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En kaotisk hverdag er den helt store prøvelse for parforholdet og familielivet, men
det kan teknologien ændre på.

Julen nærmer sig, og normalt betyder det – foruden gaver, juletræer og
gløgg – også skilsmissernes tid. Men meget tyder på, at statistikkerne
kommer til at vise et fald i antallet af skilsmisser, da der tilsyneladende
hersker en helt ny ro i en lang række danske hjem.

Hvad der er årsagen til, at hverdagen glider lidt lettere, og at de danske mænd i højere grad
er begyndt at huske bryllupsdagen, har til en start været uvis, men forklaringen lader nu til
at være fundet i den moderne teknologi.

Mindre kaos, mere nærvær 
En kaotisk hverdag er ofte den store synder, når det kommer til problemer i parforholdet, da
kvalitetstiden ofte bliver forsømt pga. mange aftaler og dårlig koordinering, og særligt
børnefamilierne mærker presset, når der skal hentes, bringes, købes ind og laves lektier. Det
handler altså ikke om, at de danske par ikke vil hinanden. Det handler om, at dagligdagens
udfordringer skygger for nærværet og tiden med hinanden.
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At der spås lyse udsigter for de danske familier og ægteskaber, skal ses i lyset af den nye
app FamilyPlan, der blev introduceret tidligere på året. Ved brug af appen kan alle i familien
få bedre overblik over egne og andre familiemedlemmers aftaler i løbet af dagen, mens det
tydeligt fremgår, hvem der gør hvad. Og det lader til at være løsningen på en lang række af
de udfordringer, den moderne familie står med til daglig.

En app der samler familien 
Teknologien bliver i en tidlig alder en naturlig del af familiens hverdag, hvor den fungerer
som et vigtigt redskab for den enkelte, men med FamilyPlan spiller teknologien også en
vigtig rolle i forhold til at bringe familien tættere sammen. Her får alle medlemmer af familien
nemlig lov til at blive en del af den daglige planlægning, og det medfører en øget
ansvarsfølelse hos børnene, der i højere grad føler sig hørt.

FamilyPlan formår i høj grad at synkronisere familiens forestillinger om dagligdagen, da alle
er klar over, hvem der henter, hvem der bringer, hvem der handler og hvad der er på
menuen. Appen giver både mulighed for at implementere skoleskemaer og madplan, og
den kan sågar konvertere madplanen til en indkøbsliste med et enkelt klik, ligesom den
også byder på en lang række andre praktiske funktioner.

Download FamilyPlan og få den første måned gratis, hvorefter I betaler 29 kroner pr. måned.
I vil hurtigt opleve, hvordan FamilyPlan helt naturligt bliver en del af familiens hverdag, men
mest af alt, vil I nok opleve, at I får frigivet en masse tid og bekymringer. Der vil ikke længere
være diskussioner om, hvem der går ud med skraldet, ligesom I ikke glemmer at hente
børnene fra gymnastik. I sidste ende får I mere tid til hinanden, og det er jo i virkeligheden
det, der er grundstenene i et godt forhold og i et godt familieliv.

Prøv første måned gratis her
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