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En larmende stilhed 
En larmende stilhed….. sådan føles det for mange med ADHD i disse dage, hvor Danmark 
er henlagt i stilhed mange steder. Og det er nødvendigt og godt, men det er jo ikke det 
samme, som at det føles godt. Det er ikke det, at det betyder en lethed i hverdagen, eller 
at mange af de ting i hverdagen, som normalt opleves som besværlige, pludselig er for-
svundet, og alt er nemt. Min oplevelse er, at flere ting blot er kommet til. 

Vi får mange henvendelser i ADHD-foreningen i denne tid. De fleste drejer sig om brudte 
rytmer og hverdagsstruktur, der skal etableres på ny. Og frustrationerne gælder både for 
børn, unge og voksne med ADHD, men også for forældre og fagfolk. For vi er alle optaget 
af, hvordan vi kan hjælpe hinanden - og os selv - bedst muligt. Det samme er vi i ADHD-
foreningen: Optaget af, hvordan vi kan hjælpe mennesker med ADHD bedst muligt. 

I denne tid er det ikke en let opgave, da vi holder så meget af at skabe gode mestrings-
forløb, afholde mestringsgrupper, lokale netværkscaféer, kurser i ADHD, og konferencer 
for fagfolk. Det gør vi, da vi ved, at betydningen af at være sammen med andre gode folk 
med samme ønske om viden, er til gavn for os alle. Og for den enkelte. 

Og vi ved, at det er nødvendigt. Så når vi kan se ind i - lad os sige et par måneder (+/-) - 
uden denne form for kontakt, uden at vi kan bringe folk sammen om viden, ja så larmer 
stilheden også for os.

Jeg er taknemmelig for, at vi de seneste år har bygget solide online platforme op i form af 
online univers på adhd.dk og vores profiler på Facebook, LinkedIn og Instagram. Og tak-
nemmelig for, at vi igennem dialog med mange af jer har fået målrettet online løsninger, 
som mange kan få gavn af, også i denne tid:

• Jeg vil opfordre jer, som forældre til børn i alderen 3 -9 år, til at melde jer til vores online 
forældreprogram KiK NU!. 

• Jeg vil opfordre dig, som et ungt menneske med ADHD eller forældre til et ungt men-
neske med ADHD, til at joine vores online ungefællesskab ADHD Ung+.

• Jeg vil opfordre voksne med ADHD eller pårørende i det hele taget til at benytte vores 
Mestringsbank. 

• Se også gerne hvad mulighederne for resten af året er, i forhold til kurser og aktiviteter. 

Du finder alle muligheder på ADHD-foreningens hjemmeside, adhd.dk 

Jeg ved, at alle indsatser lige nu kan være en god trøst i den ændrede hverdag, men jeg 
ved også, at bedst som vi alle får styr på nye rutiner og får lagt nye skemaer, ja så kommer 
vi tilbage til den normale hverdag igen. 

Og så skal vi alle på den én gang til. Men jeg kan love dig for, at ADHD-foreningen også 
der står klar til at bistå dig. 

God læselyst med ADHD Magasinet. Håber det bringer inspiration til dig.

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND FOR ADHD-FORENINGEN

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

Protac SenSit® Protac MyFit®

SANSESANSESANSESANSE
STIMULERING STIMULERING STIMULERING 

n	 Skaber ro og koncentration 
n	 Styrker kropsfornemmelsen
n	 Giver en bedre søvn 
n	Virker beroligende

Protac SenSit®

På protac.dk og tlf. 8619 4103 kan du: 
n	 Bestille terapeut til gratis oplæg
n	 Få terapeutisk vejledning til vores produkter
n	 Se video og læse cases om vores produkter
n	 Tilmelde dig vores nyhedsbrev
n	 Læse mere om sansestimulering

Protac Kugledynen™ Calm

Ro
og tryghed til 

børn og voksne
med motorisk

uro

Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners 
antroposofiske filosofi...

om det hele menneske, og ønsker at give beboerne trygge og 
hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives 
og udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændigt liv.

Kronhjorten er en 3 længet gård, som ligger i de mest 
vidunderlige naturlige omgivelser og med Lystrup Skov som nabo.

Bosted Kronhjorten | Lystrupvej 64 | 3550 Slangerup
Telefon 48 27 90 01 | bostedetkronhjorten.dk

Kronhjorten er et bosted 
for udviklingshæmmede 
børn og unge mellem 7 
og 23 år med særlige 
individuelle behov og 
udfordringer.

1 ledig plads efter sommer

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

På Kommunikationscentret kan du som voksen  

med ADHD få hjælp til at håndtere dine  

vanskeligheder og lære at strukturere din hverdag.  

Bor du i Region Hovedstaden, så ring 45 11 45 50. 

Få styr på din ADHD med 
coaching og hjælpemidler

www.komcentret.dk
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HVAD TILBYDER VI?
Vores unikke netværk, rådgivning og 
redskaber gør en forskel i hverdagen 
for dem, der har ADHD og deres pårø-
rende. Professionelle har udbytte af 
vores konferencer, undervisning og 
guidelines. Politikere bliver støttet 
i at fremme ressourcer til ADHD og 
lave lovgivningen, der tager højde for 
mennesker med ADHD. Vi deltager i 
udvikling og forskning, og formidler 
ADHD nuanceret og positivt. 

HVORDAN ARBEJDER VI?
Det er nødvendigt at engagere vidt 
og bredt, når mennesker med ADHD 
skal lykkes. Derfor arbejder vi hel-
hjertet og helhedsorienteret. Vores 
fundament kombinerer hverdags-
livet med ADHD og evidensbaseret 
viden om ADHD. 

HVAD VIL VI?
Vi vil gøre ADHD og lignende diag-
noser til håb og handlekraft. Det 
kalder vi for ADHD+. Vi vil udnytte 
vores indsigt og rækkevidde til at 
skabe verdens bedste rammer for 
mennesker med ADHD+.   ◆

VI KENDER MEST TIL LIVET MED ADHD
Ingen i Danmark ved mere om men-
nesker med ADHD end os. Vi er helt 
tæt på, og har dyb indsigt i hverda-
gen for mennesker med ADHD. Det 
giver os en usædvanlig rækkevidde 
på mere end en million mennesker 
i Danmark. 
Det er vores berettigelse.

HVORFOR OS?
Når rammerne er der, rykker men-
nesker med ADHD. Ofte mere end de 
selv og andre troede muligt. Derfor 
har vi dedikeret vores arbejde til at 
ruste dem. Så det er dem og ikke 
diagnosen, der styrer deres valg i 
livet. Lad os sammen gøre ADHD til 
håb og handlekraft. Fra mennesker 
med ADHD til deres pårørende. Over 
professionelle og politikere. Til for-
eningens frivillige og ansatte. 

HVEM ER VI? 
Stærkt formål, flad struktur og høj 
medbestemmelse. Det er ADHD-
foreningen. Sådan har det været i 
over 35 år. Det er kun muligt, fordi 
vi har 200 frivillige ildsjæle og 5.500 
medlemmer. Og fordi vi har vores 
politiske, faglige og økonomiske 
støtter i samfundet.

Din ADHD-forening
VORES FORMÅL:
At ruste mennesker med 
ADHD, så det er dem og 
ikke diagnosen, der styrer 
deres valg i livet. 
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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 23. 
august 2020.

Vigtige datoer 
• Tilmelding med ønske om stemmeret senest den 6. september 2020.
• Tilmelding uden stemmeret senest den 20. september 2020.
• Forslag til drøftelse på landsmødet indsendes til Mette Skou på 

mes@adhd.dk senest den 23. august 2020.
• Kandidatur til formand, næstformand eller hovedbestyrelsesrepræ-

sentant indsendes senest den 23. august 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  ◆

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 til at sætte retningen for ADHD-foreningen,
vær med til at vælge formand, næstformand
og bestyrelsesrepræsentanter
– kort sagt, vær med til
ADHD-foreningens landsmøde.

LandsmødeLandsmøde
i ADHD-foreningeni ADHD-foreningen

OBS! NY DATO
På grund af Covid-19 afholdes landsmødet
DEN 4. OKTOBER 2020

Tid
Søndag den 4. oktober 2020
kl. 10-16

Sted
Brogaarden,Abelonelundvej 40,Strib, 5500 Middelfart

☞

☞

Vær med!Vær med!
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Måske kunne vi voksne, holde 
op med at være så sure?
- Om positivt fokus og ”Pyt”

I Danmark har vi ofte en ”fejl-
finderkultur”, hvilket vil sige, 
at vi voksne ofte kommer til at 
fokusere på, og italesætte det, 
der går galt. Vores opdragelsesmåder 
handler ofte om at slå ned på og 
irettesætte ”fejl.”

I skolen retter vi fejl. Vi fortæller fx 
børnene, hvor mange fejl de har lavet 
i en test. Hvorfor kan det ikke være, 
hvor mange rigtige, de har lavet, 
eller hvad der er godt? 

Hvem vil ikke hellere have 10 rigtige 
ud af 20 mulige, end 10 fejl ud af 20 
mulige?

Alle børn, også de børn der har ADHD, har brug for at vokse 
op med en følelse af at blive set, hørt og forstået. Hvilket har 
stor betydning for, hvordan de senere i livet forstår og vurderer 
sig selv ift. deres selvværd og selvtillid, og dermed for deres 
muligheder for at styre i en rigtig retning og tage gode valg og 
initiativer. 

Selvom børn med ADHD har den samme diagnose, så er de 
mindst lige så forskellige som andre børn, og de har - som andre 
børn - både fælles og forskellige behov. Diagnose eller ej, så 

har alle børn nogle væsentlige ens behov. Behov for omsorg og 
kærlighed, at føle sig elsket og forstået osv. 

Derfor er det vigtigt, at vi voksne omkring børnene er bevidste 
om, hvad vi gør, og hvordan vi gør det. At vi vælger at fokusere 
på og italesætte det, der går godt, og ignorere det, der går 
knap så godt. Det hele handler om, hvordan vi tolker, forstår og 
tænker om børnene.

Børn gør det godt, når de kan!
For at kunne ændre vores tolkning af børnene, og dermed vores 
indsatser i forhold til dem, er det vigtigt, at vi er bevidste om 
vores egen forforståelse, vores egen tolkning. 

Når vi tænker, ”at børn gør det godt, når de vil”, så i stedet: Når 
vi tænker, ”at børn gør det godt, når de kan”……

Dette børnesyn er nødvendigt i forhold til alle børn, uanset 
diagnose eller ej, det er bare lettere at anvende i forhold til de 
børn, der faktisk gør det godt.

Positivt fokus 
Børn med ADHD får ofte megen skæld ud og irettesættelser, og 
trænes på denne måde til at have opmærksomhed på alt det, 
de gør forkert. Hvilket naturligvis har stor betydning for deres 
selvværd og selvtillid. 

AF JENNY BOHR
KOGNITIONSKONSULENT, MASTER I SPECIALPÆDAGOGIK OG 
ADVANCED TRAINEE I SAMARBEJDSBASERET
PROBLEMLØSNING. LÆS MERE PÅ JENNYBOHR.DK

Min datter, Amalie Bohr, har skrevet

en rigtig god artikel til dette blad,

(side 26/red.) og da jeg læste korrektur på 

den, var jeg glad for at læse om, hvordan 

Amalie bruger ”Pyt” i sin hverdag. 

Det inspirerede mig, til at

skrive denne artikel.

Børn med ADHD kan ofte komme til at handle på måder, som vi voksne omkring kan have svært 
ved at forstå og håndtere. Forældre, lærere og pædagoger kan erfare, at vores traditionelle måder 
at opdrage på, eller vores traditionelle pædagogiske og didaktiske tilgange, kommer til kort. 
Både hjemme, i skoler og institutioner kan man opleve, at konfliktniveauet ofte er højt, og man 
kan som voksen opleve, at børnene handler på måder, vi ikke forstår og forventer.

➾
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Det får betydning for, hvordan de klarer 
sig på den lange bane. De har derfor brug 

for, at vi voksne skifter fokus og i stedet, i 
vores omgang med dem, lærer dem at 
se alt det, de er gode til, og ignorere 
noget af det, de er knap så gode til. 

Dette gælder naturligvis alle børn, men 
netop fordi børn med ADHD, som en direkte 
konsekvens af deres kognitive forstyrrel-

ser, ofte kommer til at 
handle eller reagere på 
måder, vi ikke forstår 

eller forventer, er 
det særlig vigtigt, at 
vi voksne sørger for 
at agere og ikke rea-
gere, at vi er bevid-
ste om vores tilgang 

til børnene. 

Når børn mødes af mange irettesættelser eller skældud 
Når børn mødes af mange irettesættelser eller skæld ud, gør 
det noget ved deres selvfølelse. De skammer sig. Og er modgan-
gen massiv, kan det betyde, at barnet ikke bare kommer til at 
skamme sig over sine handlinger, men også skamme sig over at 
være den person, det er. Barnet kan føle sig forkert, og det kan 
få stor betydning for, hvordan barnet håndterer udfordringer 
eller modgang. 

Ofte er det sådan, at børn virkelig skal gøre noget rigtig godt, før 
vi italesætter det, mens de ikke skal gøre ret meget forkert, før 
det bliver italesat. Vi er ofte ikke særlig gode til at rose, mens 
vi er bedre til at ”rise”! Det er vigtigt, at vi finder en petitesse-
grænse, at vi er enige om, at mange små forseelser kan ignoreres.

Vi voksne kan vælge, hvordan vi vil agere i forhold til børnene, 
ud fra vores tænkning om og forståelse for børnene og det 
fokus, vi vælger at have på dem. 

Vi kan simpelthen vælge at fokusere på, og italesætte det, bør-
nene gør godt. Det kan være svært, fordi vi i Danmark har en 
grundfæstet fejlfinderkultur, hvor vi fokuserer på og italesætter 
det, som børn gør forkert, og tager det, børn gør rigtigt, for givet. 
Der er så megen fokus på det, børn gør forkert. Det er det, vi 
bruger energi på, tænker på, holder møder om osv. Og det er 
ofte de negative historier om børn og klasser, som bliver delt. 
Med de negative historier kommer vi let til at give andre negative 
forventninger, hvilket betyder noget for mødet med børnene. 

Derfor er det vigtigt, at vi ændrer vores fokus fra ”fejl-finding” 
til ”succes-finding”, og øver os i at italesætte det, børnene gør 
godt. Fremhæve, når børn gør det godt og ignorere noget af det, 
som går knap så godt. 

Det vi giver energi/næring - det får vi mere af!
Som forældre kan vi skrive tre gode ting op 
hver eneste dag og dele dem med børnene. 
Eventuelt med en lille tegning. Derved får 
børnene på sigt en ”gode ting bog”, som de 
kan kigge i, når de har brug for det. Som lærere 
og pædagoger kan vi italesætte børn, der gør 

vrede, når vi tænker om andres handlinger i negative termer. 
Altså, når vi forklarer det, andre gør, som udtryk for at de har 
negative intentioner med det, de gør, eller har dårlige karakter-
egenskaber. Ergo er, at negative tanker om os selv eller andre, 
ikke giver plus på livsglædekontoen.

Gennem mit arbejde rundt omkring på forskellige skoler, oplever 
jeg sammen med andre, at der blandt børnene er en tendens 
til en meget lav Pyt-tærskel. At børn i dag eksempelvis ikke kan 
gå i gang med en opgave, hvis de har en forkert blyant, eller 
har brug for at voksne og resten af klassen, bruger energi og 
tid på at løse konflikter, som er så små, at de ikke bør dyrkes.
Børn har brug for at lære at sige Pyt, og der må vi voksne gå 
foran og vise børnene, at man kan sige pyt til små irritationer 
og ting, vi alligevel ikke kan gøre noget ved.

Naturligvis skal man ikke sige Pyt til alt. Pyt er beregnet til 
irritationer, ting vi ikke kan gøre noget ved, ting vi let kan gøre 
noget ved, ting vi ikke behøver at gøre noget ved, små ting, ting 
der går over, alt sammen ting vi godt kan leve med. 

Vi skal selvfølgelig ikke sige Pyt 
til børn, der oplever reel uret, 
men vi voksne har et ansvar 
der. Vi skal hjælpe børnene 
med, hvad der er reel uret, 
og hvad der er irritation. 
I skolerne arbejder jeg 
gerne med en ”Parkerings-

det godt, fremfor at bruge vores energi på de børn, der gør det 
knap så godt. Vi skal allesammen italesætte det, der går godt 
og dele det med børnene og hinanden. Og så kan vi øve os i 
at ignorere noget af det, der går knap så godt. Vi kan øve os i 
oftere at sige ”Pyt.”

PYT!
Pyt er et lille ord med en stor betydning. Det er et dansk ord, der 
ikke lader sig direkte oversætte til andre sprog. Pyt er et stærkt 
begreb. Man kan se Pyt som et kulturelt begreb, en måde til at 
fremelske sund tænkemåde til håndtering af hverdagens små 
problemer, som besvær, frustrationer eller fejltagelser.

Pyt handler om accept og nulstilling. En påmindelse om at klappe 
hesten i stedet for at overreagere. I stedet for at tildele skyld er 
det en måde til at give slip og komme videre.

Pyt betyder ikke bare:  ”Det er ok”. Pyt betyder:  ”Du er ok”. At vi 
er ok, selvom vi laver fejl, at ting sker, og at vi alle laver fejl og 
alligevel kan være tilfredse med os selv. 

Pyt handler om at give slip og 
komme videre. 

Undersøgelser viser, at jo mindre vi 
går og grubler over tingene, eller 

bekymrer os, jo mindre risiko 
har vi for at udvikle depression 
m.m. Det er vigtigt, at vi prøver 

at overvinde tilbøjeligheden til 
at bebrejde andre. 

Det undrer mig, at vi åbenbart og 
åbenlyst ikke 
har vanskelig-
heder ved at 
bebrejde eller 
kritisere børn, 
mens vi tydeligt 
har svært ved at 
sætte spørgs-

målstegn ved 
en kollegas handlinger. 

Hvad er det der gør, at vi finder det naturligt, at det er vores ret 
at påpege alt det, vi synes, børn gør forkert, mens vi åbenbart 
har svært ved alene at spørge ind til voksnes handlinger? Det 
er i alle fald ikke fordi børn er mere robuste og bedre tåler 
kritik end voksne. 

Nogle mennesker, jeg møder i mit arbejde, mener, at det er 
vores tanker, der styrer os. Men her er jeg uenig:  Vi kan vælge at 
styre vores tanker. Vi kan arbejde med at blive bedre til at sige 
Pyt. Kan vi sige pyt, hjælper det ikke bare den anden, men det 
giver også os selv aflad, så vi ikke går og grubler over tingene.
Forskning peger desuden på, at vi bliver mere irritable eller 

plads for konflikter”, som er et enkelt koncept, hvor læreren tager 
hånd om børnenes oplevelse af konflikt eller uretfærdighed ved 
at skrive det ind i et skema, som så bliver taget frem en eller to 
skemalagte gange om ugen - alt efter klassetrin. Samtidig slip-
per resten af klassens 26 børn for at sidde og vente på deres 
undervisning. 

Eks.: Peter er løbet ind i Jens under en fodboldkamp. Når det 
så bliver taget op på det skemalagte tidspunkt, udbryder Jens: 
”Vi er blevet gode venner igen”, så lærer børnene, at ting går 
over, og at der ikke altid ligger dårlige intentioner bag det, der 
sker. Den måde, hvorpå vi opfatter andres handlinger, har stor 
betydning for, hvor meget vi grubler, bliver irriterede eller føler 
os ramte. I et livslangt perspektiv.

Hvis vi voksne ikke kan sige pyt – så får vi heller ikke lært 
børnene det.  ◆

I skolerne arbejder 
jeg gerne med en 

”Parkeringsplads for 
konflikter”

Børn har brug for at 
lære at sige Pyt
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små ting som at gå ud med skraldet. En liste over alle de ting, 
som man har gjort, giver en positiv oplevelse. 

En liste over de ting, som man gerne vil gøre, kan derimod ende 
med at bekræfte ens negative forventning, hvis man ikke får 
udført alle de ting, som står på listen. Du kan også begynde på 
en succesdagbog, hvor du hver dag skriver om alle de ting, som 
du fik udført og lykkedes med. 

Det handler blot om at vende sit fokus væk fra alt det, som 
ikke blev gjort, til det som rent faktisk blev gjort, men måske
glemt.

Skab dine egne succeser
Når du skal vende din negative forventningsspiral, skal du 
begynde helt fra nul og sætte dine forventninger så langt ned 
som muligt. Det handler om at vælge en opgave, som så nem, 
at du ved, at du vil lykkes med at få den løst. Ideen er at du 
bevidst og systematisk skaber en træningsbane, hvor du kan 
lykkes, og lykkes igen. En træningsbane, hvor du gradvist får flere 
oplevelser med at lykkes og din tro på at du kan lykkes vokser. 

• Udvælg et område, hvor du gerne vil lykkes mere.
• Udvælg en opgave på det område, som du vil gøre i denne 

uge. Hav fokus på denne ene opgave. Vælg en opgave, som du 
tror på, at du vil lykkes med. Måske er det en opgave, som du 
allerede gør hver dag, måske er det en vigtig opgave, måske 
er det sjov opgave.

og lykkes igen, sætter du gang i en positiv spiral, 
hvor succes avler mere succes, mere lyst til at 
prøve, lyst til at gøre mere og bedre præstationer. 
Motivation for at gøre ting kan skabes ved at 
genkalde sig følelsen af, hvordan du havde det, da 
du sidst lykkes med opgaven. Her kan mennesker 
med ADHD/ADD være ekstra udfordret, fordi de 
simpelthen har for få at disse succesoplevelser. 
Derfor kan du have glæde af at arbejde systema-
tisk med at vende din negative spiral til en positiv 
og skabe flere succesoplevelser.

Når du går i gang med arbejdet, kan du arbejde 
med to tilgange, som hver for sig kan skabe re-
sultater. På den ene side, kan du aktivt have fokus 
på det som lykkes, altså vænne dig til at se de 
ting, som du lykkes med frem for det, som ikke 
lykkes. På den anden side kan du også arbejde 
med aktivt at skabe dine egne succesoplevelser.

Hav fokus på det, som lykkes
Hvis du rent faktisk får udført en række ting hver 
dag, men alligevel har oplevelsen af ikke at lykkes, 
så kan det være godt i en periode at have ekstra 
stort fokus på de ting, som du får gjort.

Det kan du fx gøre ved at skrive lister over de ting, 
som du får gjort (en Done-liste) fremfor lister over 
de ting, som du gerne vil gøre (en To Do liste). 
Skriv gerne alt, hvad du har gjort på listen. Også 

Mestring af livet med ADHD/ADD handler meget 
om at tro på fremtiden og om have mod på at 
prøve nye ting af. 

Men måske har du prøvet alt for meget, som ikke 
virkede? 

Måske har du haft alt for mange negative ople-
velser og nederlag? 

Hvis dette passer på dig, så er du måske kommet 
ind i en negativ spiral, hvor mislykkede forsøg 
betyder, at du er ved at miste troen på, at ting 
kan lykkes. Du har fået en forventning om at ting 
vil mislykkes, og at du heller ikke denne gang vil 
få udført den planlagte opgave eller overholdt 
den aftale, som du har lavet med dig selv. Det 
kan betyde, at du holder op med at forsøge, for 
det kan alligevel ikke betale sig. Du har en negativ 
forventning til dig selv, og den får dig til at præ-
stere endnu dårligere.

Vend den negative spiral
Men den negative spiral kan vendes og som så 
meget andet handler det om træning. Det handler 
om at træne sig selv i at lykkes eller som man siger 
på amerikansk “set yourself up for succes”. Når du 
lykkes med ting eller overholder din plan, får du 
en positiv oplevelse, som betyder at du får lyst til 
at gentage succesen. Når du gentager succesen 

Lidt er bedre end ingenting,
når du vil lykkes med at lykkes

AF TINE HEDEGAARD 
PROGRAMLEDER
I ADHD-FORENINGEN

• Overvej om den valgte opgave kan brydes ned i flere mindre 
opgaver, så dit succeskriterie kan være at udføre første del 
af opgaven.

• Hvis du ikke får gjort den udvalgte opgave, så giv dig selv 
en endnu mindre og nemmere opgave. Vær i det hele taget 
opmærksom på, hvorfor du ikke fik udført opgaven.

Når du er lykkes med den ene opgave, kan du gradvist bygge 
på med flere opgaver. Det kan fx være en ny opgave hver dag 
eller at gøre den samme opgave flere dage i ugen. Det afhænger 
naturligvis af opgaven.

Pas på negative tanker
Du skal være meget opmærksom på dit ambitionsniveau, når 
du arbejder med at skabe en positiv forventning om at lykkes. 
Det handler ikke om effektivitet, men om at opleve succes. Det 
er ikke vigtigt om opgaven er stor eller om du får udrettet en 
masse. Lige nu er det hele bare en øvelse, som skal vende din 
negative forventning om at mislykkes til en positiv forventning 
om at lykkes. Det eneste, som tæller er oplevelsen af at lykkes!

Vær opmærksom på negative tanker, som kan spænde ben for dig:
• Hvis jeg ikke kan gøre det hele, så kan det være lige meget
• Jeg kan lige så godt lade være, for jeg får det alligevel ikke 

gjort.

Hvis du tænker ovenstående eller noget lignende, får du svært 
ved at vende den negative spiral. Du har du brug for at sige til 
dig selv, at lidt er bedre end ingenting, når du vil lykkes med 
at lykkes!   ◆
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Det handler blot om 
at vende sit fokus væk 

fra alt det, som ikke 
blev gjort, til det som 
rent faktisk blev gjort, 

men måske glemt.
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Kærlighed i Kaos er udviklet af ADHD-foreningen, og 
det er det første danske forældretræningsprogram 
med en dokumenteret effekt, målrettet forældre 
til børn i alderen 3-9 år med ADHD eller lignende 
vanskeligheder.

Det har ændret og vil fortsat ændre vores liv

Effektmåling gennemført af VIVE viste, at Kærlighed 
i Kaos resulterer i en markant, positiv forskel, da 
deltagerne oplever, at de har fået flere kompetencer 
som forældre. De bliver blandt andet bedre til at 
forstå og støtte deres barn.

Familierne fik desuden en lettere hverdag, mere 
overskud og højere livsglæde. Og forældrene er gået 
fra kurset med en overbevisning om, at de nu kan 
tackle de udfordringer, de står overfor.

Kærlighed i Kaos hjælper forældrene og det hjælper 
dermed også deres børn. Og se, det er uvurderligt.

Kærlighed i Kaos

Top evalueret
Afholdt for mere end 599 forældre
28 steder i Danmark 

Fra en tidligere deltager: 
Tak for et super forløb. Det har ændret 
og vil fortsat ændre vores liv.

Kærlighed i Kaos i fem byer

Fra september får I også mulighed for at deltage på 
Kærlighed i Kaos, når vi starter hold op i:

● Esbjerg

● Viborg

● Aarhus

● Aalborg

● Roskilde

Husk, at det er en mulighed at søge jeres kommune 
om støtte til deltagelse. I finder anbefalinger og 
skabeloner hertil under kursusbeskrivelserne for 
de enkelte byer.

I kan læse mere om det hele under kursusbeskrivel-
serne på adhd.dk. Har I brug for yderligere informa-
tion, er I mere end velkomne til at kontakte børnefag-
lig projektleder Anna Furbo Rewitz på afr@adhd.dk.

Første danske forældretræningsprogram med dokumenteret effekt

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT
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FOTO: FELDBALLE FILM 

ADHD-foreningens projekt Kend dine grænser lanceres her i 
foråret. 

Projektet består af en online kampagne og en række lærings-
aktiviteter, der skal oplyse børn og unge med kognitive funk-
tionsnedsættelser om krop, grænser og følelser. Formålet er at 
forebygge krænkelser og seksuelle overgreb hos målgruppen. 

Kampagnen er inddelt i aldersgrupperne 10-14 år og 14-18 år. 
Materialet består af små introfilm, spots, interaktive film, kortfilm, 
casehistorier og podcasts.

I vil bl.a. møde Sille, der kommer til at overskride sin venindes 
grænser med sit sprog. Hvordan får man sagt undskyld?

Og I vil også møde Noah, der er meget forelsket og får svært 
ved at styre sin vrede overfor en af de andre drenge. Hvordan 
gør man det godt igen?

I vil møde Alberte, der skriver med en fyr, som beder hende 
sende et billede i undertøj. Skal hun gøre det eller ej? 

I vil møde kæresteparret Daniel og Amalie, som ikke har fået 
talt om lyst til sex. Hvordan får man sagt, hvad man kan lide 
og ikke lide, så man undgår at overskride hinandens grænser?

Materialet vil tale direkte til børn og unge, som skal kunne bruge 
materialet på egen hånd. Men der vil også være forskellige 
læringsaktiviteter, som en lærer, pædagog eller forælder kan 
arbejde med sammen med børnene. 

Kampagnen er produceret af Feldballe Film, ADHD-foreningen 
er projektleder og projektet er finansieret af Socialstyrelsen.

Spørgsmål eller kommentarer kan sendes til projektleder Anna 
Furbo Rewitz på afr@adhd.dk  ◆

AF ANNA FURBO REWITZ,
BØRNEFAGLIG PROJEKTLEDER I ADHD-FORENINGEN

Kend dine grænser
 – en kampagne til børn og unge om krænkelser og overgreb
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Udredning og
behandling

ses igangsættelse af behandling, hvis diagnosen 
KUN er ADHD/ADD!

Det giver ingen mening
og vi kan ikke være det bekendt!
Vi må aldrig glemme alvorligheden af ADHD og de 
konsekvenser, det har, for den enkelte at skulle 
leve livet med ubehandlet ADHD. 

Det kan ikke passe, at vi pludseligt kan sige: ”Har 
man KUN ADHD, ja så er det ikke alvorligt nok til, 
at vi kigger på det her og nu. Så må du selv finde 
din vej over i den private del af sundhedsvæsenet 
og pænt vente endnu en gang - og meget længe. 
Forstår vi ikke, at tiden her er altafgørende? Der 
skal handles og sættes ind hurtigt.   ◆

Godmorgen til folket. Sidder hjemme på 5.-dagen 
og kigger ud ad vinduet, mens min datter så småt 
er ved at stå op til dagens onlineskole. Vi er ved 
at vænne os til forandringen, har fundet nye små 
rutiner, og hverdagen ruller igen. På sin helt egen 
og nye måde. 

Der er en anden ro i min hverdag, og det føles som 
om, at det normale, intense fokus på den daglige 
trummerum er sat til side for at rette blikket 
langt mere mod fremtiden. Måske er det af ren 
overlevelse, og fordi jeg rent faktisk har tid til det. 

Jeg oplever, at vi er blevet meget klogere på ADHD i 
Danmark. At vi langt oftere har forståelse for, hvad 
det har af betydning for den enkelte og livet. Men 
samtidigt bliver vi ved med at lave benspænd for 
det gode liv med ADHD. Og det gør vi på mange 
måder. Lige nu kan vi endnu en gang konstatere, 
at udredning og behandling af mennesker med 
ADHD i Danmark ikke fungerer hensigtsmæssigt. 
At ADHD igen ikke tages alvorligt. Lad mig blive 
mere specifik. 
 
I ADHD-foreningen hører og ser vi, at flere menne-
sker med ADHD bliver afvist både til udredning og 
behandling i hospitalspsykiatrien, alene fordi der 
ikke er komorbiditet knyttet til deres henvisning 
for udredning af ADHD/ADD. ADHD-foreningen 
har fået en kopi af en sådan henvisning fra en 
af psykiatriens centrale visitationer. Vi har rettet 
henvendelse til ministeren med ønske om at få 
oplyst, på hvilket grundlag denne procedure er 
opstået, og om ministeren anbefaler, at dette 
gennemføres i praksis. 

Mennesker med ADHD, der bliver afvist i offentligt 
regi, henvises ofte til privat-praktiserende psy-
kiatere, hvor der kan være op til 1½ års ventetid. 
Dvs. at som udgangspunkt har en psykiater vur-
deret, at der er en behandlingsindikation, men at 
denne så alligevel ikke tages hånd om rettidigt. 
Sikke et svigt.
 
Vi får også et stigende antal henvendelser til 
ADHD-foreningens rådgivning, der handler om, 
hvordan både børn og voksne oplever, at de ikke 
kan få igangsat behandling, fordi de er diagnosti-
ceret via privat sundhedsforsikring. Heller ikke her 

GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

CAMILLA LOUISE
LYDIKSEN, DIREKTØR

Citat fra Russell Barkley:
Problemet for mennesker 
med ADHD er ikke, at de 

ikke ved, hvad de skal 
gøre. Problemet er, at de 

ikke gør det, de ved. 

Er der tvivl om alvorligheden af ADHD og 
brug for at forstå livet med ADHD, så kontakt 
os gerne i ADHD-foreningen. 

Du kan også hoppe ud i virkeligheden og 
tage med os på heldagskonference den 1. 
oktober 2020 i Odense med den amerikanske 
ekspert Russell A. Barkley. Han har forsket 
i ADHD i mange år, og må være den, der 
topper listen i verden med flest udgivelser 
og størst viden på området. Jeg har haft 
fornøjelsen af at lytte til ham flere gange, 
og hver eneste gang bliver jeg dygtigere 
til at forstå ADHD og til at handle på min 
viden. Alt sammen til gavn for mennesker 
med ADHD.
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Læs mere på adhd.dk under menupunktet Social 
indsats/Mødet med det offentlige/Har du en sag 
i kommunen.

Skolens forpligtigelser
Hvis fraværet skyldes, at barnet har psykiske eller 
sociale vanskeligheder i skolen, skal skolen sam-
arbejde med forældrene om at udrede årsager 
og finde løsninger herpå, eventuelt i samarbejde 
med PPR. 

Hvis barnet eller den unge er fraværende mere 
end 15 dage på grund af sygdom, skal skolederen 
kontakte forældrene med henblik på at vurdere 
behovet for sygeundervisning. Dette gælder også 
sygdom ved mistrivsel i skolen, dvs. den gruppe 
af børn der lider af skolevægring pga. mistrivsel 
i skolen.  

Sygeundervisningen kan, om fornødent, foregå i 
barnets hjem og skal altid være afpasset barnets 
alder, helbredstilstand og forudsætninger.

Hvis skolelederen ikke tager stilling til sygefra-
været, anbefaler ADHD-foreningen, at du skriftligt 
kontakter skolelederen herom.  ◆

I reglerne om fravær fra skolen skelnes imellem: 
• Fravær pga. sygdom, funktionsnedsættelse og 

lignende. Herunder altså kognitive funktions-
nedsættelser som ADHD og Autisme.

• Fravær pga. ekstraordinær frihed godkendt af 
skolen (fridage, som du har anmodet om og 
fået godkendt).

• Ulovligt fravær.

Ulovligt fravær 
Det er altid vigtigt at give skolen besked, hvis 
dit barn er fraværende på grund af sygdom eller 
funktionsnedsættelse. Det træk, der kan foretages 
i Børne- og ungeydelser handler nemlig udeluk-
kende om ulovligt fravær.

Er barnet fraværende på grund af sygdom eller 
funktionsnedsættelse i mere end 2 uger, kan sko-
len anmode om en lægeattest. Der er ingen regler 
om, hvem der skal betale lægeattesten, og i råd-
givningstelefonen hører jeg om forskellig praksis. 

Nogle steder betaler skolen, andre steder er det 
forældrene. Nogle forældre oplever besvær med 
at få en læge til at lave attesten, idet der kan 
være uenighed om, om det er familiens privat-
praktiserende læge eller der, hvor barnet er til-
knyttet ADHD behandlingen. Heller ikke dette er 
der fastsat regler omkring, og mange får derfor 
hjælp fra den psykiatriske læge, der behandler 
barnets ADHD. 

Fravær over 15%
Hvis barnet har ulovligt fravær på 15% eller der-
over pr. kvartal, skal skolelederen indberette dette 
til kommunen, som skal træffe afgørelse om at 
standse Børne- og ungeydelsen. En sådan afgø-
relse er gældende for et kvartal ad gangen. Fordi 
det er en afgørelsessag, gælder de forvaltningsret-
lige regler om partshøring, skriftlig afgørelse med 
begrundelse og ankevejledning. Både forældre 
og den unge under 12 år skal høres i forhold til, 
hvordan de forholder sig til fraværet. 
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ELISA FERRARI
SOCIALRÅDGIVER
TLF. 53 72 99 08
EF@ADHD.DK
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Fravær og træk i
Børne- og ungeydelsen

Reglerne om træk i Børne- og ungeydelsen 
er lovgivningsmæssigt forankret i SEL 153 og 
§155 c samt lovbekendtgørelse registrering 
af fravær.

Lovgivningen omkring børns fravær i skolen er skærpet det senere år, og det har 
jeg de seneste måneder fået henvendelser om i ADHD-foreningens rådgivning. 
Nogle forældre har oplevet, at de er blevet sanktioneret omkring Børne- og 
ungeydelsen i form af stop af udbetalingen på grund af deres barns fravær.

Elisa Ferrari, socialrådgiver i ADHD-foreningen
ef@adhd.dk
Tlf. 53 72 99 08
Mandag: 9.00-12.00 og 12.30-14.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 9.00-12.00 og 12.30-14.00
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Er du ung voksen med ADHD/ADD i alderen 
18-25 år? Så har ADHD-foreningen et tilbud 
til dig.

Deltag i ADHD-foreningens camp for unge 
voksne, som i år afholdes i naturskønne 
omgivelser, Houens Odde, ved Kolding.  

Bliv klogere på din ADHD/ADD
- sammen med andre 
På campen møder du andre med ADHD/
ADD og bliver lidt klogere på, hvordan du 
kan takle de udfordringer, din ADHD/ADD 
giver dig i hverdagen. Campen foregår i 
naturskønne omgivelser omkring Kolding. 

Her vil være korte oplæg og øvelser om 
ADHD/ADD samt udendørsaktiviteter, hvor 
I, sammen med andre deltagere, skal løse 
forskellige opgaver, har mulighed for at 

udfordre jer selv og for at udveksle erfa-
ringer omkring styrker og udfordringer 
ved livet med ADHD/ADD.

Vil du med?
Så er vi klar med dygtige undervisere 
og et spændende program. Se mere og 
tilmeld dig på ADHD-foreningens hjem-
meside UNG+: adhd.dk/ung

Har du spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte projektleder på 
ungeområdet, Pernille Ljungdalh på
psl@adhd.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Du kan læse og se fotos
fra tidligere camps på adhd.dk

3 dage med fællesskab og naturoplevelser for unge i alderen 18-25 år
ÅRETS UNGE CAMP 2020ÅRETS UNGE CAMP 2020

Tid
Fredag den 14. august 2020 

kl. 18.00 til søndag den 16. 
august kl. 15.00

Sted
Houens Odde, Houens Odde 

14-20, 6000 Kolding,houens odde.dk
Pris

300 kr. for medlemmer af 
ADHD-foreningen500 kr. for ikke-medlemmer

☞

☞

☞
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• 30 minutters pause (aftal hvad man kan vælge at lave i pausen)
- Visualiser tiden med en fysisk timetimer/app eller et æggeur.
- Husk at varsle op til skiftet 
• 15 minutters e-læring spil fx på app
- Visualiser tiden med en fysisk timetimer/app eller et æggeur.
- Ros og opmuntring
• Frokost kl. 12.00-12.30
• Tur ud i haven. Find ting der starter med A, B, S, T. Bagefter 

trampolin.

Forsøg at gøre det lidt særligt hyggeligt ved at lave te og måske 
en skål med fx skåret frugt eller nødder. Hvor frustreret man end 
er som forælder, så prøv at italesætte det som en mulighed for 
at prøve noget særligt, der også har noget godt i sig.

Lad være med at have forventninger om at nå alt det, læreren 
har sendt ud. Det er en helt ekstraordinær situation det her, og 
for familier med ADHD er dette en kæmpe prøvelse. At komme 
godt igennem som familie er første prioritet. Læring undervejs 
er også vigtig, men det kommer som nummer to. 

Prøv også at skabe læring på andre måder: Følge en opskrift, 
bygge med Lego, se en dokumentar, spille brætspil. Det kan være 
nemmere sagt end gjort at løsrive børnene fra computerspil 

og tegnefilm, men forældrenes tiltag omkring denne særlige 
mulighed for at være sammen kan måske hjælpe til. Sørg for 
fysisk aktivitet udenfor og for gode små oplevelser sammen. 
Klip et gækkebrev, så karse, leg stopdans – små overskuelige og 
afgrænsede aktiviteter, som børnene vil huske som noget sjovt, 
som far og mor normalt ikke gør på en hverdag.
 
Hvad med alle dem, der arbejder hjemme?
Forældre der selv arbejder hjemme er selvsagt ekstra pressede. 
Det vil for de fleste forældre være tæt på umuligt – afhængig 
af børnenes alder. Det bedste råd vil nok være at få besvaret 
mails og talt i telefon m.m. mens børnene er optaget af deres 
skærm – og ellers ikke have forventninger til, at man kan nå 
noget særligt. Måske kan man få arbejdet nogle timer, mens de 
sover. Det vil være vigtigt at tale med sin arbejdsgiver om éns 
situation og evt. lave en særlig aftale om at indhente timerne 
senere eller noget andet. 

Forældre skal huske også at strukturere hverdagen for sig selv. 
Hvordan passer jeg på min energi i denne uvante situation?

Pas på jer selv og hinanden.  ◆
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For børn med ADHD er det en ekstra stor udfordring. De er så vant 
til at have deres faste rammer og rutiner for at kunne overskue 
deres dag. I disse dage er det hele faldet fra hinanden, både 
skole, fritidsaktiviteter og familiens normale rytme. Det er meget 
utrygt og kaotisk for et barn, der har overbliksvanskeligheder 
og svært ved at navigere.
 
Mange børn med ADHD vil være utrygge og urolige over alt det, 
der sker (og ikke sker) lige nu. Der vil måske være kort vej til 
vrede og tårer, og der kan komme mange konflikter. Nogle børn vil 
være meget frustrerede og måske reagere udad. Andre vil trække 
sig og forskanse sig på værelset med skærm og høretelefoner. 

Det gælder selvfølgelig også for børn uden ADHD, at de synes 
det her er kaotisk og svært at håndtere – men de vil være mere 
fleksible i forhold til at kunne skifte aktivitet, lytte til forældrenes 
forslag, forstå og acceptere situationen og være med på at få det 
bedste ud af det. Børn med ADHD vil generelt have meget svært 
ved at tilpasse sig denne nye hverdag, og forældrene vil være 
på hårdt overarbejde med at aktivere og håndtere deres børn. 

Som de fleste andre lige nu vil børnene også være bekymrede 
og ængstelige - og det gælder særligt, fordi mange børn med 
ADHD er ængstelige i forvejen. Det, at forældrene også er urolige, 
og at ingen kan fortælle dem, hvor længe det skal vare, eller 
hvad der skal ske, det er også ekstra svært og utrygt for dem.
 
Hvad kan man gøre for at skabe noget struktur i de her dage?
Det vil være meget vigtigt for børn med ADHD, at man prøver 
at skabe så meget struktur i hverdagen som muligt. Fx at spise 

morgenmad og tage tøj på, som man plejer. Lav en plan for 
dagene og gør planen visuel for børnene hver morgen. 

Hav aftalte tidspunkter for skolearbejdet og husk at besvare så 
mange af barnets hv-spørgsmål som muligt: Hvor sidder jeg? 
Hvad skal jeg lave? I hvor mange minutter? Hvem hjælper mig? 
Hvad skal jeg bagefter?

Sørg for at barnet får meget konkrete og afgrænsede opgaver, 
fx 1 side eller 1 opgave ad gangen. 

Det vil være vigtigt at bruge hyppige pauser, visualisering af 
tiden, belønning og masser af ros og anerkendelse. 

Et udsnit af dagen kan fx se sådan ud:
• 15 minutters arbejde. S. 41 opgave 3. 
- Visualiser tiden med en fysisk timetimer/app eller et æggeur.
- Ros og opmuntring
• 30 minutters pause (aftal hvad man kan vælge at lave i pausen)
- Visualiser tiden med en fysisk timetimer/app eller et æggeur.
- Husk at varsle op til skiftet
• 15 minutters arbejde. Læsebogen kapitel 4
- Ros og opmuntring
- Visualiser tiden med en fysisk timetimer/app eller et æggeur.

Skolelukning
er ekstra hårdt 
for familier
med ADHD

Alle børn har mistet struk-
turen i deres hverdagsliv 

pga. regeringens tiltag for 
at bremse smittespredning 

af Covid-19. 

EKSEMPEL PÅ FORMIDDAGS HJEMMESKEMA FOR BARN MED ADHD I INDSKOLINGEN 

 

FAG 
 OPGAVE TID SÆT X BELØNNING 
Matematik 

 
S. 41, opgave 3 15 min  

1 kiks Pause 

 
 

30 min  
 Dansk 

 
Læsebogen,  
kapitel 4 

15 min  
1 kiks Pause 

  

 
30 min  

 Udenfor Tur ud i haven. Find ting der 
starter med fx A, B, S, T. 

15 min  
1 kiks 

Fysisk aktivitet 

 
Trampolin 30 min  

 Engelsk 

 
 

Frugt spil på app 15 min  
1 kiks 

Frokost 

 
 

30 min  
 •  

OBS! 
 

•  

 

 
Husk at visualisere tiden med en 

fysisk timetimer, en app eller et æggeur 
 

 
Husk at give 
masser af ros, anerkendelse og opmuntring 

 
Husk at aftale hvad man kan vælge at lave i pausen 

 

•  
Husk at varsle flere gange op til et skift 

 • ADHD-foreningen marts 2020  

  

AF ANNA FURBO REWITZ,
BØRNEFAGLIG PROJEKTLEDER I ADHD-FORENINGEN

Det vil være meget 

vigtigt for børn med 

ADHD, at man prøver 

at skabe så meget 

struktur i hverdagen 

som muligt.
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"Hvorfor bliver du ved med at lave de samme dumme ting? Nu 
er det 5. gang? Lærer du aldrig noget af dine fejl"? 

Og den allerværste frase: ”Kan du slet ikke se, hvor meget du 
sårer de mennesker, der elsker dig?  

Det var nogle af de spørgsmål, jeg altid blev stillet, og altid stil-
lede mig selv. Jeg var jo lige så ked af det og frustreret, som de 
mennesker, jeg havde omkring mig, for jeg var jo ikke i tvivl om, 
hvad der var rigtigt eller forkert, og jeg manglede bestemt ikke 
empati eller medfølelse. Så hvorfor blev jeg ved med, metaforisk, 
og ordret, at køre direkte overfor rødt? 

Jeg har brugt timer, måneder og år på, at prøve at finde et svar. 
Både til mine medmennesker, men bestemt også til mig selv. 

Dengang slog jeg mig selv i hovedet, og mit selvværd begyndte 
at dykke. Den sjove, livsglade og udadvendte pige forsvandt 
langsomt. 

Dengang kendte jeg ikke til ordet PYT
Dengang kendte jeg ikke til ordet PYT! Og jeg havde svært ved 
at komme videre fra min skam og dårlige samvittighed. Hvilket 
på ingen måde gavnede mig. 

Folk omkring mig forventede en dårlig adfærd, og det kongelige 
porcelæn blev pakket væk, når jeg kom på besøg. Enten fordi 
jeg fik væltet ting på gulvet og meget hurtigt kunne få knust et 
par tallerkener og kopper. Eller også fordi det røg i tasken, fordi 
jeg syntes det var flot og dyrt. 

Jeg gør altid mit bedste 
Jeg gør altid mit bedste, og jeg gør aldrig noget med dårlige 
intentioner, selvom det ude fra kan se sådan ud. Og det husker 
jeg mig selv på. Ingen mennesker får noget ud af at gå og bære 
nag og huske sig selv på alt det dårlige, der er sket, eller dårlige 
ting der måske kommer til at ske. 

Hvis man kan komme videre, så kommer man længere. Og jeg 
er godt klar over, det er lettere sagt end gjort. Men hvis alle 
bare ville prøve at sige pyt i en uge, så vil der opstå langt færre 
konflikter, tingene vil forløbe mere gnidningsfrit, og stemningen 
vil være bedre. 

I takt med at jeg er blevet ældre, har fået mere selvindsigt, og 
været enormt åben omkring, hvad jeg har svært ved, og hvad 
jeg nogle gange har brug for hjælp til, så har jeg rykket mig 
utroligt langt.

Min udvikling har været en sej og lang kamp
Min udvikling har været en sej og lang kamp, og tilliden fra andre, 
og tilliden til mig selv, har undervejs været væk, men den er 
heldigvis kommet tilbage. Jeg har tillid til, at jeg nok skal klare 
den, og det har min omverden heldigvis også. 

Jeg har langt om længe lært mig selv at tjekke forruden for røde 
lys og ikke kun tjekke bakspejlet. Og endnu vigtigere, så har jeg 
lært at sige PYT! Og jeg prøver at give min pyt- mentalitet videre 
til de mennesker, jeg omgiver mig med. For selv om jeg er kom-
met langt, og har lært meget af mine fejl og de uoverskuelige 
konsekvenser, der har fulgt med, så er jeg bestemt ikke fejlfri. 
Jeg er og vil nok altid være impulsstyret, og udstyret med en 
”Ja-hat”, jeg nogle gange burde tage under armen. 

Det skal bestemt ikke være kedeligt
Tingene skal gå stærkt, og det skal bestemt ikke være kedeligt. 
Men jeg gør mit allerbedste for at stoppe op, tænke mig om og 
prøve at tage andre mennesker med i mine overvejelser. Og hvis 
det går galt, så jeg 2 gange på én dag får en parkeringsbøde, så 
jeg ender i byen dagen før en eksamen, eller hvis jeg låser mig 
ude af min lejlighed, for 3. gang på en måned. Så må jeg stå op 
med tømmermænd, gå til min eksamen, lave en afdragsordning 
på parkeringsbøderne, og bruge halvdelen af min ”SU” på låse-
smed, og så sige PYT! 

Så jeg håber, at du, der læser dette, at du, der ligesom mig tager 
alt for mange røde lys og slår dig selv i hovedet, at du der er 
pårørende, lærer, forælder, kæreste eller ven til en som mig, vil 
prøve en uge med PYT! 

En uge, hvor man tilgiver, kommer videre, griner af dumme fejl 
og tilsidesætter frustrationer og vrede. Det kan føles unaturligt, 
og det kan være svært, og man kan hurtigt falde tilbage i det 
samme mønster. Men pyt med det! Så længe man gør sit bedste, 
så kan man jo ikke gøre det bedre.  ◆

”Skru op på pytten!
Og ned for skæld ud og skammen”

ARTIKLEN ER SKREVET AF AMALIE BOHR, 27 ÅR. AMALIE ER 
PÆDAGOGSTUDERENDE, OG HAR HOLDT OPLÆG OM SIN 
ADHD SIDEN HUN VAR 16 ÅR.  ADHD-FORENINGEN ER GLAD 
FOR AT KUNNE DELE AMALIES ARTIKEL MED MAGASINETS 
LÆSERE. 

Som barn og som ung så jeg ingen røde lamper blinke, kun i mit bakspejl, og da var det ligesom 
for sent at stoppe for rødt. 
Alting gik utrolig hurtigt, og intet, jeg gjorde, var velovervejet eller gennemtænkt. Så stod jeg igen 
tilbage med en rigtig dårlig samvittighed, uoverskuelige konsekvenser og slog mig selv i hovedet, 
sammen med resten af de frustrerede voksne, jeg var omgivet af.

Det kongelige porce-
læn blev pakket væk, 
når jeg kom på besøg

Jeg er og vil nok altid 
være impulsstyret og 

udstyret med en ”Ja-hat”, 
jeg nogle gange burde 

tage under armen.
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Om Anne-Sofie Gielev
Anne-Sofie er 21 år og kommer fra Dyssegård nord for Køben-
havn. Hun er vokset op i en kernefamilie med mor, far og to 
ældre søskende. Alle tre børn er diagnosticeret med ADHD, og 
selv om Anne-Sofies far aldrig er blevet diagnosticeret, er hun 
ikke tvivl om, hvor det kommer fra. 

”Det har ofte resulteret i, at bølgerne er gået højt, når der bor 
fire med ADHD under samme tag, men det har også betydet, at 
jeg altid har haft nogen at spejle mig i og aldrig har stået alene.” 

Anne-Sofie fik sin ADHD-diagnose i femte klasse, og hun syntes, 
det var pinligt. Hendes diagnose slap ud til et forældremøde, 
og én af Anne-Sofies klassekammerater konfronterede hende 
i et frikvarter med store armbevægelser og et:  ”Jeg ved godt, 
hvad du fejler”. 

”Jeg havde hverken haft tid til at erkende eller acceptere det, før 
jeg stillede mig op foran hele min klasse, og fortalte det som 
det var. Af den grund har jeg altid været meget åben omkring 
min diagnose, hvilket gjorde, at jeg fik mulighed for at arbejde 
med den, samt udforske hvilken betydning den havde for mig”.

”Ændrede det din tilværelse at du fik en diagnose?” 
”Diagnosen har ikke decideret ændret mit liv, men den har hjul-
pet mig selv og andre til at forstå, hvorfor jeg agerer anderledes 
end andre, dog uden at bruge ADHD som en undskyldning, men 
mere som en forklaring. 

Alle skal opføre sig ordentligt, med eller uden ADHD. Som barn 
var jeg meget temperamentsfuld og til tider udadreagerende, 
og det har i mit voksenliv ændret sig til rastløshed. Desuden 
var der jo ikke noget, der ændrede sig, jeg var jo stadig bare 
Anne-Sofie. Nu stod der bare noget nyt et sted i min journal, 
ellers var alt jo som det plejede”. 

”Hvordan kom din ADHD til udtryk under din skolegang?”  
”Jeg havde ofte konfrontationer med min lærer, blev sendt uden 
for døren, lavede aldrig lektier og blev sendt til eftersidning et 

I dag arbejder Anne-Sofie som PR-assistent hos det danske 
designbrand Reform, hvor hun har ansvar for det skandinavi-
ske marked. Hun startede som praktikant og arbejder nu mere 
end fuld tid. 

Anne-Sofie fortæller, at det, at kunne skabe struktur, overholde 
deadlines og bruge sine sociale kompetencer til at skabe rela-
tioner, er de primære opgaver i hendes stilling. ”Der er sikkert 
mange, som er både klogere og dygtigere end mig, men det er 
ikke det samme som at have ambitioner, drive og tage ansvar” 
siger Anne-Sofie. 

”Hvad er vigtigt for dig på din arbejdsplads?” 
”At jeg føler mig værdsat og respekteret, hvilket altid har været 
en selvfølge ved Reform. Jeg er heldig at have en chef, der ser 
muligheder og ikke lader sig begrænse af min diagnose. Hun 
giver mig plads, inddrager mig i vigtige beslutninger og lytter til 
mine idéer. Hun er samtidig opmærksom på mig og kan se på 
mig, hvis jeg mister overblikket. I sådanne situationer trækker 
hun mig til side og hjælper mig med at lave en plan og prioriterer 
mine arbejdsopgaver. Struktur og rammer har jeg i høj grad brug 
for, da mit hoved ofte er stik modsat og fyldt med rod og kaos. 
Jeg er en af dem med 7000 post-its på væggen og har sindssygt 
mange strategier, jeg bruger. Strategierne er vigtige for mig, for 
at få fuldt opgaver til dørs. Ud over at skrive alting ned på sed-
ler, så har jeg næsten altid høretelefoner i ørerne uden musik 
for at signalere, at jeg ikke vil forstyrres i vores åbne kontor-
miljø”.

Anne-Sofies chef, Anne Grønskov udtaler: ”Anne-Sofie er en 
solstråle, og jeg har ikke et eneste øjeblik været i tvivl om, at 
hun er et perfekt match hos Reform. Anne-Sofie er et lysende 
PR-talent, og flere af hendes kompetencer er overlappende 
med kvalifikationer, der anses som værende af værdi inden for 
PR, såsom et højt energiniveau, at være impulsiv og hurtig på 
aftrækkeren. Hendes ADHD fylder meget lidt i mit arbejde og mit 
billede af hende. Jeg er opmærksom på hende og ser, når hun 
mister koncentrationen, men herefter taler vi ærligt om det”. 

”Kan man sige, at din arbejdsplads bruger din ADHD
på en positiv måde?”
”Det er i høj grad i kraft af min ADHD, at jeg er havnet dér, hvor 
jeg er. De opgaver, jeg får, kræver nogle af de karaktertræk, jeg 
har i forbindelse med min ADHD. Der har altid været plads til, 
at jeg har kunnet udfolde mig, som jeg føler. Jeg kan mærke, 
at min chef er oprigtigt interesseret, og vil hjælpe mig med at 
opnå mine drømme – også dem, der ikke nødvendigvis invol-
verer Reform. Jeg fortalte hende, at jeg altid havde drømt om at 
bo i udlandet. En måned senere tilbød hun, at jeg kunne flytte 
med Reform til Berlin. Jeg tog en hurtig beslutning og rykkede 
teltpløkkerne op og hele mit liv.” 

”Hvad vil du sige til andre unge med ADHD, der føler sig
udfordrede i forhold til uddannelse og arbejde?”
”Jeg har altid set min ADHD mere som et karaktertræk end en 
psykisk lidelse. Jeg tror, at det er vigtigt at være åben omkring 
diagnosen, og være i dialog med sin lærer eller arbejdsgiver om, 
hvilke udfordringer og styrker, det kan føre med sig. 

Tænk lyst og motivation ind i de veje, du vælger at gå. Om 
det er uddannelse, arbejde eller noget helt tredje. Der ligger 
mange særlige styrker i det, at have ADHD, og for mig er den 

par gange. For at sige det mildt har jeg været en møgunge. Jeg 
har aldrig ønsket at være til besvær eller gøre nogen vrede, men 
jeg er blevet misforstået i mine handlinger. Jeg har aldrig kunnet 
sidde stille og har haft koncentrationsbesvær, medmindre vi 
havde et aktivt eller kreativt fag, for så var jeg i en helt anden 
verden. I sløjd kunne jeg producere tre brødkurve på den tid, 
som det tog andre at finde materialerne til den første. 

Jeg lærte hurtigt at se mulighederne i stedet for begrænsninger, 
og i dag påskønner jeg min energi og enorme drive. Jeg ville ikke 
give det væk for noget, hvis muligheden bød sig.” 

På gymnasiet fik Anne-Sofie tildelt en mentor til at hjælpe med 
at holde styr på hendes opgaver. "Det lød som en god idé, lige 
indtil jeg mødte hende. Hendes forståelse for min ADHD var 
forældet og helt ude i hampen. Hun startede med at sige: Du er 
sådan en, der kravler i gardinerne, og jeg ved præcis, hvordan du 
har det. Det kunne jeg overhovedet ikke identificere mig med, og 
det blev mit første og sidste møde med hende. Jeg klarede mig 
fint i gymnasiet med min mor som en slags mentor". 

kilde uanede mængder energi, drive, gåpåmod, fantasi og ikke 
mindste skabertrang.

”Har du et budskab til, du gerne vil videreformidle
med det her interview?”
”Til børn og unge med ADHD vil jeg gerne opfordre til, at de 
er åbne omkring og italesætter deres ADHD-diagnose uden at 
fralægge sig ansvaret for deres handlinger på grund af den. Men 
i stedet bruger den som en forklaring til at skabe forståelse. De 
skal prøve at finde ud af, hvad deres ADHD betyder for dem ved 
at udforske de styrker og udfordringer, der følger med. Prøv at 
se muligheder og ikke begrænsninger, og vær ikke bange for 
at søge hjælp hos andre. Jeg er tit blevet overrasket over, hvor 
mange der gerne vil hjælpe.

Til de mennesker, som er omkring mennesket med ADHD, det 
kan være lærere, pædagoger, trænere eller arbejdsgivere, vil 
jeg gerne understrege vigtigheden i, at se og forstå mennesket 
med ADHD på deres præmisser i stedet for at forsøge at putte 
dem i kasser, som de aldrig vil passe ind i. Det har haft en stor 
betydning for mig”. 

Tak til Anne-Sofie for en ærlig og inspirerende samtale.   ◆

PERNILLE SANBERG LJUNGDALH 
PROJEKTLEDER PÅ UNGEOMRÅDET I ADHD-FORENINGEN

ADHD min gode ven
”ADHD-foreningens projektleder på ungeområdet, Pernille Sanberg Ljungdalh, har stillet spørgs-
mål til Anne-Sofie Gielev om at vokse op i en kernefamilie med to søskende og en far med ADHD, 
uddannelsesforløb og nuværende arbejdsliv i Berlin. 
ADHD-foreningen er glad for at kunne dele dette interview med læserne.

Prøv at se muligheder 
og ikke begrænsninger 
og vær ikke bange for at 

søge hjælp hos andre

"Anne-Sofie arbejder ligesom mange andre hjemmefra under 
Covid-19 epidemien. Her benytter hun stadig sine strategier ved at 
skabe overblik via post-its på væggen."

Anne-Sofie Gielev
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Efterårskonference med Dr. Russell Barkley
Vi ved, at børn og 
unge med ADHD eller 
lignende vanskelighe-
der alt for ofte havner 
uden for fællesskabet 
og i en lang række af 
uheldige statistikker. Og 
vi ved, at det kan få fatale 
konsekvenser for deres 
fremtidsmuligheder. 

Vi ved heldigvis også, at viden og værktøjer gør en 
verden til forskel. Og at langt flere børn og unge kan 
finde fodfæste og lykkes med det, de ønsker.  

På vores efterårskonference overlader vi derfor scenen 
til en af verdens dygtigste inden for ADHD - og du kan 
se frem til en hel dag i selskab med Russell Barkley. 

Blandt nogle af de meritter, han godt kan være bekendt, 
er en førende teori på området, som har givet bedre 
interventionsmuligheder. Og så har han en eminent 
evne til at inspirere og engagere sine tilhørere. 

Vi skulle hilse fra Russell Barkley og sige, at han glæder 
sig til det hele. 

Det gør vi også. Så kom.Bliv klogere og mere end godt 
klædt på. Du kan allerede nu booke en stol i salen på 
adhd.dk.

OplevDr. Russell Barkley

Tid
1. oktober 2020

Sted
Odeon, Odeons Kvarter,

5000 Odense C

Tilmelding
adhd.dk

☞

☞

☞

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
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Udforsk den store
nattehimmel
På en klar og god sommernat vil hele familien have det sjovt 
med at gå på opdagelse på nattehimlen. Find madrasser og 
soveposerne frem og brug natten på at finde stjerner, stjernebil-
leder, og måske endda mælkevejen.

I ADHD-foreningens webshop kan du hen over sommeren købe 
bogen ”En guide til nattehimlen”. En rigtig god guide med fasci-
nerende fakta og sjove aktiviteter om Månen, Solen, planeterne, 
stjernebilleder og meget mere.

Sommertilbud ”En guide til nattehimlen”
Tilbud 125,- inklusiv forsendelse (så længe lager haves)
Køb den her: adhd.dk/shoppen/spil/en-guide-til-nattehimlen/

Hvad betyder det at have fået en diagnose, der i årevis har været en ’drengediagnose’? Hvad kendetegner 
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. 

Tid: 29. august 2020, kl. 10-16
Sted: Danhostel Vejle, vejle-danhostel.dk
Tilmelding: adhd.dk/kurser
(Kursusnummer 06-20)

I ADHD-foreningen afholder vi hvert år en række kurser, da erfaringerne viser, at når rammerne er der, så rykker børn, 
unge og voksne med ADHD. Ofte langt mere end de selv og andre troede muligt. 
Og kurserne er topevaluerede. Tak for de mange fine tilbagemeldinger, vi får. 

Kvindeliv med ADHD/ADDKvindeliv med ADHD/ADD

 
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

Vidste du, at mange får økonomisk støtte til deltagelse i vores kurser?
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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

Se
ne

st
 re

di
ge

re
t 1

. a
pr

il 
20

20

Hvordan passer jeg  Forældre til unge voksne 19. september  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, 29. august Jylland 1.690.- pr. person
  unge som voksne

Bedre relationer i familien  Forældre til børn med ADHD 26. september  Sjælland 1.690,- pr. person
med ADHD 

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 28.-29. november 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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Struktur i hverdagen  Forældre til børn med ADHD 6. juni Fyn 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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SKREVET AF HANS PEDER LUND, UDDANNET LÆRER OG PD I SPECIALPÆDAGOGIK. 
LÆRER PÅ TORNHØJSKOLEN I AALBORG OG ANSAT HOS DANSK SKOLESKAK SOM 
SPECIALLÆRINGSKONSULENT.

De fleste børn og unge har relativt nemt ved at indgå i de ram-
mer, som skolen udgør for deres læring og udvikling helt fra 0. 
klasse og op gennem ungdomsuddannelsen. Der er dog stadig 
en del børn, som oplever ikke at være glade for skolen, fordi 
skolen udgør et sted, hvor det er svært at lykkes. Det kan være 
svært for barnet at lykkes med de faglige udfordringer. Det 
kan også være svært at lykkes i de sociale fællesskaber, som 
findes i skolen.

Det er min påstand, at når man arbejder med børn og unges 
udvikling, både fagligt, personligt og socialt, er noget af det 
vigtigste at forblive nysgerrig på, hvordan man som underviser 

kan udnytte rammerne, hvori undervisningen foregår og hermed 
skabe størst mulighed for succes for barnet. 

Det er igennem mit arbejde med børn, der ikke altid oplever 
skolen som et nemt sted at få succes, at jeg tilbage i 2012 blev 
nysgerrig på skakspillet som et redskab til at arbejde med nogle 
af de ting, som kan være svære i skolen. Skoleskak var i starten 
for mig en ny måde at skabe en anderledes læringssituation 

Skoleskak kan bidrage socialt 
for den enkelte og for fæl-
lesskabet. Fordi reglerne og 
rammerne er velkendte, skal 
eleverne ikke bruge energi på 
at regne ud, hvad der forventes 
af dem. Vi har nogle traditioner 
omkring skoleskakken, der gør 
at eleverne præcis ved, hvad de 
skal, og de kan selv gå i gang 
med det samme. Det giver 
både ro og mindsker spildtid. 

Rose Nielsen, lærer

Undervisere skaber successikre Undervisere skaber successikre 
læringssituationer med skoleskaklæringssituationer med skoleskak
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for børnene. Jeg fandt hurtigt ud af, at skakspillet kunne noget 
helt særligt for børnene, og endda for mange flere, end jeg 
havde regnet med.  Sidenhen er skoleskak blevet en fast del at 
skolelivet for alle eleverne på Tornhøjskolen.

Skoleskak for alle
Projekt ”Skoleskak for Alle”, eller ”SFA”, som indsatsen hedder 
i daglig tale, omfatter 53 skoler i Danmark, hvor undervisere 
bruger skoleskak som en metode til at supplere og understøtte 
børns læring og udvikling. SFA har som mål at give børn i den 
danske folkeskole udviklings- og deltagelsesmuligheder – og 
indsatsen har særligt fokus på de elever, som oplever, at skolen 
nogle gange er svær at lykkes med.

Hvordan kan skoleskak være med til at understøtte børns læring, 
sociale færdigheder, personlige udvikling? Det skal slås fast 
med det samme at SFA skoleskak og skak i almindelighed er 
to forskellige ting. De fleste kender skak som spillet med de 64 
felter på det ternede bræt, hvor det handler om at sætte mod-
standerens konge skakmat. Nogle elever er vildt dygtige til det, 
men metodikken i skoleskak og i SFA er en anden. 

Metoden er at bryde skakspillet op i mindre komplekse småspil 
eller minigames, som de kaldes i Dansk Skoleskak.  Med mini-
games bliver regler og bræt nemmere at overskue, og derved 
også nemmere at tale om og sige noget generelt om. Et basis-
minigame er ”bondeskak”. Der spilles udelukkende med bønder 
- endda helt ned til én hvid mod én sort bonde.

Skoleskak giver successikre læringssituationer
Skoleskak kan skabe gode deltagelsesmuligheder i mere eller 
mindre successikre læringssituationer. Skoleskak hviler på struk-
tur som er let genkendelig og tilgængelig. De fleste børn ved 
hvad skak er, og har en ide om, at skak er et spil, der kræver 
koncentration, fokus og ro. Spillets rammer er derved næsten 
givet på forhånd og deltagelsen i en læringsaktivitet med sko-
leskak som omdrejningspunkt er nemt for rigtig mange børn, 
herunder også børn som har ADHD-vanskeligheder. 

Eleverne bliver rigtig gode til at tænke i logiske sammenhænge 
og tænke et skridt fremad. De bliver trænede i at modellere og 
teste hypoteser af – ’hvis jeg gør det, hvad sker der så, og hvis 
jeg ændrer det, hvad så’. De bliver fanget af det og tør kaste sig 
ud i eksperimenterne. De velkendte, faste rammer giver eleverne 
en tryghed, og det, at spillet fysisk står foran dem, og de kan 
røre ved det, gør det mere konkret, så de kan forholde sig til 
det, de undersøger.

Eksempel 1
Et eksempel fra ’SFA - Skoleskak For Alle er minigamet ’Sultne 
Heste’. Alle brikker på nær to springere tages af brættet. Der 

placeres ”hestemad” på alle tomme felter i form af centicubes, 
papirstykker eller pebernødder. Da der er fokus på social kom-
petence, skal man i dette minigame spille 2 mod 2, og opgaven 
består i at arbejde sammen om at samle mere mad end mod-
standerne. Underviseren hjælper på vej ved at sætte rammen 
for samarbejdet, fx: ”I skal skiftes til at flytte en springer”, eller 
lader eleverne selv styre, hvordan deres samarbejde skal forløbe.

Eksempel 2
Et andet eksempel er samarbejdsøvelsen ”Slå løberen”. Opga-
ven består i at finde frem til, om det er muligt for en dronning 
at fange en løber på et bræt med 4 x 4 felter - samt at kunne 
formulere en strategi for det. 

Det er en vigtig pointe, at der efterfølgende skal samtales om de 
fordele og vanskeligheder, som opstod ved at skulle samarbejde 
om undersøgelsen. 

Minigames er tidsmæssigt korte og kompleksiteten er overskuelig.  
Vi kan dermed igennem leg og spil forholde os til, hvordan godt 
og mindre godt samarbejde opstår - og det kan vi trække på i 
andre sammenhænge, fx i dansktimen.

Det er centralt, at undervisningen varetages af pædagogisk 
uddannet personale, som forstår at bruge spillet som et redskab 
og udnytte de muligheder, spillet rummer, for at arbejde med 
et eller flere kompetenceområder. Skoleskak kan udvikle både 
de personlige kompetencer, 
de sociale kompetencer, de 
faglige kompetencer og de 
kognitive kompetencer.

Kort sagt: Vi spiller ikke sko-
leskak for at skabe dygtige 
skakspillere (det er blot en 
bonus). Vi bruger spillet til 
at t lære børnene noget om 
sig selv og andre.  ◆

Om forfatteren
Hans Peder Lund har sit daglige virke på Tornhøjskolen som 
klasselærer i en af skolens strukturklasser, samt i rollen som 
inklusionsvejleder på skolen. Hos Dansk Skoleskak tager han 
rundt på skoler og sparrer med lærere og pædagoger, som 
arbejder med skoleskak i deres undervisning.

Når eleverne spiller skoleskak, 
har de ikke de her ”særlige 
behov”. De indgår på helt lige 
fod med resten af eleverne og 
er integreret på en mere lige-
værdig måde.  

Rose Nielsen, lærer

Rose Nielsen arbejder som 
lærer på Mølholm Skole i 

Vejle. Hun har matematik i 5. 
årgang og har også skoleskak 
som valghold. Desuden er hun 
en del af skolens PLC (pæda-
gogisk læringscenter), hvor 

hendes rolle er specialunder-
visning i matematik, samt vej-

ledning og rådgivning til kolle-
gaer om IT og skoleskak. 



40 41GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT GØR ADHD TIL HÅB OG HANDLEKRAFT

➾

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
• Trivselsgrupper for børn med ADHD.
• 10-ugers mestringsforløb for voksne.
• Selvhjælpsgruppe omkring ADHD.
Læs mere på: www.selvhjaelpherning.dk

Skjern
Forældregruppe i Skjern
Tid og sted: 2. tirsdag i hver måned, Skjern bibliotek.

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

KONTAKTOPLYSNINGER: SE BAGSIDEN

NORDJYLLAND

Familiearrangement
Alle medlemmer er inviteret. Vi mødes på Kyst og Fjordcentret 
Randers, hvor vi skal lave en masse hyggelige ting sammen.
Tid og sted: Søndag den 14. juni 2020, Kyst og Fjordcenteret, 
Randers.

ADHD Messe
Vores årlige ADHD messe løber af stablen, hvor hjælpemidler i 

Kolding
Café i Kolding er ændret til en familiecafe. 
Tid og sted:  Sidste tirsdag i måneden kl. 16.00-18.00, Jump it, 
C.F. Tietgensvej 10, 6000 Kolding.
Pris: Arrangementet er gratis for børn med ADHD, søskende er 
velkomne, men her er egenbetaling. 
Facebook: ADHD Cafe Kolding.

ADHD-Fyn har afholdt generalforsamling. Den nye bestyrelse er:
Formand Kirsten Højsgaard Fogh
Næstformand Jette Frederiksen
Kasserer Ulla Wichmann
Medlem Louise Ejlertsen
Medlem Anna Kristiansen
Suppleant Chatrina Christensen
Revisor Thomas Fischer
Bestyrelsen arbejder på at få gode og oplysende foredrag til Fyn: 
• Jenny Bohr: ”Lukket på grund af ombygning?” 
• Anne Skov Jensen ”ADHD-set indefra”
Indbydelse kommer senere.
Har I ønsker til kurser, bedes I skrive til fyn@adhd.dk

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.

Venlig hilsen Bestyrelsen

alle afskygninger bliver vist frem for at gøre vejen lettere til en 
hverdag med ADHD.
Tid: Lørdag den 19. september 2020 kl. 10.00-15.00.

Se mere info om arrangementerne på vores facebookside, 
eller på ADHD foreningens hjemmeside under lokalafdeling 
midt-østjylland. 

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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Kulturnatten i Sønderborg 
Tid og sted: Fredag den 21. august 2020, kl. 17.00 til ca. 21.00, ”Et 
sted på kajen”.
Kom og mød os, få brochurer, en ballon eller andet merchan-
dise. Vi vil gerne møde dig og snakke om, hvad der rører sig i 
dit liv, som er påvirket af ADHD. Vi er selv ganske almindelige 
mennesker med hver vores erfaringer, som vi også gerne deler.

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

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.

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.

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

Kik NU!
Vi afholder KIK Nu i samarbejde med Kolding Selvhjælp, og 
sammen med specialpædagog Susanne, som er tidligere PUST 
instruktør. 
Tid og sted: Første møde 25. maj 2020, kl. 18.00, Kolding Selvhjælps 
lokaler, Banegårdspladsen 2, 2 sal, 6000 Kolding. 
Læs mere på Facebook: ADHD Sydjylland.

Kør-selv-tur
Vi skal opleve Lego House´s fantastiske verden på en guidet tur 
rundt i kælderen, hvor vi kan se hele Lego´s historie. Herefter er 
der mulighed for at spise sin medbragte madpakke på en åben 
legeplads, ca. 3 min. gang fra Lego House. 
Tid og sted:  22. august 2020, kl. 10.00, Lego House. 
Pris: 100,- pr. person. 
Læs mere: Facebook under "ADHD Sydjylland".

Venlig hilsen Bestyrelsen

Følg med på vores Facebook sider og Instagram. Her opdaterer 
vi vores aktiviteter.

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

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 Lejr-
center, 4340 Tølløse. 
Medlemspris: 300 kr. pr. pers. 
Læs mere: adhd.dk under lokalafdelinger.
Mail: formand@adhd-vestsj.dk 

Venlig hilsen Bestyrelsen

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: ADHD-foreningen Østsjælland.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Caféer
Netværk for kvinder med ADHD (København N)
Tovholdere: Katrine og Sofie, som er fokuserede på, hvordan man 
lever godt med ADHD som kvinde i det moderne samfund. Deres 
ønske er, at kvindenetværket både bruger de fastlagte måned-
lige 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 under lokafdelinger.
Her kan du også tilmelde dig det lokale nyhedsbrev, der udkom-
mer ca. én gang hver måned. 
Kontakt: storkbh@adhd.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

Nyhedsbrev
Tilmeld dig på adhd.dk

Familiecafé
Tid: Sidste lørdag i hver måned, kl. 13.00-16.00. 

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

Nyt om ADHD er et digitalt nyhedsbrev, som 
bringer nyt fra ADHD-området.

Det kan være i form af fx artikler fra andre 
medier, ny litteratur, forskning, projekter og 
debatindlæg fra pressen.

Derudover fortæller vi om de kurser og konfe-
rencer, vi har på vej i ADHD-foreningen, hvad 
der sker lokalt, om de medlemstilbud der er 
i øjeblikket, og vi informerer om, hvad der 
sker i vores online butik – med gode tilbud 
og nye varer.

Til tider bliver der udviklet nye materialer i 
forbindelse med projekter i ADHD-foreningen, 
og når det skal bredes ud, så vil det ofte blive 
annonceret i NytomADHD som et af de første 
steder.

Målgruppen for nyhedsbrevet er fagpersoner 
som fx psykiatere, pædagoger, lærere, social-
rådgivere samt alle med interesse for, hvad 
der rører sig på ADHD-området.

Nyt om ADHD udkommer hver mandag/tirsdag 
undtagen i ferier.

Bliv opdateret
en gang om ugen

Tilmed dig nyhedsbrevet her: adhd.dk/foreningen/nyhedsbrev
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Ørstedvej 1 . 6760 Ribe
Tlf. 75 42 06 21 . 40 42 06 21

www.ribevvs.dk

Naturgas
Vand
Sanitet
Skifertage
Ventilation
Reparation
Nybyggeri

Solvarme
Varme
Blik
Inddækninger

STU i integreret bo-, arbejds- og fritidstilbud 
beliggende på økologisk bondegård

ØSTAGERGÅRD
Slettebjergvej 21 · 4174 Jystrup

Tlf. 5752 8814 · post@oestagergaard.dk

www.oestagergaard.dk

maling fra Holstebros 

egen malingsfabrik

Joachim Wellers Vej 27 • 7500 Holstebro • t l f.  +45 96105080 • cvr 20669438 • www.maling.nu • www.promal.dk

maling, epoxy og tilbehør til private.

maling.nu

Læs mere på vores hjemmeside
www.centerforautisme.dk

Job og uddannelse
- Ungdomsuddannelse STU

Netværksafdelingen

Rådgivning, undervisning 
& kurser

Forskning & udvikling

Anonym
støtteannonce

CAWO A/S  I  Hejsagervej 33B I 6100 Haderslev I 74 57 13 30 I info@cawobyg.dk

At være lokal er din fordel 
og vores forpligtelse

Lokal snedker, tømrer - og blikkenslagervirksomhedmed 
årtiers erfaring, hvor kvalitet er

den daglige ledetråd.

Vi dækker alle områder indenfor blik,
snedker – og tømrerarbejde.

••

••

Undervisningsmaterialer til folkeskolen
og voksenundervisningen ...

www.forlaggraff.dk

Byggefirma på Sjælland

Vi bygger dit drømmehus

Telefon 5174 0319

Isted Byg ApS • Scharlingsvej 5 • 2500 Valby • www.istedbyg.dk

SCHØTTS
FODKLINIK

v/ fodplejer L. Schøtt Madsen

Dronnings Alexandrines Vej 2
6100 Haderslev
Telefon 74 52 19 31
www.schoetts-fodklinik.dk
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Nordjylland
Formand
Anny Bech Andersen
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nord@adhd.dk 
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aarhus@adhd.dk
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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
ADHD-foreningen
Sekretariatet
Pakhusgården 50
5000 Odense C 
Tlf. 70 21 50 55  
info@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


