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Skovsgård STU har højt til loftet. Vi tror på at alle 
duer til noget, uanset vanskeligheder. Vi lægger 
vægt på lokalt samarbejde og det at skabe en 
indholdsrig tilværelse for vores elever, hvilket 
indebærer meningsfuld beskæftigelse, trygge bolig
forhold, støtte i hjemmet og et godt socialt liv, med 
sunde og blivende relationer.

Vi sætter ind på de områder, som er vigtige i et 
sundt og stabilt voksenliv. Vores undervisning er en 
kombination af fagligt og praktisk arbejde; faglig 
undervisning, social færdighedstræning og ADL
træning, så elevernes kompetencer styrkes bredt.

Vi tilbyder både praktikker i lokale virksomheder 
samt værkstedsundervisning, opdelt i en række 
forskellige linjer:

•  Grøn Linje, med værksteder som Økologisk 
Gartneri og Grønt Hold

•  Håndværkslinjen, med Tømrerværkstedet, 
Autoværkstedet og Håndværkerholdet

•  Servicelinjen, med værksteder som Hotel, 
Køkken/kantine, Campingplads, Købmand og 
Genbrugsbutik

ALLE
duer til 
noget!

Besøg vores hjemmeside
for informationer om vores 
undervisning, værkstedslinjer, 
målgruppe, fritidstilbud og 
meget mere:

www.skovsgaard-stu.dk

Har du store fremtidsdrømme
– og brug for ekstra hjælp?

På ZBC tilbyder vi to STU-linjer:

STU IT:  Hvis du drømmer om en fremtid inden for fx IT support, 
programmering eller softwareudvikling.

STU Værksted: Hvis du drømmer om, at arbejde med træ, jern, maskiner eller mekanik  
fx inden for biler og cykler. Eller drømmer du om at arbejde med fødevarer, 
så er STU værkstedet lige noget for dig. 

Som STU-elev på ZBC tilbyder vi også, at du kan bo på vores Elevhotel. Botræning er 
derfor en stor del af hverdagen.

Læs mere om alle mulighederne og hvad vi kan tilbyde netop dig på www.zbc.dk/stu

D E T  S TA R T E R  I  S K O L E N 
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Skabte vi lige endnu mere frygt og angst i familier med ADHD?

Siden nytår har vi i ADHD-foreningen fået en del henvendelser fra forældre, som ikke tør henvende 
sig til kommunen og bede om hjælp til deres barn. De frygter, at bede om hjælp til en svær hverdag 
– som langt de fleste af os kun kender til sporadisk. Grunden til denne frygt er, at tvangsfjernelser 
er kommet højt op på dagsordenen. 

Det var statsministerens nytårstale, der kickstartede frygten hos familierne. Talen satte fokus på, 
at flere børn skal tvangsfjernes. Det har gjort, at bekymringen vokser hos jer forældre til børn med 
ADHD og lignende vanskeligheder. Bliver børnenes tarv nu også varetaget bedst muligt? Hvad med 
den manglende viden hos de sagsbehandlere, som skal afgøre, om børnene skal fjernes? 

De mange forældre, vi taler med hver dag, er simpelthen bange for, at deres familieliv vil blive udstil-
let og vurderet ud fra, om barnet med fordel bør fjernes. Uden hensyntagen til de udfordringer og 
vanskeligheder, der følger med en diagnose som ADHD. 

Forestil dig at leve med den frygt. Forestil dig ikke at turde bede om hjælp, men føle dig nødsaget 
til at gemme det svære familieliv af vejen. Selvom du ved, at dit barn har brug for en indsats, selv 
om du kan fornemme, at du ikke magter opgaven uden støtte udefra. Det kan på ingen måde gavne 
familien eller barnet. 

Vi ved, at en tidlig indsats er altafgørende for, at børnene og familierne kan trives, at yderligere diagnoser 
kan forebygges, at man kan fastholde en god skolegang og sikre, at vanskelighederne ikke udvikler sig.

Familier beretter om at blive mødt i kommunen med mistro til ”om det nu også kan være så udfor-
drende derhjemme. Om det ikke bare er mangel på opdragelse - og nok ikke det der ADHD”. Og når 
forældre så insisterer på, at der skal hjælp til, når deres barn er i mistrivsel, bliver blikket lynhurtigt 
rettet mod forældrekompetencerne. For som én skriver til os på faceboook: 

- Det er faktisk ikke måden at håndtere et sygt barn på. Hele tiden at lede efter ”fejl” hos forældrene. 
Det kan være så forbandet svært som forældre at navigere i barnets sygdom/diagnose/skole/kom-
mune/legekammerater/bedsteforældre/søskende i familieregi osv osv.

Jeg frygter, at den i forvejen kritiske situation, er gjort langt værre, og at der er sat en ny dagsorden. 
En samfundsdagsorden, der gør, at måske færre med ADHD henvender sig til kommunen. Ikke et 
udtryk for, at det går dem bedre, og at der er sat rigtigt ind, men et resultat af at der er skabt frygt 
og angst for, at barnet kan blive fjernet.

Angst og frygt vil heller ikke denne gang bidrage til, at en alvorlig problemstilling for familier med 
ADHD løses. Det vil blot gøre problemerne større. 

Min opfordring er derfor, at vi på ingen måde forholder os tavse og forsøger at klare udfordringerne 
selv. Vi skal sikre, at der er hjælp at hente, og at kommunerne ved, hvor alvorligt livet med ADHD 
er. Hvor ondt i livet det kan gøre at leve med ADHD. Kun på den måde kan vi blive ved med at kræve 
bedre løsninger, hurtigere reaktionstider og bedre viden om ADHD.

Lad os hjælpe hinanden og husk at bruge os i ADHD-foreningen, hvis I er i tvivl,
bekymret eller blot har brug for et godt råd.

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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Selvom Jens ikke har en diagnose, så betegner han sig selv 
som et Damp-barn. ADHD-foreningen har været på besøg for at 
spørge Jens ud om hans liv som ”en af os”. Om hans opvækst, 
hans talent og hans hverdag på værkstedet og galleriet. 

Vi møder Jens lige inden for døren, hvor han kigger undrende 
på ADHD-foreningens udsendte, to små midaldrende kvinder. 
Da vi præsenterer os som ADHD-foreningen siger han: ”Nårh, 
er det jer. Jeg venter nogle studerende Hong Kong aktivister, jeg 
synes heller ikke det lignede jer”. 

Vi får en rundvisning på det store, imponerende værksted. Der 
er folk i gang med at svejse på figurer, der skal op foran Chri-
stiansborg i næste uge. Den første, vi møder, fortæller os straks, 
at han har ADHD. Der er skulpturer over det hele fra gulv til loft. 
Jens giver os en masse spændende historier om de forskellige 
værker og events.

Efter rundvisningen sætter vi os på hans kontor. Vi når dårligt 
at tænde for optageren, før Jens går i gang med at fortælle: 
”Mange af os med Damp vi kan koncentrere os rigtig godt, bare 
om en helt bestemt ting og alt andet, det er fuldstændig forvir-
rende, det er vi fuldstændig uinteresserede i. Fx kan jeg ikke 
lære tabeller. Jeg er rigtig god til regning, men jeg kan ikke lære 
tabeller. Det interesserer mig ikke, og derfor kan jeg ikke gøre 

Billedhuggeren Jens Galschiøt er blevet ambassadør for ADHD-
foreningen i 2020. 

Jens Galschiøt er født 1954 i Frederikssund, han er gift og har 
tre voksne børn. Han er uddannet i 1978 som klejnsmed på 
Lindøværftet i Munkebo og selvlært sølvsmed og skulptør. Jens 
bor i dag i Odense, hvor han har sit store atelier, som ud over 
bronzestøberi og værksted også indeholder galleri og skulptur-
park. Hans kunstneriske produktion spænder vidt fra små fine 
skulpturer til enorme politisk betonede skulpturer.

Jens arbejder primært med at bekæmpe verdens uretfærdigheder 
ved at opsætte skulpturer i større byer verden over. Han er nok 
en af de mest kendte og omtalte danske kunstnere i udlandet, 
hvor opmærksomheden om hans værker spænder fra Hong Kong 
til Brasilien, Mexico, Berlin, Spanien, USA og Kina.

Det er os, der er en del af jordens salt
Interview med ADHD-foreningens nye ambassadør, billedkunstneren Jens Galschiøt

AF ANNA FURBO REWITZ,
BØRNEFAGLIG PROJEKTLEDER I ADHD-FORENINGEN

➾

Fotos: ADHD-foreningen
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det. Og sådan er det hele tiden, vi har nogle selektive ting, og i 
virkeligheden er det de der underlige hjernekombinationer, der 
gør, at vi fungerer som kunstnere. 

Jeg bliver faktisk en lille smule bekymret når folk kommer ind 
her som kunstnere, og så er de skidegode til at stave eller sådan 
noget? Det er ikke nødvendigvis et stort plus. Og det er heller 
ikke et stort minus at være psykisk syg eller noget lignende. Og 
da slet ikke at have ADHD. Jo, hvis man ikke kan koncentrere 
sig om noget som helst, så kan det være, men de fleste har jo 
heller ikke fået den retning som gør, at de overhovedet er blevet 
værdsat for det, som de kan komme med. 

Rane Willerslev fx, han er faktisk et rigtig godt eksempel. Rane 
er et typisk damp-barn, det siger han også selv, han er fuld-
stændig skruet op, fuld knald på, hele tiden, altid. Og han kan i 
øvrigt heller ikke stave eller noget som helst. Så vi er jo en hel 
gruppe af den slags forholdsvis kreative mennesker, der laver 

 Så i virkeligheden er 
det os, der er en del 

af jordens salt, når det 
kommer til stykket.



alt muligt. Så i virkeligheden er det os, der er en del af jordens 
salt, når det kommer til stykket. 

I sådan et miljø her, der er vi slet ikke interesserede i det nor-
male. Det normale er lidt irriterende, fordi de stiller irriterende 
og normale spørgsmål og ja... de kan ikke bruges til så meget. 
De er meget gode til at administrere, kan man så sige, men der 
kan de også være irriterende. Fordi de vil have systemer, og hvis 
der er noget, vi ikke kan finde ud af, så er det systemer, vi er 
fuldstændig uinteresserede i systemer. Vi ved, at skruenøglerne 
ligger i det område nogenlunde, og så er vi meget tilfredse. Vi 
bruger simpelthen ikke tid på at strukturere det, fordi det er 
træls, og vi gider det ikke, det interesserer os simpelthen ikke. 
Det kan du også se på det her værksted. Vi har nu meget styr 
på det, de fleste af os ved nogenlunde, hvor tingene er, men 
det er fuldstændig ustruktureret. Folk vil sige, det er et mareridt 
strukturmæssigt. Men alt det her er jo ikke mareridt, vi har jo alle 
de der mapper, og vi har projekter på hele kloden, hele tiden, 
alle vegne. Det går faktisk fint. Vi gør det bare på en helt anden 
måde end langt de fleste ville gøre det, tror jeg. 

Det skyldes langt hen ad vejen mig, det, at jeg er sådan en, der 
gør sådan noget. Men det gør også at stedet er meget let.. det 
er ikke noget problem overhovedet at sige, man er skizofren, at 
man er depressiv eller at man har ADHD – det er det mildeste 
man kan have her næsten. For mange af os, der laver det, jeg 
laver, der er det bestemt ikke en ulempe, det er en stor fordel. 
De fleste af os bliver invalideret af noget andet. Af at få tæsk i 
skolen eller blive stigmatiseret i forskellige sammenhænge, fordi 
man ikke lige kan leve op til kriterierne. Vi er alt for aktive, vores 
forældre skælder os ud hele tiden, fordi vi ikke sidder stille, og 
hele systemet er bare slet ikke gearet til os. Det er det, der er 
vores problem. 

Men teknisk set har vi et vanvittigt højt energiniveau, og det kan 
man jo bruge, der er jo ikke noget i vejen med energi. Energien 

er rigtig, rigtig god. Det er langt, langt bedre at have et vanvittigt 
højt energiniveau end et lavt energiniveau, og det er vanvittigt 
godt at kunne holde 20 bolde i luften samtidig. Men man skal jo 
lære, hvordan man skal gøre det, og det er der, hvor jeg tror, at 
de fleste bliver knust af det. De bliver knust inden de nogensinde 
opdager, at de kan bruges. Man har ikke nogen systemer, der er 
i stand til at se kvaliteten af det. Der findes jo altid en eller to 
skolelærere, der kan se det her, men det store problem er de 
98 andre, som knuser børnene. Og hvis du bliver knust, så går 
det helt galt for folk. Det er det, der sker, tror jeg”.

På dette tidspunkt i interviewet holder Jens for første gang en 
pause. Vi spørger ham: 

”Hvordan kan det være, at du kan holde de 20 bolde i luften OG 
få dem landet..? Det er jo der, det kokser for mange. Hvordan 
har du lært det? Hvad har hjulpet dig?”

Jens tøver. Han ved det faktisk ikke. Han tænker længe, inden 
han svarer. Men da munden først kommer på gled igen, så viser 
det sig, at rigtig mange forskellige begivenheder og valg i løbet 
af hele Jens’ liv har hjulpet ham dertil, hvor han er i dag.

Hvis du vil læse, hvad han svarer, så må du ind på adhd.dk under 
menupunktet ”Livet med ADHD”/mestring af hverdagen. Scroll 
ned i bunden af siden.

På ADHD-foreningens hjemmeside kan du læse om hele Jens´ 
livshistorie og hans vej til at blive en succesfuld verdenskendt 
kunstner. 

Tusind tak til Jens Galschiøt for hans ærlige fortælling og hans 
engagement i ADHD-sagen. Vi glæder os til at fortsætte samar-
bejdet i resten af 2020.   ◆

Hvad har hjulpet dampdrengen Jens?
• Han havde en kærlig mor, som han vidste elskede ham
• Han voksede op i en ghetto, som beskyttede ham mod 

at blive mobbet
• Han gik på en friskole, hvor der var mere fleksibilitet
• Han kom ud af sit misbrug ved at erstatte det med 

meditation, politik, kærlighed, rejse 
• Han fik en kone, der kunne det, han selv havde svært 

ved
• Han lærte at organisere i sin tid i fagbevægelsen 
• Han fandt ud af at bruge sit kunstneriske talent
• Han gik i terapi og lærte at forholde sig til sine følelser
• Han bruger sin tid på det, der giver ham energi

Læs hele interviewet med Jens Galschiøt, hvor han fortæl-
ler om sit liv på:  adhd.dk 

Gode råd fra dampdrengen Jens til dig med ADHD
• Find ud af hvad der giver dig energi
• Søg et miljø der værdsætter det, du kan
• Stol på at du kan være noget andet end dem, og at det 

ikke er en ulempe

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT 9
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ville? Var planen realistisk? Skal den justeres i 
forhold til næste dag?

Planlæg dine forstyrrelser
Ligesom du planlægger dine opgaver, kan du 
også planlægge dine forstyrrelser. Det vil sige, 
at du på forhånd bestemmer dig for, hvornår du 
kan forstyrres, og hvornår du er tilgængelig for 
andre mennesker. Det kan du gøre ved at indføre 
et ”Vil ikke forstyrres” skilt, stilletid (hvor telefonen 
er slukket), telefontid (hvor telefonen er tændt) 
eller have bestemte tidspunkter på dagen, hvor 
du læser og besvarer mails.

Hold styr på tiden og
opgaverne med det rigtige system
Find det rigtige system til at holde styr på tiden 
og opgaverne. Nogle gange har arbejdspladsen et 
kalender- og planlægningssystem, som fungerer 
godt. Andre gange må du finde dit eget system. 
Det kan være en helt almindelig kalender, hvor 
du også skriver dine opgaver (ud over aftaler) ind, 
en traditionel ”To Do liste” eller en Bullet Journal. 
Det vigtigste er, at du finder det system, som virker 
for dig – og at du kun har ét system.

Reducér ydre distraktioner
Find et sted, hvor du bliver forstyrret mindst 
muligt, når du skal udføre opgaver, som kræver 
vedholdende koncentration. Det kan handle om at 
placere skrivebordet, der hvor du bliver forstyrret 

Kend dig selv og din ADHD 
Kend din egen ADHD så godt, at du selv kan sætte 
ord på dine udfordringer og eventuelle behov på 
arbejdspladsen. Brug tid på at læse om ADHD, 
møde andre med ADHD og reflektere over tidligere 
erfaringer med arbejde.

Find det rigtige job
Med viden om din egen ADHD og egne udfordrin-
ger kan du finde det job, som matcher dig bedst 
og udfordrer dig mindst. Tænk på, at dit job skal 
indeholde mindst muligt af det, som du har svært 
ved og mest muligt af det, som du har let ved. 
Vælg noget, som interesserer dig og giver mening.

Fortæl om din ADHD på din arbejdsplads
Fortæl din chef og dine kolleger om din ADHD 
inden de selv begynder at undre sig over, hvorfor 
du er en lille smule anderledes. Hvis du ikke har 
lyst til at bruget ordet ADHD, fordi du tænker, at 
det er forbundet med noget negativt, så fortæl i 
stedet om dine konkrete udfordringer.

Planlæg din arbejdsdag
Begynd hver dag med at planlægge dagens opga-
ver. Prøv at være proaktiv i stedet for blot at 
reagere på det, som kommer ind. Når du planlæg-
ger dagens opgaver, så husk også at planlægge, 
hvornår du vil holde pause. Vær realistisk og 
planlæg hellere for lidt end for meget. Evaluér 
når arbejdsdagen slutter. Nåede du det, som du 

Mestring af ADHD og arbejde

AF TINE HEDEGAARD 
PROGRAMLEDER
I ADHD-FORENINGEN

Gode råd til mere effektivitet og større succes på 
arbejdsmarkedet

ME
ST

RI
NG

SB
AN

KE
N

ET
 K

IG
 I

10



11GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

mindst muligt, at oprette en skærmet arbejdsplads eller bruge 
forskellige hjælpemidler til at frasortere nogle af de mange 
sanseindtryk. Det kan fx være høretelefoner eller høreværn.

Hold koncentrationen med bevægelse
Mange med ADHD og ADD koncentrerer sig bedre, når de er i 
bevægelse, fordi det holder hjernen i gang og dermed styrker 
koncentrationen. Brug dette og få fx en stol med mulighed for 
bevægelse, sid på en bold eller brug en tangle (dimseting), når 
du sidder til møde. Du kan også doodle (tegne kruseduller) på 
et stykke papir. Hold flere stående og gående møder, hvis der 
er mulighed for det. Optag evt. møderne med din telefon, så du 
kan genhøre og få alle detaljer med.

Hold koncentrationen med korte sprints
Planlæg dit arbejde som serie af korte sprints fremfor en lang 
distance. På den måde holder du koncentrationen oppe og får 
udrettet mere. Brug fx en Time Timer eller sæt en alarm, så du 
overholder tiden i den korte sprint og husker at holde pause, 
inden du begynder på næste sprint. Sæt også begrænsning på 
din pausetid. Nogle gange kan det også hjælpe at veksle mellem 
2-3 opgaver, som du arbejder på i korte sprint.

Gør noget ved overspringshandlinger
Vi udsætter opgaver og laver overspringshandlinger af mange 
grunde. Det kan være, fordi opgaven er kedelig, uinteressant, ser 
svær og krævende ud eller måske er den bare for let. Under alle 
omstændigheder kan man arbejde med at komme i gang ved 
fx at tænke ”lidt er bedre end ingenting” eller snyde sig selv i 
gang ved at lade som om, at man kun er i gang ”forberedelse” til 
løsning af opgaven. Nogle gange hjælper det at få eller give sig 

Mestring af ADHD og arbejde

selv en deadline eller arbejde sammen med andre og forpligte 
sig overfor dem. 

Andre gange handler det om, at man rent faktisk ikke ved, hvor-
dan man skal løse eller overkomme opgaven. Man er simpelthen 
overvældet. Her kan det hjælpe at bryde opgaven ned i mindre 
og langt mere overkommelige bidder.

Brug et system, som hjælper din hukommelse
Hvis du ofte glemmer ting, så husk på at ude af syne kan betyde 
ude af sind for dig. Brug derfor dit tids- og opgavestyringssy-
stem aktivt og skriv så meget som muligt ind i systemet. Brug 
påmindelser og alarmer, send sms’er og fotos til dig selv eller 
brug Post-its som visuelle reminders.

Kend dine egne styrker
Når du er bevidst om dine egne styrker, og hvordan du bidrager 
positivt på arbejdspladsen, så bliver det nemmere at tale om 
de ting, som udfordrer dig. Det bliver også nemmere at bede 
om særlige hensyn, når du ved, at du bidrager positivt på andre 
områder. Når du kender dine styrker, kan du aktivt byde ind på 
opgaver, som du ved matcher dine styrker, og du får dermed 
bedre mulighed for at leve op til dit fulde potentiale.

Uddelegér
Brug andre menneskers hjælp og støtte, når det er muligt. Vær 
bevidst om, at andre har lettere ved nogle ting, end du har, og 
at ressourcerne bedst bruges ved at lade dem assistere dig med 
de ting, som er krævende for dig. 

Læs mere på adhd.dk under "Livet med ADHD/arbejdsliv".  ◆
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Børn kan let blive ”syndebukke” eller få skylden 
Disse børn kan let blive syndebukke eller få ”skylden for”, at 
klassen ikke fungerer særlig godt. Hvilket igen kan forstærke 
barnets uhensigtsmæssige handlinger. Situationen kan let blive 
fastlåst, og lærere, de andre børn og deres forældre, kan komme 
til at agere på måder, der betyder, at barnet og evt. dets foræl-
dre, får ansvaret for alt, hvad der går galt i klassen. Og dermed 
også ansvaret for, at tingene kan blive anderledes og udvikle 
sig til det bedre. 

På kurser, og når jeg vejleder og superviserer lærere i forhold 
til børn med fx ADHD, får jeg ofte den reaktion, at lærerne 
fremhæver de mange børn. ”Det er fint, at jeg kan gøre sådan 
og sådan i forhold til et enkelt barn, men hvad med de 25 andre 

jeg også skal tage mig af.” Det er en sætning jeg ofte hører. Og 
jeg forstår det godt, det er ikke let at være lærer, der er mange 
forskellige børn i en klasse og dermed mange forskellige behov, 
der skal tilgodeses. I forhold til børn, der har kognitive forstyr-
relser som fx ADHD, er det ikke nok gerne at ville gøre det godt, 
man skal også vide, hvordan man gør det! En anden udfordring 
lærere og pædagoger ofte udtrykker deres bekymring om, er 
”de andre børns forældre”. Lærere og pædagoger oplever ofte 
et pres fra en større eller mindre gruppe af forældrene, et pres 
som faktisk kan være meget massivt.

Vi bliver superdygtige til at gå i skole
- Børn gør det godt, når de kan ... også i skolen

Mange forældre til børn med ADHD erfarer desværre hurtigt, at deres barn oplever udfordringer 
i forhold til skolen og ofte også, at skolen oplever udfordringer i forhold til deres barn. 
Disse meget forskellige positioner er et rigtigt skidt udgangspunkt for et givtigt samarbejde mel-
lem skole og hjem omkring barnet. Børnene kommer derfor ofte i klemme, og nogle børn handler 
og reagerer på måder, som er svære for andre børn og voksne at forstå eller forholde sig til. 

AF JENNY BOHR
KOGNITIONSKONSULENT

ADHD-foreningen er stolte af at bringe denne artikel,

som Jenny Bohr har skrevet til bladets læsere. Jenny 

Bohr er specialist i ADHD, og underviser bl.a. for 
ADHD-foreningen på skoler

og i daginstitutioner over hele Danmark.

Her giver hun os et levende eksempel på,
hvordan viden og værktøjer gør en

verden til forskel for både lærere og børn.
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Men det er jo aldrig et enkelt barn, der må stå med ansvaret 
for, at tingene i en klasse er fastlåste. Uhensigtsmæssigheder, 
der opstår i samspillet og mønstre i fællesskabet, kan kun løses 
gennem arbejde med fællesskabet. Undervisningsministeriet 
offentliggjorde for nogle år siden mere end 40 internationale 
studier, der viste, at når man indretter sig kognitivvenligt, så 
hjælper det 70% af børnene i en klasse. Og der er faktisk ofte 
en ubalance, mellem det, skolerne forventer af børnene, og det 
børnene kan. Især i indskolingsklasser og på mellemtrinnet. 

Den australske inklusionsprofessor Loretta Giorcelli, beskrev på 
et oplæg på ADHD-foreningens konference for nogle år siden, 
hvordan børnene i dag, er anderledes end tidligere. Børn af i dag 
er, ifølge Loretta Giorcelli, mindre koncentrerede, mere impulsive, 
mere argumenterende, mindre regelrette og autoritetstro, end 
de var tidligere. Hvilket jo også ses i den offentlige debat, hvor 
børnene beskrives som forklaringsbørn, eller curlingbørn, og 
ja, det er en ny tid, og opdragelsen af børnene er anderledes 
end tidligere. 

Diskussionen er ikke ny 
Men diskussionen om, at forældrene ikke har opdraget børnene 
godt nok, er ikke ny. Den var der, da jeg gik i skole for henved 50 
år siden, den var der, da mine børn gik i skole for 20 år siden, og 
den er der nu. Men det er ikke en givende diskussion, fordi den 
ikke løser noget for børnene og deres voksne i skolen, og fordi 
den ikke gavner samarbejdet mellem hjem og skole.

Det er min opfattelse, at skoler og institutioner, skal holde sig 
for gode til at bruge energi på sådanne diskussioner, og i stedet 
arbejde med børnene. Det, vi som skole vil have at børnene 
skal kunne, det skal vi simpelthen lære dem i skolen, og vi skal 
naturligvis gøre det i et tæt samarbejde med børnenes forældre.
I mit arbejde får jeg en del henvendelser fra skoler omkring 
enkelte klasser, hvor situationen opleves fastlåst, og skolen 
efterspørger hjælp til at skabe en positiv forandring. Det er 
opgaver, som jeg holder meget af, de er livgivende, og det er 
muligt at skabe positive og varige forandringer i sådanne klasser. 
Jeg vil her eksemplificere det med et af de forløb, jeg havde på 
en sjællandsk skole i 2019.

Et forløb på en skole
Da jeg bliver kontaktet af skolelederen, er der tale om en rimelig 
fastlåst situation i en 1. klasse. Klassen er kommet i en gal retning, 
og der er i forældregruppen opstået en stor modstand omkring 
en bestemt dreng, der har ADHD, og en stor del af forældrene 
presser klasselæreren og skolelederen for at få drengen ”fjer-
net”. Det kan lyde utroligt, men det er ikke sjældent, jeg møder 
sådanne situationer i mit arbejde. Efter et møde med skolele-
deren og klassens primære voksne, takker jeg ja til opgaven og 
udarbejder et forslag til, hvordan forløbet kan gennemføres.

Mit afsæt er altid filosofien, at ”Børn gør det godt når de kan” 
og jeg tager dette så bogstaveligt, at jeg mener, at denne filosofi 
betyder, at børn gør det godt, når vi voksne gør det muligt for 
dem, at gøre netop det. Børn har først og fremmest brug for at 
opleve sig dygtige, og at der er positive forventninger til dem. 
De har brug for stor tydelighed omkring, hvilke forventninger 
der er til dem, og de har brug for voksne, der har fokus på og 
italesætter det, der går godt. Hvilket er den første udfordring, da 
voksne ofte har fokus på og italesætter det, børnene gør forkert. 
Men det er det allervigtigste skridt for at skabe forandring.

Aktionslæring
Jeg arbejder med aktionslæring, 
hvilket betyder, at jeg udarbej-
der materialer og undervis-
ningsmodeller til klassen. Jeg 
kommer ind i klassen og under-
viser børn og voksne samtidigt, 
hvad angår de enkelte elevfær-
digheder, som at være stille, 
række hånden op og at lytte til 
andre, både børn og voksne. 
Men også de mere komplice-
rede fællesskabsfærdigheder, 
som at kunne samarbejde og at 
være en god kammerat. 

Vi afholdt forældremøde, hvor 
jeg fortalte om forløbet og sam-
tidig tydeliggjorde det positive 
fokus, som jeg også bad foræl-
drene om at holde sig for øje. 

Først indrettede vi klasselokalet mere kognitivvenligt med høj 
grad af struktur, tydelighed, forudsigelighed, og vi visualiserede 
de ønskede færdigheder.

Klassen blev introduceret til 3 superkammerater, der hver besad 
nogle bestemte færdigheder. De blev ligeledes visualiseret og 
hængt op i klassen, og til hver af disse, var der ligeledes lom-
mekort, som børnene fik, når de fik nogle bestemte missioner, 
som at hjælpe nogen, eller huske fairplay når de spillede fod-
bold osv. Til hver af disse superkammerater knyttede sig også 
undervisning, lege og øvelser.

Til sidst i forløbet lavede børnene deres egen superkammerat. 
De bestemte, at den skulle hedde kammeraten og hvilke egen-
skaber/færdigheder den skulle have. Børnene bruger stadig 
deres superkammerat.

Ugentlige breve til forældrene
Jeg skrev ugentlige forældrebreve, hvor jeg kom med forslag til, 
hvordan forældrene kunne bakke op om processen. F.eks. lave 
legeaftaler med andre børn, end dem de plejede, lave legeaftaler 
med - og gerne på tværs af kønnene - , eller hjælpe børnene 
med deres missioner.

Forældrene, klassens voksne og børnene, var positive og delta-
gende, og det betød, at forløbet blev en stor succes. Hvilket ikke 
mindst skyldtes klasselæreren, der var den absolut drivende kraft, 

og det er en forudsætning for, at et sådant forløb skal lykkes, så 
gamle måder bliver erstattet af nye, både hos børn og voksne.

➾

Det er ikke nok gerne 
at ville gøre det godt, 
man skal også vide, 

hvordan man gør det.

Husk at være stille, både med 
munden og hele kroppen

Husk at række hånden op.
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Vi voksne må tage ansvaret 
Denne lille historie blot for at fortælle at vi voksne må tage 
ansvaret og arbejde med børnene i fællesskabet, for at ændre 
en uønsket situation i klasser og børnegrupper. Gør vi det, kan 
vi skabe bedre trivsel for klassens børn og voksne og dermed 
øge børnenes læring og de voksnes arbejdsglæde.   ◆

Børnene fortæller om forløbet 
- Det var megadejligt at få en superkammerat til klassen.
- Det sjoveste var at lave spindelvæv med klassen, fordi 

vi var så gode til det.
- Jeg synes, det var rigtig sjovt med legene. Det var dejligt, 

at vi fik hjælp til at blive en bedre klasse.
- Jenny var god til at lære os, hvordan vi skulle samarbejde.
- Jeg synes, det var godt med fodboldreglerne, der hjælper 

os på vej med at spille mere fairplay.
- Vi fik hjælp til at blive en bedre klasse. Nye og gode regler 

og god hjælp til, hvordan vi bedre kan samarbejde. 
- Jeg synes, legene i multisalen var sjove. Det var dejligt, 

at vi skulle være stille - det gjorde det sjovere at lege 
med sine kammerater. 

- Det var sjovt at mødes og snakke om superkammeraterne. 
De gjorde os til nogle bedre venner. 

- Det var dejligt, at vi er blevet mere stille, så vi bedre kan 
arbejde i timerne. 

Forældrene fortæller om forløbet 
- Alle klasser skulle have sådan et forløb!
- Vores datter er blevet rigtig glad for at gå i skole.
- Børnene leger med flere af de andre børn end tidligere
- Forløbet betød også, at der blev løst op for nogle af de 

grupperinger, der var i forældregruppen.
- Det har været guld med sådan et forløb, nu tror jeg 

virkelig på resten af skoletiden for klassen.
- Vi oplever en dreng der går glad i skole hver dag, hvilket 

er en ny og glædelig oplevelse.
- Der er blevet en mere positiv og på mange måder bedre, 

dynamik i forældregruppen.

Om Jenny Bohr
Jenny Bohr, Kognitionskonsulent
Uddannet lærer, Master i Specialpædagogik og uddannet 
Advanced trainee i Samarbejdsbaseret Problemløsning 
på MIT, Boston Mass. Jenny har specialiseret sig i ADHD 
og andre kognitive forstyrrelser. Hun arbejder både med 
børn/unge og deres familier og har de senere år, fungeret 
som inklusionskonsulent for talrige skoler og institutioner. 
Herudover holder Jenny kurser og foredrag over hele landet 
for både fagfolk og pårørende. Hun har skrevet bøgerne 
”Problemløsende inklusion” og ”Samarbejdsbaseret pro-
blemløsning. 

Børn gør det godt, 
når vi voksne gør det 

muligt for dem, at 
gøre det godt. 

Superkammerat
holdspiller

Respektfuld

Superkammerat
kammeraten

Vil hjælpe alle med, at blive 
gode til, at:
- Sørge for at alle har det godt
- Være søde ved hinanden, dele 

med, hjælpe og trøste hinan-
den

- Være opmærksom på, at alle 
har nogen at lege med og invi-
tere andre med i legen

- Være dygtige til at gå i skole: 
Høre efter, være stille i timer-
ne, lytte til andre og samar-
bejde med hinanden

- Sige pyt når noget går galt

- Respekterer andre og deres ting
- Tager hensyn og anerkender 

andres grænser
- Er god til at være stille i timer-

ne og vente på tur
- Respekterer lærerne og passer 

på skolens ting

Klasselæreren fortæller om forløbet
Jenny kørte et trivselsforløb over et halvt år i min 1. klasse. 
Jennys undervisning var meningsfuld (for både børn og 
lærere), udfordrende og med stor elevinddragelse. Hver 
lektion indebar samtaler, øvelser, lege og opfølgning, som 
satte dagens undervisning i en meningsfuld kontekst 
for eleverne. Fx blev de præsenteret for superkammerat 
holdspiller, lavede en samarbejdsøvelse og efterfølgende 
fik vi lavet nogle fælles regler for fodbold – som børnene 
stadig bruger her et halvt år senere. 

Forløbet sluttede med, at vi sammen lavede klassens 
egen superkammerat, hvilket var et godt springbræt til 
fortsat at bruge Jennys redskaber og fokusområder i den 
fortsatte trivselsundervisning. Jennys forløb var ikke kun 
undervisning for børnene. Det indebar også møder med 
forældregruppen samt med de primære voksne omkring 
klassen. 

Jeg oplevede samarbejdet med Jenny som enormt lærerigt 
og udviklende for klassens selvforståelse og dynamik samt 
for min lærerpersonlighed.
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(KUI kapitel 1a, § 2 a. 15-17-årige unge har pligt til 
at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden 
aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører 
en uddannelse. Den unges uddannelsesplan, jf. § 
2 c, skal indeholde en beskrivelse af, hvordan den 
unge opfylder pligten efter 1. pkt.) 

Endvidere udarbejder den kommunale unge-
indsats en uddannelsesplan i samarbejde med 
den unge, beskriver den unges kendte behov for 
specialundervisning og anden specialpædagogisk 
bistand til uddannelsesplanen og målgruppe 
vurderer til FGU og STU. 

Kontaktperson
Der kan etableres kontaktpersonordning for unge 
med behov herfor (jf § 2 L, i Lov om KUI).
Kontaktpersonen kan tildeles fra 8. klasse til unge, 
som af personlige eller sociale årsager, har behov 
for støtte fra flere kommunale enheder med hen-
blik på fastholdelse i ungdomsuddannelse eller 
beskæftigelse. Intentionen bag kontaktpersons-
ordningen er, at den unge har en gennemgående 
person i stedet for at møde skiftende personer i 
det offentlige system. 

Kontaktpersonsordningen, som skal følge og støtte 
den unge, ophører, når den unge er forankret i en 
ungdomsuddannelse eller har fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Den kan dog genetableres hvis 
den unge ikke fuldfører uddannelsen eller bliver 
ledig inden han/hun fylder 25 år.    ◆

ADHD, job og uddannelse
Indsatsen for unge mellem 15 og 25 år, der står 
uden job eller ikke har gennemført en ungdoms-
uddannelse, er organiseret via kommunens Unge-
rådgivningscentre der er reguleret under Lov om 
kommunal ungeindsats (forkortet KUI).

Her skal kommunen koordinere den samlede 
indsats på tværs af uddannelses, beskæftigelses - 
og socialindsats. Det vil sige uddannelsesrettede 
aktiviteter, eventuelle indsatser via serviceloven 
(kontaktperson, anbringelse, bostøtte eller andet) 
og indsatser under beskæftigelsesloven (forsør-
gelse, handicapkompenserende ordninger mv.)

Intentionen er, at indsatsen er sammenhængende 
og gør den unge under 25 år parat til at gen-
nemføre en ungdomsuddannelse eller komme 
i beskæftigelse. Endvidere har overgangen fra 
ung til voksen i det offentlige system traditionelt 
været oplevet som svær og ugennemskuelig med 
mange nye voksne de unge skulle møde, med 
mange indgange. 

Hvordan den kommunale ungeindsats er organi-
seret i kommunerne er forskelligt, men ofte vil de 
unge møde en UU-vejleder eller socialrådgiver, når 
de henvender sig i forhold til uddannelse eller 
beskæftigelsen i Ungerådgivningen. 

Uddannelses- og erhvervsvejledning 
UU-vejlederen har allerede i 8. og 9. klasse kon-
takt med de unge og vil være tilknyttet de unge, 
der ikke vurderes uddannelsesparate efter fol-
keskolen. 

I ungerådgivningscenteret vil der være hjælp at 
hente til uddannelses- og erhvervsvejledning, 
herunder vejledning ift. 15 til 17-åriges pligt til at 
være i uddannelse eller beskæftigelse. 
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ELISA FERRARI
SOCIALRÅDGIVER
TLF. 53 72 99 08
EF@ADHD.DK
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Særligt for unge
ledige fra 15 til 25 år

På ug.dk kan du finde indgangen til den 
kommunale ungeindsats i din kommune.

Mere end hver anden med ADHD har ikke har opnået at få mindst 02 i både 
dansk og matematik ved afslutning af grundskolen. 44 % af de 18-årige med 
ADHD er ikke i gang med en ungdomsuddannelse og 63,7 % af de 25-årige 
med ADHD har ikke fuldført en ungdomsuddannelse.

Mange unge med ADHD oplever et eller flere gange i deres ungdomsliv, ikke 
at være tilknyttet job eller uddannelse og hvor går man så hen?
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Visionsløst samråd:
I gør ingen forskel for voresI gør ingen forskel for vores
børn og unge med ondt i livetbørn og unge med ondt i livet

Reduceret mulighed for skoleudsættelse, store 
klassestørrelser og usundt støjmiljø? 

Hvor blev debatten af om inklusionen, og hvordan 
vi har ladet stå til i snart 10 år? Om bedre hjælp til 
elever med ADHD og andre diagnoser og behovet 
for hurtige og/eller forebyggende indsatser? Og 
om vi reelt sikrer en god nok uddannelse til lærere 
og pædagoger, når deres præmis har ændret sig?

Jeg er ikke blevet klogere på nogle af disse områ-
der. Og min forventning om at komme ud fra det 
1,5 timer lange samråd med et par meget konkrete 
og alvorlige initiativer eller ændringer, som vi i 
fællesskab skal sætte i værk, udeblev totalt. 

Det eneste konkrete, der blev talt om var, at Børne- 
og undervisningsministeren har taget initiativ til at 
se nærmere på mulighederne for færdselsregler 
på internettet. Og at ministeren gerne vil have 
kigget på karakterskalaen, fordi der er for langt 
mellem tallene, og det er for svært at følge de 
små udviklingstrin. Hun ville også gerne afskaffe 
uddannelsesloftet for ikke at stresse de unge med, 
at det har konsekvenser at vælge forkert mellem 
de mange muligheder.

Jeg er selvfølgelig enig i, at der stadig er store 
problemer med klassiske sociale udfordringer: 
Hårde skilsmisser, alkohol, vold, mobning. Og jeg 

Tror da lige det var noget, jeg havde set frem til at 
overvære. For jeg har svært ved at finde noget, der 
optager mig mere end børn og unges mistrivsel 
og psykisk sygdom. Svært ved at se hvordan noget 
kan være mere alvorligt end netop det. 

Derfor blev jeg også ret begejstret for at se, at 
medlemmer fra Børne- og Undervisningsudval-
get var mødt talstærkt op. Det må da betyde, at 
der er fælles interesse for at gøre noget og lave 
visioner for området, så vi får stoppet tendensen 
og forebygget, at flere ikke trives i livet. 

Men øv, hvor min optimisme forsvandt. 

Både Børne- og undervisningsministeren og Sund-
heds- og ældreministeren brugte deres taletid på 
visionsløse opremsninger af ting, vi allerede ved, 
om hvor svært det er at være ung i dag - og hvad 
der allerede er gjort af tiltag. Der blev talt om, at 
det var nemmere at være ung i gamle dage. At 
de klassiske sociale problemer stadig fylder. At 
der har været en kraftig stigning i diagnoser. Og 
at det er et problem, at de unge har for meget 
skærmtid, sover for lidt, og at der ikke er nogle 
presseetiske retningslinjer på de sociale medier.

Øh helt enig. Men… skulle de ikke snakke mang-
lende trivsel og folkeskole?

Hvor blev debatten af om trivselsmålingerne, 
og hvad de gør ved ungerne? Nationale tests? 
Karakterræs? Uddannelsesparathedsvurdering 
fra 8. klasse? Manglende plads til forskellighed?
Hvor blev debatten af om folkeskolereformen, og 
hvad den har gjort (eller ikke gjort) ved ungerne? 
De længere skoledage og lærernes nye hverdag? 

Jeg havde virkelig set frem til samråd i Folketinget med fokus på, at op mod 
hvert femte barn og ung mistrives og har tegn på psykisk sygdom i deres 
opvækst. Der skulle redegøres for, hvilke initiativer regeringen konkret vil 
tage for at hjælpe børn og unge i mistrivsel. Og så skulle ministeren redegøre 
for den seneste trivselsmåling i folkeskolen, der ligeledes viser, at trivslen i 
folkeskolen ikke er steget, folkeskolereformen til trods, og samtidig oplyse, 
hvad ministeren vil gøre ved det.

Hvor blev
debatten af? 

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR



21

angst, depression, stress, OCD, cutting, spiseforstyrrelser og 
misbrugsproblemer er noget, der opstår i løbet ad opvæksten. 
For ikke at tale om skolevægring, ensomhed og kriminalitet. 

Man kan selvfølgelig være mere eller mindre sårbar for at udvikle 
psykiske problemer, og livet kan være alt fra let til meget svært, 
når man får angst eller anden psykisk mistrivsel. Hvad er det, 
der skaber stress og mistrivsel hos vores børn og unge (med 
eller uden ADHD, autisme eller andet) og som giver dem angst, 
selvskade, depression osv.?

Den samlede debat gav os ingenting, og den vigtige, alvorlige og 
akutte debat om, at flere og flere børn og unge har ondt i livet, 
og at vi skal skride ind med handling nu, udeblev.   ◆

er enig i, at internettet, skærmtid og de sociale medier stresser 
børn og unge, og at ”presseetiske” retningslinjer på området vil 
være rigtig godt. Men jeg savnede virkelig, at samrådet havde 
drejet sig om en seriøs, faglig diskussion af folkeskolens rolle 
i at presse børn og unge, herunder også folkeskolereformens 
betydning, og hvad der skal gøres ved det.

Der blev dog talt om stigning i diagnoser og at det, at flere får 
hjælp, er godt. Men også, at det er et problem, at det er svært at 
få hjælp uden at have en diagnose. Dog manglede jeg en seriøs 
debat på et fagligt oplyst grundlag om stigningen i diagnoser. 
Når sundhedsministeren med stor bekymring fremfører tallene, 
så blander han uforsigtigt tingene sammen. Han fortalte om en 
47 % stigning i ADHD fra 2010-2017, 101 % stigning i autisme og 
207 % stigning i angst. 

ADHD og autisme er en arveligt betinget medfødt kognitiv funkti-
onsnedsættelse. Vi er blevet bedre til at genkende symptomerne 
og udrede for dem og tilbyde hjælp. Og ja, det er godt. (Det ville 
stadig være bedre, hvis man kunne få hjælp til ADHD-lignende 
vanskeligheder uden at behøve at have fået diagnosen først. 
Eller hvis uddannelsessystemet og samfundet havde plads til, 
at man kunne leve med sine symptomer, uden at det blev et 
problem). Men når vi taler om angst, er det noget andet. Både 

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Vi arbejder videre her fra ADHD-foreningen, og håber på 
snart at møde nye, opløftende vinde og visioner i andre 
politiske sammenhænge vedrørende børn og unges psy-
kiske trivsel. Det kan ikke vente.
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Hvert år afholder ADHD-foreningenen stribe af kurser, konferencer og workshops,der bidrager med viden ogværdifulde værktøjer til mennesker, der har ADHD,eller deres pårørende. 
Erfaringerne viser nemlig, at når bare rammerne er der,
rykker mennesker med ADHD. Ofte mere end de selv og 

andre troede muligt. Og evalueringerne taler derestydelige sprog. 
Vores deltagere fortæller os,at vi kan vores kram. Der er derfor mangegode grunde til at tjekkedet spændende programud på de næste sider. 
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Hvad betyder det at have fået en diagnose, der i årevis har været en ’drengediagnose’? Hvad ken-
detegner kvinder med ADHD/ADD? Hvad er ekstra svært? Og hvordan lærer du at tackle det, så det 
bliver dig, og ikke diagnosen, der styrer dit liv?. 

Det stiller Trish Nymark skarpt på med dette kursus. Hun er én af de mest indlevende og inspirerende 
undervisere, hvad angår viden om og værktøjer til kvindelivet med ADHD/ADD. 

Med fra kurset får du også den første bog på dansk om emnet, skrevet af en psykolog, der selv har 
ADHD. Hun mener, at det er vigtigt at fokusere på, hvordan du kan blive bedre til at bringe alt det i 
spil, som du rummer ud over din diagnose.

Vi er helt enige.

25. april 2020, Danhostel Vejle
Læs mere og tilmeld dig her: adhd.dk/kurser

- Det er uvurderligt
Med rutiner og strategier, der har vist sig at være effektive til at skabe struktur, kan I få en overskuelig hverdag. Og det flytter bjerge 
for et barn med ADHD og højner samtidig trivslen for alle i familien. 

Men hvordan gør I? Få svaret af Tine Hedegaard. Eller svarene. På dette kursus deler hun nemlig ud af sin enorme specialviden på 
området, og involverer med øvelser og konkret sparring, så I bliver dygtige til at skabe de rammer, der har en stærk mærkbar virkning. 

4. april 2020, Danhostel Vejle
Læs mere og tilmeld dig det effektive kursus her: adhd.dk/kurser

Kvindeliv med ADHD/ADD
ADHD-foreningen

skræddersyr kurser og
oplæg for professionelle.
Kontakt ADHD-foreningen
for et uforpligtende tilbud.

Tanja Kaas Thomsen
tkt@adhd.dk

Tlf. 53 72 99 05

Vidste du, at mange får økonomisk støtte til vores kurser? 
En stor del af deltagerne på ADHD-foreningens kurser har fået gebyret helt eller delvist dækket af kommunen. Du kan læse 
mere om, hvordan du søger støtte på adhd.dk, da vi har lavet anbefalinger og en guide til dig.  

Klik på menupunktet Social indsats, dernæst ”Mødet med det offentlige” og så ”Søg støtte til kursus/workshop”.

Du er også velkommen til at kontakte ADHD-foreningens socialrådgiver Elisa Ferrari, tlf. 53 72 99 08, ef@adhd.dk

Vi ved, at unge med ADHD risikerer at havne i en række uheldige statistikker, og en stor del af de opkald, vi får, kommer netop 
fra forældre til unge voksne (18-25 år). De fortæller om overvældende mange konflikter og en følelse af magtesløshed. Og om 
at de er nervøse for, eller ser på, at deres barn enten ikke kommer i gang med eller dropper uddannelse og arbejde. 

Vi ved heldigvis også, at når man som forældre bliver bedre klædt på, gør det en verden til forskel. Derfor slår vi endnu en 
gang dørene op til dette kursus, hvor du får værdifulde værktøjer til at kommunikere. For det er på den måde, du kan reducere 
konflikter og rådgive. Og være med til at holde dit voksne barn på sporet.  Alt sammen serveres det af Elisa Ferrari, der er en 
erfaren og efterspurgt underviser, fordi hun formår at få deltagerne til at forstå stoffet og bruge den nye viden. 

En tidligere deltager skriver på evalueringsskemaet: 
Virkelig, virkelig relevant og brugbart. Jeg har fået en masse gode værktøjer

21. marts 2020, Mødecenter Odense
Læs mere og tilmeld dig på: adhd.dk/kurser

Få struktur i hverdagen

Hvordan passer du på dit voksne barn? Og dig selv?
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Udpluk af ADHD-foreningens kurser og temadage
ADHD-foreningens kurser og temadage omhandler både diagnoserne ADHD og ADD. Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk
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ADHD og Angst  For alle 16+ med interesse i egen 28. november Jylland 1.690,- pr. person
  eller familiens ADHD og Angst

ADHD Mestring  Unge og voksne med ADHD 5. september Fyn 1.690,- pr. person

ADD - set indefra, udefra  For alle 16+ med interesse i 12. september Sjælland 1.690.- pr. person
og rundt omkring  egen eller familiens ADD

Færre konflikter i familien Forældre til børn med ADHD. 19.-20. september Fyn 6.750,- pr. person
med ADHD (Grundforløb)  Andre voksne familie- og  Overnatning
  medlemmer er også 24.-25. oktober  kan tilkøbes
  velkomne

Færre konflikter i  Familier med ADHD 21. november Fyn 5.250,- pr. familie
familien med ADHD  (børn fra 7 år)
(Opfølgning for
hele familien)

ADHD og Autisme  Forældre til børn med både ADHD 3. oktober og  Fyn 3.290,- pr. person
  og autisme  7. november

Teenageliv med ADHD  Forældre til teenagere med ADHD 31. oktober - Fyn 3.590,- pr. person
   1. november  Overnatning
     kan tilkøbes

Familieliv med ADHD  Familier med 9-15-årige børn 15.-16. august Fyn 4.450.- pr. person
  Søskende over 9 år   inkl. overnatning

ADHD i parforholdet  Par hvis forhold er udfordret 14. november Jylland 1.690,- pr. person
  af ADHD
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Hvordan passer jeg  Forældre til unge voksne 21. marts  Fyn 1.690,- pr. person
på mit voksne barn   (18-25 år) med ADHD
med ADHD – og mig selv?

Kvindeliv med ADHD  Kvinder med ADHD, 25. april Jylland 1.690.- pr. person
  unge som voksne

Struktur i hverdagen  Forældre til børn med ADHD 4. april Jylland 1.690,- pr. person
med ADHD

Bedre relationer i familien  Forældre til børn med ADHD 16. maj  Sjælland 1.690,- pr. person
med ADHD

Forår 2020
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ADHD-foreningen | Pakhusgården 50 | 5000 Odense C | Tlf. 70 21 50 55 | e: info@adhd.dk | CVR: 12771975 | adhd.dk

Efterår 2020
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Oplev 
Susan 
Young

Den 29. april 2020 får du mulighed for at opleve den verdensberømte psykolog Susan Young på
ADHD-foreningens forårskonference. Udvikleren af det effektive R&R2 program er ubetinget

én af de mest efterspurgte og citerede, hvad angår viden om, hvordan mennesker med
ADHD eller lignende vanskeligheder kan lykkes med det, de ønsker.

Fx at færdiggøre en uddannelse eller få et job. 

Udover at gå i dybden med R&R2, der med succes er implementeret i enkelte kommuner,
stiller hun skarpt på den store, oversete gruppe – piger og kvinder med ADHD/ADD.
Og ja. Det helt nye oplæg fra Susan Young er blevet skamrost af de professionelle,

der har fået lov til at opleve det.  

Kom og lad dig inspirere. Forårskonferencen er spækket med viden og gode erfaringer om,
hvordan vi ruster og rykker unge og voksne med ADHD eller lignende vanskeligheder,

så de kommer i gang med og holder fast på uddannelse eller arbejde. 

Læs mere og tilmeld dig på adhd.dk/kurser/til-professionelle
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Svigter fantasien
et øjeblik? 
Så kig ind i ADHD-foreningens web-
shop: adhd.dk/shoppen

For 75 kr. kan du få hjælp af ”Bør-
nenes sjove feriebog”. Her finder 
du aktiviteter til rejsen, forslag til 
rejsemad, sjove idéer til postkort og 
noget at lave på rejsestedet både 

inde og ude. En god bog at have med, når fantasien svigter et 
kort øjeblik. I webshoppen kan du også finde spil og sjov og 
mange andre bøger. Se fx de forskellige spil som bl.a. styrker 
koncentrationen, og andre ting til underholdning og aktivering. 

Børnenes sjove feriebog.
Tilbud kr. 75,- (begrænset oplag)
Køb her: adhd.dk/shoppen

Københavns Lufthavn
gør rejsen lettere
for dig med ADHD
Et nyt initiativ skal gøre det mindre 
stressende at rejse for personer med 
ADHD, autisme, demens og andre 
usynlige handicap og sygdomme. Hvis 
du har et usynligt handicap eller en 
skjult diagnose, der gør turen gen-
nem lufthavnen til en større udfordring end ellers, kan du fra 
1. januar 2020 bære ”solsikkesnoren”.
Den signalerer til medarbejderne, der arbejder i lufthavnen, 
at du kan have behov for ekstra hensyn, tid eller tålmodighed. 
Medarbejderne spørger ikke, hvilken diagnose eller handicap du 
har, men de vil have fokus på, hvordan de bedst kan hjælpe dig.

Du kan hente solsikkesnoren fra 1. januar 2020 i Informationen 
i Terminal 3. Den udleveres også fra de fleste check-in skranker.
Læs mere: finalcall.travel/da/.   ◆

Vil du have oplevelser
i sommerferien?
Så glæd dig til ADHD-foreningens sommerarrangementer i 2020
- for børn og voksne

Tjek ind på adhd.dk under menupunktet ”Vores arbejde”. 
Her vil du i april måned 2020 kunne se flere oplysninger 
om arrangementerne, tidsplaner mv. 
Og husk, du er altid velkommen til at kontakte os på 
telefon 70 21 50 55.
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Forløbet hjælper forældrene, men også deres børn
Kærlighed i Kaos finder sted på 12 hverdagsaftener over 12 uger 
og er lavet til forældre til børn i alderen 3-9 år, der har ADHD 
eller lignende vanskeligheder. 

Forløbet klæder forældre på til at forstå og arbejde med deres 
barns ADHD. Gennem oplæg, øvelser og helt konkret sparring får 
deltagerne den viden og de værktøjer, der kan være så afgørende. 

Og har det vist sig at virke? Ja, er det korte svar. Det lidt længere 
svar er, at Kærlighed i Kaos giver en dokumenteret højere trivsel 
i familierne, en langt lettere hverdag og sikrer, at forældrene 
bliver bedre til at skabe de rammer, der har en stærk mærkbar 
virkning. Kærlighed i Kaos hjælper altså forældrene, men kurset 
hjælper dermed også deres børn. 

Det er for dyrt at lade være.

Sådan søger du støtte til at deltage
Som forælder skal du ikke visiteres til at deltage på Kær-
lighed i Kaos. Du kan selv tilmelde dig, men det kan være 
en mulighed at søge din kommune om støtte til forløbet. 
Vi har lavet anbefalinger og en vejledning til dig på
adhd.dk. Klik på menupunktet Social indsats, dernæst 
”Mødet med det offentlige” og så ”Søg støtte til kursus/
workshop”. 

Kærlighed i Kaos kan rekvireres
Som kommune kan I naturligvis også rekvirere Kærlighed 
i Kaos. 

For yderligere information kontakt børnefaglig projektle-
der Anna Furbo Rewitz på 53 72 99 09 eller afr@adhd.dk

ADHD-foreningen har udviklet det første danske forældretrænings program, 
der giver en markant, positiv forskel i familier. Det oplevede de forældre, 
der deltog på Kærlighed i Kaos.

Vi ved, at både børn og unge med ADHD er overrepræsenteret i 
en lang række af kedelige statistikker. Vi ved heldigvis også, at 
viden og værktøjer gør en verden til forskel.

”Tidlig udredning, diagnosticering og behandling i psykiatrien 
kan få tallene ned. Men det er ikke nok. Der skal være indsatser 
i familierne, som bygger på forståelse, motivation og mestring. 
Forældre må ikke overlades til egen jagt på den viden med vari-
eret held. For vi ved, at når rammerne er der, så rykker mennesker 
med ADHD. Ofte mere end de selv og andre troede muligt.  Og 
det er med det afsæt, at vi skabte Kærlighed i Kaos”, fortæller 
direktør i ADHD-foreningen, Camilla Lydiksen. 

Kærlighed i Kaos er både en forebyggende men også lands-
dækkende indsats, da forældretræningsprogrammet afholdes 
i hele Danmark. 

Følg med på adhd.dk og se hvornår det topevaluerede forløb 
finder sted i nærheden af jer.

Eller kontakt os gerne på telefon 70 21 50 55.

Det siger tidligere deltagere: 
•	 Som forælder har jeg fået markant bedre forståelse og langt 

flere værktøjer til at hjælpe min dreng, og jeg føler, at det 
har haft gigantisk værdi for mig

• Tak for et super kursus. Det har ændret og vil fortsat ændre 
vores liv

• Dette kursus er det bedste, der er sket for mig/os som familie.

*Kærlighed i Kaos er blevet evidensbaseret af VIVE i 2014, dvs. der 
er en videnskabeligt dokumenteret positiv effekt af kurset.   ◆

Meddokumentereteffekt
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Sociale historier handler om at give konkrete og personlige 
handleanvisninger, som barnet kan bruge i praksis. Historierne 
skal være let forståelige og meningsfyldte i forhold til barnets 
forståelse og kognitive forudsætninger. De kan typisk bruges 
omkring de situationer, som er svære for barnet – fx fordi det 
har vanskeligt ved at huske eller lytte til en besked, let bliver 
afledt, eller har det svært med den pågældende aktivitet eller 
rutine. De kan have mange fordele, fx.: 

• kan bruges efter behov - til både daglige rutiner, små specifikke 
ting eller store, nye situationer

• kan give barnet vished over de mange ”hv-spørgsmål”
• kan tydeliggøre de voksnes forventninger til barnet 
• kan gøre de uskrevne regler om adfærd tydelige
• kan give tryghed og mindske angst
• kan øge handlekompetence og skabe større selvstændighed 
• er nemme at lave og motiverer de fleste børn.

Sociale historier består typisk af forskellige sætningstyper, som 
indeholder den viden og handling, vi ønsker at give. Fx fakta, 
regler, andres oplevelse af situationen, beroligelse og handle-
anvisning. Se eksempler: 

Om cykeltur i regnvejr
•  Nogle gange regner det, når jeg skal cykle i skole (fakta om 

emnet).
•  Når det regner, skal jeg have regntøj på (information om regler).
•  Hvis mennesker cykler i regnvejr uden regntøj, bliver de våde 

og kolde (beskriver andres oplevelse).
•  Når jeg skal tage regntøj på, er det ok (anviser til accept).
 • Jeg kan tage det grønne eller det gule sæt (viser et valg).
•  Når det ikke regner, kan jeg cykle uden regntøj igen (beroliger 

barnet).

Mias historie om vrede
•  Jeg hedder Mia og jeg er 9 år, går i 3.b på Enghøjskolen.
• Jeg har det godt i skolen. Søde lærere og mange venner.
• Nogle gange sker der noget, som gør mig vred.
•  Når jeg bliver vred, er det svært for mig at styre min krop. Den 

får lyst til at sparke og skubbe til ting og kaste dem langt væk.
•  Nogle gange laver jeg en masse rod, når jeg bliver vred, og så 

må jeg rydde op bagefter. 
•  Det sker, at jeg kommer til at ødelægge noget. Så må jeg 

undvære det eller ønske noget nyt.
• Hvis det er andres ting, der går i stykker, må jeg lave dem igen 

eller købe noget nyt.
• Jeg skal sige undskyld bagefter, hvis jeg er kommet til at gøre 

nogen ked af det, mens jeg var vred.

Det er en god idé at lave den sociale historie sammen med 
barnet. Mange holder af at lave en personlig bog ud af sætnin-
gerne, med tegninger eller billeder af barnet. Vis ikke skuffelse, 
når barnet ikke følger sin historie. Tal om situationen og giv 
opmuntring til at prøve igen. Måske skal historien revideres, 
hvis den er for svær at imødekomme. Husk at gøre det sammen.

Mange vil opleve, at den sociale historie mister sin effekt, når 
nyhedens interesse er væk. Forhåbentlig har historien hjulpet 
i en periode og måske har noget af det sat sig fast som rutine 
eller som en ok handling. Mange hjælpes videre af de suc-
cesoplevelser og den positive feedback, de oplever, når det 
lykkes at gøre som i historien. Måske skal historien skrives om, 
efterhånden som barnet bliver ældre, eller måske er det bare 
tid til nye historier.

Held og lykke, hvis du har fået lyst til at prøve at lave en social 
historie med dit barn. Send os gerne dine historier, hvis vi må 
bruge dem som eksempler på vores hjemmeside.   ◆

Kommentarer og ønsker til KiK-Kassen modtages på afr@adhd.dk

KiK står for Kærlighed i Kaos, som er ADHD-foreningens foræl-
dretræningsprogram. KiK-Kassens råd og redskaber ligger i tråd 
med programmets indhold. Se også KiK NU, adhd.dk/kik-nu

AF ANNA FURBO REWITZ,
BØRNEFAGLIG PROJEKTLEDER I ADHD-FORENINGEN

KiK-Kassen
ADHD-foreningens tips og idéer til forældre til et barn med ADHDADHD-foreningens tips og idéer til forældre til et barn med ADHD

Begrebet sociale historier er opfundet af Carol Grey i forbindelse med hendes udviklingsarbejde 
omkring børn med autisme. En social historie er en fortælling set fra barnets perspektiv. Mange 
børn med autisme, ADHD eller andre udfordringer kan have gavn af små sociale historier.
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Førskolebørn med symptomer på ADHD har 
langt mindre sandsynlighed for at være skolepa-
rate end deres jævnaldrende. ADHD-foreningen 
opfordrer til politisk handling.

Forskning fra England har undersøgt skoleparathed hos børn i 
førskolealderen med og uden ADHD-symptomer. Der har længe 
været opmærksomhed på, at elever med ADHD har flere faglige 
udfordringer end deres jævnaldrende, men det er ikke tidligere 
blevet undersøgt, om de er bagud allerede ved skolestart. Stu-
diet er blevet publiceret online d. 21. juli 2019 i det anerkendte 
tidsskrift Pediatrics. Undersøgelsen har kigget på 93 børn på 
4-5 år – de fleste af dem i børnehave og nogle af dem i bør-
nehaveklasse. 45 af dem havde diagnosen ADHD eller, ifølge 
forældrene, tydelige symptomer på ADHD – hvilket blev testet 
og bekræftet af forskerne.

Forskerne testede børnene indenfor fem områder: 1. Fysisk trivsel 
og motorisk udvikling 2. Social og emotionel udvikling 3. Tilgang 
til læring 4. Sprogudvikling 5. Opfattelsesevne og almen viden. 
”Tilgang til læring” indeholdt test af de eksekutive funktioner, 
som er evnen til at prioritere sine handlinger/opgaver og til at 
udøve selvkontrol for at regulere sin adfærd og opnå et mål 
over længere tid.

Børnene blev anset for at være bagud i deres evner indenfor 
de enkelte områder, hvis resultatet af deres test var én stan-
dardafvigelse dårligere end gennemsnittet for deres alder. De 
blev vurderet ikke-skoleparate, hvis de var bagud i to ud af de 
fem områder. Studiet viste, at børn med ADHD ikke havde større 
sandsynlighed end deres jævnaldrende for at være bagud inden 
for området opfattelsesevne og almen viden. Det angår IQ og de 
færdigheder, der normalt forbindes med skoleparathed, som fx 
at kunne identificere bogstaver, tal, farver og former. Derimod 
var de med langt større sandsynlighed end deres jævnaldrende 
bagud indenfor de fire andre områder. I forhold til tilgang til 
læring, så var børn med ADHD 73 gange mere tilbøjelige til at 
være bagud. Det samme gjaldt 7 gange for social og emotionel 
udvikling, 6 gange for sprogudvikling og 3 gange for fysisk trivsel 
og motorisk udvikling.

Studiet konkluderer, at 79 % af børnene med ADHD-symptomer 
ikke var skoleparate – mod 13 % i kontrolgruppen. Studiet af 
førskolebørnene blev foretaget på Stanford University School 
of Medicine af forskerne Irene Loe, MD og Hannah Perrin, MD. 
Forskerne bag studiet blev overraskede over det høje tal af 
børn med ADHD-symptomer, som ikke var skoleparate. Studiet 
undersøgte skoleparathed i en bredere forstand end forskning 

traditionelt har gjort. Primært børnenes ”tilgang til læring” og 
deres eksekutive funktioner er hidtil blevet overset. Forskerne 
opfordrer til, at læger, sundhedsplejersker og pædagoger bliver 
bedre til at opdage børn i førskolealderen, som udviser symp-
tomer på ADHD, når vi nu ved, at disse børn er i øget risiko for 
at få problemer med at gå i skole. Som det er nu, får mange af 
dem først hjælp, når de har alvorlige problemer i skolen. 

I Danmark kommer artiklen midt i en igangværende diskus-
sion om behovet for skoleudsættelse. Tænketanken DEA udgav 
i december 2017 rapporten Klar, parat, skolestart, der baserer 
sig på en undersøgelse hos landets 15 største kommuner. Her 
svarede 43 % af indskolingslederne, at kun ca. 17 ud af 20 ele-
ver var rustede til at gå i 0. klasse i 2016. De pegede bl.a. på, at 
eleverne havde utilstrækkelige evner til at indgå i fællesskaber 
og udvise robusthed og vedholdenhed i både leg og læring (se 
”Klar, parat, skolestart!” på www.dea.nu under publikationer). 

Antallet af børn, der skoleudsættes i Danmark er faldet fra 17 % 
i 2007 til 7 % i 2016 – mest markant omkring årene for indførelse 
af den nye skolereform og medfølgende skærpelser omkring 
mulighederne for skoleudsættelse. Mange kritiserer, at faldet i 
skoleudsættelse er motiveret af økonomi og er til skade for de 
børn, der begynder, før de er parate.

I ADHD-foreningen mener vi ligeledes, at for mange børn sendes 
for tidligt i skole. Skolestarten risikerer at blive et nederlag, der 
følger dem op gennem skoletiden – og det gælder især for børn 
med ADHD-symptomerne uopmærksomhed, hyperaktivitet og 
impulsivitet. Vi ved fx fra en undersøgelse fra Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd fra juni 2019, at 52,1 % af elever med ADHD ikke 
består både dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse 
(se analysen ”Flere unge med handicap består ikke folkeskolens 
afgangsprøve” på www.ae.dk). Mon dette tal er højere for de 
elever, der er 15 til 16 år, og lavere for dem, der er 16 til 17 år?

Find den videnskabelige artikel “School Readiness in Pres-
choolers With Symptoms of Attention-Deficit/Hyperactivity Dis-
order” på www.pediatrics.aappublications.org. 

Kontakt: Børnefaglig konsulent i ADHD-foreningen
Anna Furbo Rewitz afr@adhd.dk 53 72 99 09.

Førskolebørn med ADHD-symptomer 
er ofte ikke skoleparate
AF ANNA FURBO REWITZ, ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningen opfordrer til, at den nye forskning vil 
få børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil til at se på, hvorvidt danske børnehavebørn med 
ADHD-symptomer bedre kan identificeres og få støtte, så 
de bliver mere rustede til skolestart – herunder også med 
udvidet mulighed for at få skoleudsættelse.
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I Hjernekassen på P1 havde radioværten Peter Lund Madsen 
besøg af to overlæger. Det var Per Hove Thomsen, professor 
i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet og Niels 
Bilenberg, professor ved Syddansk Universitet. Grunden til at de 
var i studiet, var at Hjernekassen handlede om ADHD.

Der blev talt om mange aspekter ved ADHD, blandt andet om 
hvilke muligheder, der er for at behandle ADHD hos børn. Her 
sagde Per Hove Thomsen blandt andet: ”Hvis vi ser på førsko-
lebørn, så er vi mere tilbageholdne med at give medicin. Og 

ud fra at vi jo ved, at hjernen er plastisk, det vil sige, at der 
er udviklingspotentiale i hjernen, så har man prøvet at styrke 
forældrene i deres indsats overfor barnet og i deres muligheder 
for at skabe struktur, men også at have bestemte opgaver med 
barnet derhjemme.”

Man gør disse ting for at udvikle de sider af barnet, som det har 
svært ved. Forældrene kan lære, hvordan de gør dette gennem 
f.eks. forældretræningsprogrammer. Per Hove Thomsen fortsæt-
ter: ”Vi har kørt et studie, som har vist, at det har effekt – man 

Online forældreprogram
- hjælper til mere overskud

Af Alberte Kristine Jakobsen
Studentermedhjælper i ADHD-foreningen

Forældre til børn med ADHD er tit på overarbejde. Et online forældreprogram giver dem redskaber 
til en mere rolig hverdag.
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kan så sige, vi ved ikke noget om langtidseffekten endnu, men 
det vi håber på, det er jo, at man ligesom kan tage noget af det 
i opløbet så at sige, før de kommer i skole, hvor vi ofte ser, at 
de bliver henvist, fordi det er der, problemerne bliver synlige”.

Online forældreprogram
Netop sådan et forældretræningsprogram har ADHD-foreningen 
udviklet. Det hedder Kærlighed i Kaos og er målrettet forældre 
til børn med ADHD, eller lignende vanskeligheder, i alderen 3-9 
år. Ud fra Kærlighed i Kaos er KiK Nu! udviklet, som er et Online 
forældreprogram, der består af 12 moduler á 20 min. Modulerne 
tages med et interval på 5 dage. Mellem modulerne er tanken, 
at strategierne kan afprøves i familien. 

Let at gå til, fleksibelt og billigt
Vi har talt med henholdsvis Suzanne, der har en søn på 10 år 
med ADHD, og med Susie, som har en søn på 9 år med ADHD. 
De har begge gennemført KiK Nu! og derfor har vi talt med dem, 
hver for sig, omkring deres erfaringer med det online forældre-
træningsprogram.

Både Susie og Suzanne mindes at være blevet opmærksom på 
KiK Nu! gennem ADHD-foreningens nyhedsbrev. De fremhæver 
begge, at de fik et indtryk af, at programmet virkede nemt, fleksi-
belt og billigt. ”Det var lige til at gå til”, siger Susie. ”Det der med, 
at man bare kunne sætte sig ned, når det lige passede ind, det 
tiltalte mig rigtig meget”, siger Suzanne.

I programmet undervises forældrene i strategier til at forebygge 
konflikter, opbygge barnets selvværd og håndtere hverdagen. 
Der er desuden fokus på positiv kommunikation, planlægning og 
struktur, faste rutiner, milde og fair konsekvenser, visualisering 
og belønningssystemer. ”Der var dele af det, hvor jeg tænkte, at 
det var ikke lige nu, men som jeg godt kan se passer til, når han 
bliver lidt ældre eller vi kommer lidt længere frem, når vi har fået 
basistingene til at køre herhjemme. Og så var der dele, som bare 
var relevant lige nu. Det kunne jeg bare sætte mig fuldstændig 
ind i og tage i brug. Især de praktiske ting, altså hvordan gør 
jeg så, når jeg skal strukturere hans hverdag? Hvad er det, jeg 
skal fjerne af unødig støj for ham?”, siger Susie.

De mange videoer er geniale
I alle moduler i KiK Nu! er der videoklip. Både Susie og Suzanne 
fremhæver dette som noget af det bedste ved formatet. ”Meget 
af det er videoer og det synes jeg simpelthen var genialt. Det 
der med at se videoer af andre forældre, som fortæller, hvordan 
de gør det og hvad de oplever ved at gøre sådan”, siger Susie. 
Suzanne synes især godt om, at disse forældre repræsenterede 
forskellige familiekonstellationer: ”Det bedste det var egentlig 
de klip, der var, med andre forældre, der udtalte sig. Man kunne 
fornemme, at det var forskellige konstellationer, så der var altid 
et eller andet, man kunne spejle sig i”. Disse klip med andre 
forældre var også genkendelige for Susie og gav hende samtidig 
også en følelse af at være mindre alene, som betød meget for 

hende: ”Man bliver meget afskåret fra at have en omgangskreds, 
når man har en søn, der ikke kan deltage på lige niveau med 
andre. Man er meget alene. Og her, selvom det ikke er nogen, 
man kender, så ser man nogen, der kender til det. Så den her 
følelse af, at man ikke er alene, den er dejlig.”

Forældre til børn med ADHD og lignende vanskeligheder er 
tit på overarbejde for at få dagligdagen til at hænge sammen. 
Barnets udfordringer kræver, at forældrene hele tiden er på 
forkant og hjælper barnet med at bevare overblikket i hverdagen 
og styre uden om konflikter. Suzanne fremhæver konfliktmo-
dulet som særlig interessant for hendes familie. ”Jeg kan se, at 
vores morgener har forbedret sig markant.”, siger hun, ”Det har 
rykket noget!”. Susie fremhæver, at hun generelt efter at have 
gennemført KiK Nu! er blevet bedre til at bevare roen og forklare 
sin søn, hvorfor der er nogle ting, som han ikke må. ”Det er en 
værktøjskasse for dig”, siger hun.

Prøv det!
Det tager cirka to måneder at gennemføre KiK Nu! Vi spurgte 
Susie og Suzanne om, hvad der motiverede dem til at fortsætte 
hver uge og gennemføre programmet. Suzanne fortæller, at 
det var fedt at opleve, at man havde rykket sig. Susie siger: 
”Jeg havde hele tiden det her i baghovedet: ”Jamen, det er ikke 
meget mere end en halv time det tager mig at gennemgå det 
her og jeg kan altid vende tilbage, hvis der er et eller andet, der 
er ekstra vigtigt for mig””.

Både Susie og Suzanne vil anbefale KiK Nu! til andre – og har 
begge allerede gjort det til flere. Suzanne mener især, det kan 
være brugbart, hvis man som forælder, ikke får et tilbud fra 
kommunen, hvor man kan lære om ADHD eller pædagogiske 
redskaber. Susie siger: ”Man skal tænke på det der med, at vi 
har travlt og vi er ekstra pressede, fordi vi har de her børn med 
de her funktionsnedsættelser, men det er ikke så lang tid man 
skal bruge på det, for at du faktisk får nogle idéer”. 

”Prøv det!” siger Suzanne afslutningsvist..   ◆

Alle, der vil deltage i KiK Nu!, kan på eget initiativ købe 
adgang. Prisen på det effektfyldte forløb kan holdes på 
100 kr. fordi Egmont Fonden støtter projektet.
Se her: adhd.dk/Kik-nu

Alle, der vil deltage i KiK Nu!, kan på eget initiativ købe 
adgang. Prisen på det effektfyldte forløb kan holdes på 100 
kr. fordi Egmont Fonden støtter projektet. Målet med KiK 
Nu! er at familier med ADHD eller lignende vanskeligheder 
får en hverdag med færre konflikter og mere overskud.
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Som ung med ADHD eller ADD er man på en større opgave end 
andre unge. Oveni det almindelige forvirrende, besværlige og 
sjove ungdomsliv har man også sine ADHD/ADD-vanskeligheder 
at forholde dig til.

Derfor har ADHD-foreningen skabt et nyt univers for unge med 
ADHD/ADD mellem 18-30 år. Det har vi gjort med støtte fra Jørgen 
Kastrups Mindelegat.

Sitet er tænkt som et fællesskab for unge med ADHD, ADD eller 
lignende vanskeligheder, hvor de kan søge efter viden, erfaringer 
og gode råd. På sitet kan man finde oplysende tekster om ADHD/
ADD, ungdomslivet, uddannelse og arbejdsmarked. Og så kan 
man også finde film og redskaber til hverdagen. 

Derudover er sitets formål at aktivere de unge til at komme med 
egne erfaringer gennem kommentarer og videoer, og at deltage 
i fællesskabet som blogger eller instagrammer.

På den måde oplever de unge, at de også selv er en vidensbank 
og kan være med til at hjælpe andre. Vi håber, at de mange 
unge med ADHD, ADD eller lignende vanskeligheder vil få god 
gavn af UNG+ fællesskabet, og at det vil komme til at boble af 
initiativ, indslag og ideer.

UNG+ skulle gerne være et sted, hvor de unge selv er med til at 
byde ind med idéer og viden – og til at få arrangementerne til 
at blive til virkelighed. Så derfor er idéer og initiativer til ADHD 
UNG+ velkomne.

Har du forslag til indhold på sitet, eller har du lyst til at være 
med til at gøre UNG+ til et godt fællesskab er du meget velkom-
men til at tage kontakt til Pernille på psl@adhd.dk

UNG+ kan ses her: adhd.dk/ung   ◆

ADHD               er gået i luften
Nyt site for unge med ADHD/ADD

Idéer og initiativer til ADHD UNG+ er velkomne.
Skriv til Pernille: psl@adhd.dk
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Hvert andet år holder ADHD-foreningen landsmøde, hvor med-
lemmerne træffer de beslutninger, som former ADHD-foreningen. 

Tilmeld dig landsmødet – det er gratis og alle medlemmer kan 
deltage. Læs mere om landsmødet, frister for tilmelding, forslag, 
kandidater og tilmeld dig på adhd.dk/foreningen/landsmoede/ 

Vær med hvor beslutningerne træffes
Det er på landsmødet, du kan vælges ind til at blive en del af 
ADHD-foreningens hovedbestyrelse enten som formand, næst-
formand eller repræsentant. 

ADHD-foreningen opfordrer alle interesserede medlemmer til 
at stille op til hovedbestyrelsen. Hvis du ønsker at stille op, 
skal du sende en mail til Mette Skou, mes@adhd.dk inden den 
5. april 2020.

Vigtige datoer 
• Tilmelding med ønske om stemmeret senest den 19. april 2020.
• Tilmelding uden stemmeret senest den 3. maj 2020.
• Forslag til drøftelse på landsmødet indsendes til Mette Skou 

på mes@adhd.dk senest den 5. april 2020.
• Kandidatur til formand, næstformand eller hovedbestyrelses-

repræsentant indsendes senest den 5. april 2020 til Mette 
Skou på mes@adhd.dk 

Læs mere om de forskellige roller:  
adhd.dk/hovedbestyrelsen/hovedbestyrelsens-arbejde
adhd.dk/formanden
adhd.dk/næstformanden

Tid
Søndag den 17. maj 2020kl. 10-16

Sted
Brogaarden, Abelonelund-vej 40, Strib, 5500 Middel-fart

☞

☞

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2. Formandens beretning. 

3. Drøftelse og vedtagelse af foreningens

 målsætningsprogram. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

5. Valg af formand for ADHD-foreningen. 

6. Valg af næstformand. 

7. Valg af tre repræsentanter til hovedbestyrelsen. 

8. Eventuelt.

Vær med!
Landsmøde i ADHD-foreningen 

Vær med til at sætte retningen for ADHD-foreningen, vær med til at vælge formand, næstformand 
og bestyrelsesrepræsentanter – kort sagt, vær med til ADHD-foreningens landsmøde.
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På adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der 
er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Holstebro
Caféerne og grupperne afholder aktiviteter i Trivselshuset i 
Holstebro, Trivselshuset, Asagården 55, 7500 Holstebro.

Kvindegruppe: 1. torsdag hver måned kl. 18.30-21.00.

Forældregruppe: 1. lørdag hver måned.

KiK Nu Forældretræning: Hver 4. tirsdag kl. 18.30-21.00.

Brande: Netværksgruppe for forældre til børn/unge med ADHD 
og evt. andre tillægsdiagnoser, fx Autisme, Asperger, OCD.
Flere oplysninger: vest@adhd.dk

Herning: Voksne med ADHD/ADD, 1. onsdag i hver måned kl. 
18.30, Selvhjælp Hernings lokaler, Fredensgade 14, 7400 Herning.

Skjern: Der er opstart af forældregruppe i Skjern den 10. marts. 
Efterfølgende den 2. tirsdag hver måned på Skjern bibliotek.

Foredrag:
Hold øje på adhd.dk under lokalafdelinger og Facebook; ADHD 
i Midt-Vestjylland

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDJYLLAND

Oplysninger om netværksgrupper findes på hjemmesiden. Kender 
du til en gruppe, der ikke er nævnt – og som gerne vil reklameres 
for - send os et par linjer.

adhd.dk: under lokalafdeling Midt-Østjylland.

facebook: ADHD Midt-Østjylland.
 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Tur til Papegøjeland
Tid og sted: Lørdag den 21. marts 2020, kl. 10.00 - 14.00, Vestervej 
8b, Ballum, 6261 Bredebro.
Kom med på en sjov og skøn familietur til Papegøjeland. Hop i 
skoene og vær med til at opleve det skønne sted sammen med 
en masse andre ”spræl-glade” mennesker, store som små og 
deres familier.
Billetter: Uddeles kl. 10.00 ved indgangen. 
Herefter kan vi gå rundt på egen hånd eller samlet. Vi aftaler 
et mødested, hvor vi kan spise, vores hver især, medbragte 
mad. Kl. 14.00 er arrangementet slut, men ønsker man at blive 
længere, kan man det.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Facebook, eller på 25 39 15 58.

Vejen
Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Tid og sted: Første tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Huset, 
Østergade 2, 6600 Vejen.
Facebook: ADHD Cafe Vejen.

Temagruppe
Cafégruppe, emnerne vil blive besluttet fra gang til gang. 
Tid og sted: Tirsdage i ulige uger kl. 16.00-18.00, Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Voksne med ADHD/ADD inde på livet
Cafégruppe, pårørende er også velkomne. 
Tid og sted: Tirsdage i lige uger kl. 16.00-18.00, Bolbro Brugerhus, 
Indgang L, Stadionvej 50, 5200 Odense V.

Teenagere med ADHD
Tid og sted: Torsdag den 5. marts 2020 kl. 19.00. Bolbro brugerhus, 
Stadionvej 50, 5000 Odense V, indgang K.
Oplægsholder: Jenny Bohr .

Kom og hør Anne Skov
Onsdag den 29. april 2020. 
Anne Skov er kendt fra TV-udsendelsen ”Specialisterne”.

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-VESTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

MIDT-ØSTJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SYDJYLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

FYN

Arbejdet i lokalafdelingerne foregår på frivillig basis og i
fritiden. Derfor kan du ikke altid forvente at træffe

bestyrelsen i dagtimerne. Mails besvares løbende, og hvis
dit telefonopkald ikke besvares straks, så prøv igen senere. 

Her er blot et udpluk af de mange, forskellige
spændende arrangementer, der er i lokalafdelingerne.

Hold øje med din lokalafdelings hjemmeside og
Facebook for at se alle arrangementerne.

LOKALAFDELINGER
ADHD-FORENINGENS
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Netværksgruppe: Voksne med ADHD/ADD
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-20.45, Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg. 

Kontakt: Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk eller
27 90 03 60, eller Facebook.
 
Flere arrangementer
Læs mere: adhd.dk.dk eller facebook. Send gerne din mailadresse 
til soenderborg@adhd.dk så vi løbende kan sende dig invita-
tioner. Kom også gerne med forslag til foredrag, aktiviteter osv.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Aabenraa
Netværksgruppe for voksne med ADHD 
Tid og sted: Sidste torsdag i måneden kl. 19.00-21.00, Åbenrå 
Selvhjælps lokaler, Reberbanen 3 st. th, 6200 Åbenrå.
Facebook: ADHD Cafe Åbenrå.

Kolding
Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Tid og sted: Sidste tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00, Kolding 
Selvhjælps lokaler, Banegårdspladsen 2, 6000 Kolding.
Facebook: ADHD Cafe Kolding.

Esbjerg
Netværksgruppe for voksne / pårørende med ADHD
Tid og sted: 1 gang i måneden, Vindrosen, Exners gade 4, 6700 
Esbjerg. 
Facebook: ADHD Cafe Esbjerg.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Netværkscafé
Tid og sted: 11. marts 2020, kl. 19.00-21.00, Frivilligcenteret Fari-
magsvej 16, 4700 Næstved. 
Vi har netværkscafé én gang om måneden.
Yderligere info: adhd.dk/nfs eller på facebook: ADHD-foreningen 
Næstved/Faxe/Stevns.

Thera-play og ADHD
Hvad er Theraplay, og hvordan bruges det i forhold til børn 
med ADHD?
Tid: 22. april 2020.
Oplægsholder: Charlotte Nielsen, Theraplaybehandler. 
Pris: Gratis for medlemmer, 50 kr. for ikke-medlemmer.
Mere info: adhd.dk/nfs eller på facebook: ADHD-foreningen 
Næstved/Faxe/Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Maribo 
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00-21.00, februar-
marts-april-maj-august-september-oktober-november, Frivil-
ligcenter Lolland, Maribo afdeling, Sdr. Boulevard 82, ved van-
drerhjemmet. 
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, hjemmebag, hygge og gode 
snakke.

Stege
ADHD netværkscafe 
Tid og sted: Første mandag i hver måned, kl. 19.00-21.00, marts-
april-maj-juni-september-oktober-november-december, ved 
Møns museum, Storegade 75, Stege. Gå ind i gården, det er bag 
huset.
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, kage, hygge og gode snakke.

Følg aktiviteter på Facebook.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag kl. 16.00-20.00, Spejderhytten, Hoved-
gaden 38, 4420 Regstrup. Alle, der har ADHD inde på livet, er 
velkomne. Gratis entré, aktiviteter, kaffe mm. Dog koster det lidt 
at spise aftensmad. 
Flere oplysninger og tilmelding:
Facebook: ADHD Café Vestsjælland. Mail: cafe@adhd-vestsj.dk

ADHD Messe
Vejen til lettere hverdag med ADHD og ADD. Som noget nyt 
afholdes en messe på Sjælland med alt, der kan hjælpe til at 
gøre livet med ADHD lettere.
Tid og sted: 18. april 2020, kl. 10.00-15.00, PS Videncenter, Højvang 
5, 4300 Holbæk.
Pris: Gratis for besøgende, ingen tilmelding.
Priser og tilmelding for firmaer og andre som ønsker en stand 
på messen: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/
Yderligere info: Formand@adhd-vestsj.dk

Udviklende samvær med børn og unge med ADHD
Tid og sted: 2. maj 2020 kl. 11.00-14.00, Stenlille Kulturhus.
Oplæg med Knud Hellborn, som med helt almindelige ord kan 
formidle om hjernen og signalstoffer, og hvad vi kan gøre for at 
påvirke disse signalstoffer i en positiv retning.
Pris: 50 kr. for medlemmer (Familiemedlemskab 500 kr. årligt). 
100 kr. for ikke-medlemmer.
Forplejning: ”Let forplejning”.
Tilmelding:  adhd-vestsj.nemtilmeld.dk
Mere info: Formand@adhd-vestsj.dk 

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

SØNDERBORG

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NÆSTVED, FAXE OG STEVNS

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

VESTSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

➾
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Caféer 
Køge 
Tid og sted: 2. tirsdag og torsdag i hver måned, kl. 19.30 til ca. 
21.00, Multisalen i Lyngbo Ølbycenter 86, Køge. 
Tirsdage: Forældre med børn.
Torsdage: Voksne med ADHD. 
Kontakt: Susanne, tlf. 30 24 71 47.

Roskilde 
Tid og sted: Sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, Psykinfo, 
Københavnsvej 26F, 1. sal, 4000 Roskilde.

Facebook: ADHDforeningen Østsjælland.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Netværkscamp 2020 – overskud i hverdagen
Tid: 8. juli 2020 kl. 9.00 - 12. juli 2020 kl. 14.00.
Sted: Bor du i Vestsjælland, er der igen i år mulighed for at 
komme på sommerferie med din lokalafdeling. 
Birkedal Lejrcenter 4340 Tølløse. 
Medlemspris: 300 kr. pr. pers. 
Læs mere: adhd.dk/lokalafdelinger/vestsjaelland/kalender/ 
Du er også velkommen til at skrive: formand@adhd-vestsj.dk 

Venlig hilsen Bestyrelsen 

Caféer
Netværk for kvinder med ADHD (København N)
Tovholdere: Katrine og Sofie på hhv. 44 og 42. De er fokuserede 
på, hvordan man lever godt med ADHD som kvinde i det moderne 
samfund. Deres ønske er, at kvindenetværket både bruger de 
fastlagte månedlige møder og gruppens Facebook-gruppe o.a. 
til at udveksle erfaringer, mødes med ligesindede og støtte op 
om hinanden. Møderne vil blive tilrettelagt med et på forhånd 
valgt emne, men med plads til løs snak rundt om bordet. Alle 
emnerne bliver valgt ud fra relevans og ønsker.
Kontakt: Sofie Bille Lundby, sofie@studioadhd.dk

ADHD-cafe Vestegnen
i ADHD netværkscafe Vestegnen mødes mennesker med ADHD 
og deres pårørende til vidensdeling og deling af erfaringer. 
Tid og sted: Hver anden tirsdag i lige uger, kl. 19.00 til 20.45. Frivil-
ligcenter Albertslund, Bygangen 25 1. Sal, oppe på svalegangen, 
2620 Albertslund. Lige ved siden af Albertslund station og med 
gratis p-muligheder. Der serveres kaffe, the, vand og snacks. 
Facebook: ADHD Netværks Cafe Vestegnen.

Aktuelle kurser og arrangementer 
Læs mere: adhd.dk/lokalafdelinger/storkoebenhavn.
Her kan du også tilmelde dig vores lokale nyhedsbrev, der 
udkommer ca. én gang hver måned. 
Kontakt: storkbh@adhd.dk

Nyhedsbrev
Tilmeld dig: adhd.dk

Tilbud 
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Familiecafé
Tid: Sidste lørdag i hver måned, kl. 13.00-16.00.
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Café for voksne med ADHD 
Tid: 1. torsdag i hver måned kl. 19.00-21.30.
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.

Venlig hilsen Bestyrelsen 

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

ØSTSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDSJÆLLAND

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

STORKØBENHAVN
OG BORNHOLM
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Læs mere på vores hjemmeside
www.centerforautisme.dk

Job og uddannelse
- Ungdomsuddannelse STU

Netværksafdelingen

Rådgivning, undervisning 
& kurser

Forskning & udvikling

Danmarks 
største udvalg 
af dagligvarer til 
discountpriser
af dagligvarer til 

Meget mere discount!

Psykologisk Praksis AEK
v/ psykolog Allan Edelberg Kristensen

Cand. Psych. Autoriseret

Klosterstræde 16. 1. sal . 4800 Nykøbing Falster

Mobil: 2992 1918
E-mail: aek63psykolog@gmail.com

www.psykolog-aek.dk

NEUROBEHANDLING
Afballancering af det
autonome nervesystem
med lydfrekvensbehandling

Til hjælp ved blandt andet:

Uro i kroppen • Søvnbesvær • Koncentrationsbesvær

www.neurobehandling.dk
Telefon 26 21 50 03 • kontakt@neurobehandling.dk

Undervisningsmaterialer til folkeskolen
og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

Løgstør Kvikservice
Chenette Viese

Rengøring

Tlf. 98 67 33 24 / 40 72 35 76
E-mail: logstorkvik@jubii.dk
Bredgade 78, 9670 Løgstør

STRANDBYNET
GROUPSTRANDBYNET
GROUP

NITRAM OIL A/S
Plantagen 28 . 4320 Lejre

Tlf. 46 49 62 00 . nitramoil.dk

NITRAM OIL A/S

LVH Teknik ApS
3D des ign i  So l idWorks  og Cat ia

Lars Vilhelm Hansen
Freelance Ingeniør

+45 21 18 08 60 | larsvilhelm@hansen.mail.dk
Kløvermarksvej 32 | 8300 Odder

LVH Teknik ApS
3D des ign i  So l idWorks  og Cat ia

Lars Vilhelm Hansen
Freelance Ingeniør

+45 21 18 08 60 | larsvilhelm@hansen.mail.dk
Kløvermarksvej 32 | 8300 Odder

V/ søren kring · Torvet 2 · 7323 Give
Tlf. 22 56 58 38 · Www.Kidsprint.Com

BØRN SKAL SKABE DERES VERDEN

ROBOTTER

3D-PRINTERE

UNDERVISNING

Samarbejder med: 
Aarhus Universitetshospital · Naturvidenskabernes Hus
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Kontakt os 
på tlf. 28 57 67 10

TILFREDSHEDSGARANTI
Vi lever af glade og tilfredse kunder, så 
du er i centrum gennem hele opgaven.

KOMPLET LØSNING
Slut med at ringe rundt 
– Vi tilbyder at løse hele opgaven.

GRATIS TILBUD
Vi sender et gratis tilbud på 
din opgave inden for syv arbejdsdage.

FS-Teknik • Farøvej 8 • 4652 Hårlev • TLF. 28 57 67 10 • info@fs-teknik.com • fs-teknik.com

Vi sørger for gode
forbindelser på
hele Sjælland

Hvad kan vi
hjælpe dig med?
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Nordjylland
Formand
Anny Bech Andersen
Terndrup Skovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55 
nord@adhd.dk 

Midt-Vestjylland
Formand 
Anne-Merete Skaarup
Kildevænget 10 
8600 Silkeborg
Tlf. 22 26 20 56 
vest@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand 
Nina Rasmussen
Næshøjvej 10 a
8462 Harlev J 
Tlf. 42 31 94 19
aarhus@adhd.dk

Fyn
Formand 
Kirsten Højsgaard Fogh
Margrethes Alle 4
5250 Odense SV
Tlf. 20 92 18 69 
fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand
Jesper Christensen 
Højtoften 9, Højrup 
6640 Lunderskov, 
Tlf. 29 90 40 23, 
sydjylland@adhd.dk

Sønderborg
Formand
Niels J. Smedegaard
Midtkobbel 22
6440 Augustenborg
Tlf. 30 82 64 00
soenderborg@adhd.dk 

Lolland, Guldborgsund
og Vordingborg
Formand
Chanie Susanna Dybdahl
Kærstrupvej 1
4960 Holeby
Tlf. 60 17 94 54
lgv@adhd.dk

Næstved, Fakse og Stevns
Formand 
Carina Juul Olsen
Runddyssen 20
4700 Næstved
Tlf. 22 19 33 11 
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand
Heidi Falk Brandt 
Bankehusene 6
4420 Regstrup
Tlf. 23 92 44 73 
vestsjaelland@adhd.dk

Østsjælland
Formand
Mabast Rahman
Tujavej 5
4600 Køge
Tlf. 51 84 29 86
oestsjaelland@adhd.dk

Nordsjælland
Formand
Dorthe Nielsen
Fasanvænget 452
2980 Kokkedal
Tlf. 52 99 29 02
nordsjaelland@adhd.dk

Storkøbenhavn og Bornholm
Formand
Anders Dinsen
Espegårdsvej 20 A
2880 Bagsværd
Tlf. 28 18 49 25
storkbh@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER

Der er findes mange måder at støtte ADHD-sagen på. En af måderne er at være ambassadør for 
foreningen.
ADHD-foreningens ambassadører er kendte og bredt respekterede personer. De har ikke nødvendigvis 
selv ADHD, men de støtter foreningens arbejde med deres gode navn og præstation. De er med til 
at give ADHD et ansigt udadtil.

De er, med deres engagement og lyst til at hjælpe andre, med til at skabe opmærksomhed på ADHD 
og gøre en forskel for børn, unge og voksne med ADHD.
ADHD-foreningen er utrolig glad for deres støtte.

Vi håber, at de kan inspirere mennesker med ADHD til at tro på deres eget værd og muligheder.

Anders Stjernholm Lykke May Andersen Renée Toft Simonsen Sebastian Klein Sune Demant Jens GalschiøtDanni Elmo

ADHD-FORENINGENS AMBASSADØRER




