad du kan gøre for at realisere dit eget potentiale som
ambitiøs mor.

”Lisbeth Odgaard Madsen giver et vigtigt overblik over, hvad ambitiøse
mødre som jeg selv skal være bevidste om, hvis vi vil kunne

trykke den af i både vores professionelle og private liv. Samtidig udfordrer
hun de normer og uskrevne regler, vi møder i vores hverdag,
og hun klæder os endda på til selv at tage udfordringen op.”

Lisbeth Østergaard, Journalist og TV-vært
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