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mange steder. Besøg et af Danmarks største sportscentre!

Kontakt os og hør mere om, 
hvad vi kan gøre for jer!
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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 KleinDanni Elmo

ADHD-foreningens ambassadører

før eller siden en stor del af den enkelte families liv. Derfor er 
det naturligt, at vi alle har en mening om den, og dermed har vi 
også en mening om inklusion. Inklusionen bliver særlig aktuel 
for os forældre, som har børn med ADHD, ADD eller andre van-
skeligheder, som kan udfordres i klasserummet. 

Inklusion hører under Undervisningsministeriet, men bliver 
til dagligt udrullet i de enkelte kommuner, i de enkelte forvalt-
ninger og ikke mindst i dagligdagen på den enkelte skole med 
ledelser og skolebestyrelser som de ansvarlige.

En vellykket inklusion handler om både det enkelte barns 
trivsel og læring, men også om at skabe fællesskaber på kryds 
og tværs, hvor den enkelte elev lærer at både bidrage og mod-
tage. En vellykket inklusion med optimal læring og trivsel vil 
naturligt give de unge mennesker mod på at fortsætte videre 
i uddannelsessystemet. Vi ved, at kun 19% af unge med ADHD 
påbegynder en ungdomsuddannelse. Det er nødvendigt både 
for den enkelte og for samfundet, at dette tal stiger. Ungdoms-
uddannelserne er i 2017 vejen til videre uddannelse og dermed 
også vejen til at få fodfæste på et arbejdsmarked, hvor uddan-
nelse er et must. De ufaglærte jobs forsvinder, og har man ikke 
skolekundskaberne i orden, bliver man sorteret fra - og hvad 
er så udsigterne?

På samfundets vegne ønsker jeg, at den kommende lokale 
valgkamp kan sætte turbo på, at vi kan få endnu flere unge 
mennesker med videre fra folkeskolen over i ungdomsuddan-
nelserne. Dermed bygger vi et godt fundament, så de får en plads 
på arbejdsmarkedet og dermed kan være med til at bidrage til 
vores fælles velfærd.

Politikerne kender ordet inklusion, så måske er det et godt 
emne at sætte på dagsordenen i den kommende valgkamp i 
kommuner og regioner. 

Men der er andet, som også er interessant og jeg vil i samar-
bejde med det øvrige formandskab og hovedbestyrelsen sikre, 
at også andet kommer med. Det vigtigste for mig er, at det vi 
bringer ind i valgkampen gøres konstruktivt - og ikke mindst 
med håb og handlekraft. 

Rigtig godt nytår.

Velkommen til 2017 
For flere uger siden startede vi på et nyt kalenderår, og nu er vi 
godt i gang med at skrive 2017. I ADHD-foreningen vinker vi farvel 
til et lidt turbulent år. Et år, hvor der er blevet arbejdet hårdt for 
sagen, men også et år, hvor der er sket rigtig mange gode ting. 

Forældretræningsprogrammet, Kærlighed i Kaos, er et af de 
helt store projekter, som blev til virkelighed i det forgangne år. 
Det er rigtig glædeligt at se, at vi netop nu er i fuld gang med 
at udrulle programmet flere steder i landet, til glæde og gavn 
for rigtig mange familier.

2017 er også et valgår
Og det skal vi naturligvis udnytte proaktivt og konstruktivt. I 
formandskabet er vi allerede i gang med at tænke de første 
tanker om, hvad hovedbestyrelsen skal sætte i spil i valgkam-
pen - og ikke mindst hvordan. Vores mål er, at vi kan udarbejde 
materialer til lokalafdelinger og andre frivillige, så det bliver 
nemt for den enkelte at bidrage med spørgsmål og emner i 
den lokale valgkamp. 

ADHD-sagen har nogle særlige problematikker, som der kan 
sættes fokus på i en valgkamp. Men jeg ser det også som en 
mulighed, at vi kan bidrage med viden og evidens til at få emner 
på dagsordenen, som dækker bredere. Som nyuddannet folke-
skolelærer og mor til et par unge mennesker, er det naturligt, 
at inklusion og overgangen til ungdomsuddannelserne har min 
personlige interesse.

Vi taler stadig om inklusion i folkeskolen. Og det bliver vi 
helt sikkert ved med langt ud i fremtiden. Folkeskolen bliver 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN
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DIN og MIN ADHD-forening 
Sammen gør vi ADHD til håb og handlekraft 
Første magasin fra ADHD-foreningen udkom i 1988 under navnet Den Danske 
forening for MBD-børn. Udviklingen for både foreningen og medlemsbladet har 
siden været enorm. 
I medlemmer har sammen med foreningen sørget for, at vi er kommet langt 
med udbredelsen af viden på ADHD-området. Vi håber, I stadig vil være med til 
at fortsætte denne udvikling, så vi sammen kan sørge for, at det er mennesket 
med ADHD der styrer valgene i livet - og ikke diagnosen.
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tema:
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nummer 6 | december 2011 | ADHD-foreningen
nummer 1 | februar 2007 | ADHD-foreningen
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Sammen kan vi gøre ADHD til håb og handlekraft
 
Da ADHD-foreningen blev dannet i 1982, fandtes der kun begrænset viden om ADHD. 
 
Med en vision om at skabe ”det gode liv” for mennesker med ADHD og deres pårørende har medlemmer, 
frivillige og ansatte de seneste 33 år gjort et afgørende stykke arbejde.
 
• For at finde og formidle viden om ADHD.
• For at udbrede kendskabet til ADHD.
• For at skabe respekt og forståelse for ADHD.
 
En historie der tydeligt tegner sig i billeder og tekst fra ADHD-magasinet igennem årene. 
 
I takt med at medierne, indsatserne og holdningerne har ændret sig, har ADHD-foreningens opgave også 
ændret sig. I dag er det ikke længere foreningens viden, der gør foreningen unik. Nu er ambitionen nemlig 
større end at udbrede viden og skabe forståelse 
 
Vi skal nu i fællesskab ruste mennesker med ADHD, så det er dem og ikke diagnosen, der styrer deres 
valg i livet 
 
Netop i disse dage udsender ADHD-foreningen kontingentopkrævning 2017. Vi håber, du fortsat vil være 
en del af fællesskabet, så vi sammen kan gøre ADHD til håb og handlekraft.

Ta’ med på work-
shops i ADHD Ugen

Side 31

Mød Christopher
Gillberg

Side 29

Kursus Magasin 2015, 
lige til at ta’ med

Midtersiderne

Læs om mestrings-
grupper for voksne

Side 13

Første og bedste 
landsmøde 2014

Side 4
ADHD
MAGASINET

NUMMER 4          SEPTEMBER 2014
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Med kajak og ADHD
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damp og sundhed
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Mød op til generalforsamling i din lokalafdeling

Mestringsstrategier: Julemiddag uden stress

Julekonkurrence for børn 

Vi stemmer på den 
nationale ADHD-
handleplan
Side 7

Kursuskatalog - lige 
til at tage med dig
Midtersiderne

Hjælp din ADHD-
forening til at blive 
bedre
Side 29

Gratis kursus
tilbydes
Side 21

Nummer 5  |  Oktober 2013  |  ADHD-foreningen

”Første skridt til forståelse er viden og 
accept” er en af ADHD-foreningens grund-
holdninger. Vi arbejder hver dag på at bringe 
relevant, opdateret og nødvendig viden om 
ADHD ud til alle, der har behov for den.
For med viden og accept følger også mulig-
heden for forebyggelse og rettidig indsats. 
Gennem bedre viden og accept af de livsfor-
hold, som knytter sig til ADHD, er det muligt 
at få bedre forståelse af, hvad det er, der sker 
i og omkring mennesket med ADHD. En for-
ståelse som giver muligheder for at handle 
og påvirke situationen i en positiv retning.
På forårets kurser kommer vi omkring mange 
temaer. Fra basisviden til nydiagnosticerede 
og konflikthåndteringsredskaber til emner 
som skoleliv, struktur, samarbejde, parfor-
hold, teenageliv og seniorliv. Kursusprogram-
met er sammensat ud fra det, som vi hører, 
at mennesker med ADHD og deres pårørende 
efterspørger. Vi håber, at du også finder lige 
netop det kursus eller den temadag, som du 
har brug for. 
Du er altid velkommen til at kontakte ADHD-
foreningen, hvis du har behov for mere infor-
mation, råd og vejledning om kurserne eller 
måske behov for flere kataloger. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Venlig hilsen
Jette Myglegaard, formand

ADHD-foreningens
kursuskatalog

Forår 2014

Tak for tilliden –
ADHD-foreningens
formand Jette
Myglegaard takker af

Side 4

Kom til landsmøde
Side 7

Camp for unge
Side 8

Nyt udviklingsprojekt
Side 11

Invitation til temadag
Side 24

ADHD
MAGASINET

NUMMER 2     APRIL 2016
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GRUNDFORTÆLLING
 

HVORFOR OS?
Når bare rammerne er der, rykker mennesker 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 foreningens frivillige og ansatte.
 

HVORDAN ARBEJDER VI?
Det er nødvendigt at engagere vidt og bredt, når mennesker med ADHD skal 
lykkes med det, de ønsker. Derfor arbejder vi helhjertet og helhedsorienteret. 
Vores fundament er stor viden om ADHD og de mennesker, der er berørt. Men 
vores tilgang er, at det ikke er viden, der virker. Det er det, vi bruger den til.
 

HVAD TILBYDER VI?
Vi ved, at netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, 
der har ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af 
vores konferencer, undervisning og guidelines. Politisk arbejder vi med to 
mål: Fremme ressourcerne til ADHD og sikre, at lovgivningen tager højde for 
ADHD-berørte. Desuden deltager vi i udvikling og forskning. Og formidler ADHD 
nuanceret og positivt.
 

VORES BAGGRUND
Stærkt formål, flad struktur og høj medbestemmelse. Det er ADHD-foreningen. 
Sådan har det været i over 30 år. Hver dag støtter vi stadigt flere ADHD-berørte. 
Det er kun muligt i kraft af vores omkring 200 frivillige ildsjæle og 6.500 med-
lemmer. Samt vores politiske og økonomiske støtter i samfundet. Tak, fordi I 
gør ADHD til håb og handlekraft sammen med os. Så endnu flere kan gøre det 
samme.

KONTINGENT 2017
Vi håber, I alle har lyst til at fortsætte med, 
at vi sammen kan gøre en forskel for de 
mange der er berørt af ADHD i hverdagen. 
Det kan du gøre ved at indbetale kontin-
gent for 2017, for jo flere vi er, jo stærkere 
er fællesskabet.

Hvad er en
grundfortælling?

En grundfortælling 
er summen af ADHD-
foreningens historie, 
kultur og viden, som 
er gravet frem og for-
muleret i en kort form. 
Grundfortællingen er 
summen af medlem-
mernes, de frivilliges 
og medarbejdernes 
input igennem årene.

Hvorfor en grund-
fortælling i ADHD-
foreningen?

Bl.a. fordi mennesker 
med ADHD rykker, når 
bare rammerne og red-
skaberne er der. Der-
for er vores formål at 
ruste mennesker med 
ADHD, så det er dem 
og ikke diagnosen, der 
styrer deres valg i livet. 
Og kernen i ADHD-for-
eningens budskab er 
her, at vi sammen kan 
gøre ADHD til håb og 
handlekraft.
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2017 bliver ingen undtagelse. Vi har stadigt et mæg-
tigt stykke arbejde foran os i forhold til at forfølge 
vores mål om at gøre ADHD til håb og handlekraft. 
Blandt andet ved at have fokus på indsatser, der 
ruster mennesker med ADHD, så det er dem, og ikke 
diagnosen der styrer deres valg i livet. 

Meget kan gøres, og meget skal gøres. I de gode 
ambitiøse øjeblikke så tror vi på, at vi kan nå det 
hele. Når så den virkelige verdens begrænsninger 
rammer os, så er det, at prioritering er en vigtig sag. 

Derfor lader vi jer være med til at sætte retningen 
for, hvad vi skal arbejde med, når der afholdes 
landsmøde. Det målsætningsprogram, der er ved-
taget frem mod 2018, er ambitiøst, målrettet og 
nødvendigt, og vi glæder os til at fortsætte arbejdet 
med at gøre målene til virkelighed. 

Målsætningsprogrammet 2016 – 2018
På landsmødet blev det ligeledes besluttet, at lade 
et mål stå åbent til hovedbestyrelsen, for at de i 
samlet flok kunne få mulighed for at byde ind og 
afsætte ressourcer til et, for dem vigtigt fokusom-
råde under emnet ”Hver dag støtter vi stadig flere 
ADHD-berørte”. 

Målet er nu defineret, og der vil arbejdes ud fra føl-
gende: Hver dag støtter vi stadig flere ADHD-berørte.

ADHD-foreningen ser frem til at gennemføre det 
ambitiøse målsætningsprogram sammen med vores 
frivillige, samarbejdspartnere og medlemmer. 

Sammen kan vi gøre ADHD til håb og handlekraft.

En meningsfyldt retning 
for ADHD-foreningen

Visionsmål 1 

Gør	  ADHD	  (l	  håb	  og	  handlekra4	  	  
At	  gøre	  ADHD	  *l	  håb	  og	  handlekra4	  er	  ADHD-‐foreningens	  overordnede	  visionsmål	  og	  skal	  gennemsyre	  
hele	  organisa*onen,	  i	  al	  sit	  virke.	  Vi	  skal	  alle,	  medlemmer,	  frivillige,	  ansa?e	  og	  samarbejdspartnere	  
spørge	  os	  selv,	  om	  vores	  handlinger	  og	  indsatser	  gør	  ADHD	  *l	  håb	  og	  handlekra4.	  	  
	  	  
	  
Ak(viteter	  der	  skal	  gøre	  ADHD	  (l	  håb	  og	  handlekra4	  
•  ADHD-‐foreningens	  forældretræningsprogram	  Kærlighed	  i	  Kaos®	  skal	  forankres	  som	  et	  landsdækkende	  *lbud.	  Det	  giver	  

familierne	  håb	  og	  handlekra4.	  
•  ADHD-‐foreningens	  indskolingskampagne	  Vild	  og	  S*lle	  skal	  give	  relevant	  informa*on	  og	  redskaber	  *l	  alle	  de	  danske	  

skoler.	  Det	  giver	  lærere,	  elever	  og	  forældre	  håb	  og	  handlekra4.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  bygge	  på	  de	  nuværende	  udviklingsprojekter	  samt	  erfaring	  om	  unge,	  uddannelse	  og	  

arbejdsmarked.	  ADHD-‐foreningen	  skal	  i	  samarbejde	  med	  en	  stor	  virksomhed	  bygge	  bro	  mellem	  de	  unge,	  uddannelse	  
og	  virksomheder.	  Det	  giver	  de	  unge,	  deres	  forældre	  og	  virksomhederne	  håb	  og	  handlekra4.	  

•  ADHD-‐foreningen	  skal	  søge	  mod	  at	  øge	  rådgivningsmulighederne	  for	  mennesker	  med	  ADHD.	  Det	  gør	  ADHD	  *l	  håb	  og	  
handlekra4.	  	  

•  ADHD-‐foreningen	  skal	  skabe	  håb	  og	  handlekra4	  for	  pårørende	  igennem	  udbygning	  af	  netværk,	  formidling	  af	  viden	  og	  
udvikling	  af	  redskaber.	  	  

•  ADHD-‐foreningen	  skal	  fortsæ?e	  sit	  fokus	  på	  at	  tænke	  egen-‐mestring	  ind	  for	  alle	  med	  ADHD	  og	  skabe	  håb	  og	  
handlekra4	  for	  den	  enkelte.	  	  

 

Visionsmål 2 

At	  engagere	  vidt	  og	  bredt	  	  
ADHD-‐foreningen	  skal	  fortsæ?e	  den	  løbende	  udvikling	  af	  foreningen,	  så	  den	  kan	  fortsæ?e	  med	  at	  
engagere	  vidt	  og	  bredt	  og	  stø?e	  stadig	  flere	  ADHD-‐berørte.	  	  
	  
	  
Ak(viteter	  der	  skal	  bidrage	  (l	  at	  engagere	  vidt	  og	  bredt	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  øge	  kontakten	  *l	  eksisterende	  medlemmerne	  med	  10%	  for	  at	  iden*ficere	  

deres	  behov	  og	  ønsker.	  Det	  vil	  engagere	  vidt	  og	  bredt.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  øge	  medlemsantallet	  med	  10%	  for	  at	  engagere	  endnu	  flere.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  styrke	  frivilligheden	  ved	  at	  give	  de	  frivillige	  ildsjæle	  mere	  indflydelse	  og	  øge	  

kommunika*onen	  frivillige	  imellem.	  Der	  skal	  engageres	  vidt	  og	  bredt	  og	  flere	  frivillige	  vil	  komme	  *l.	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  søge	  mod	  at	  engagere	  brugerne	  vidt	  og	  bredt.	  Igennem	  brugerinddragelse	  

skal	  foreningen	  komme	  tæ?ere	  på	  mennesker	  med	  ADHD.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  øge	  det	  lokale	  ak*vitetsniveau	  i	  udvalgte	  geografiske	  områder	  ved	  at	  udvide	  

antallet	  af	  lokalafdelinger	  med	  op	  *l	  3.	  	  Herunder	  skal	  der	  kigges	  på	  muligheden	  for	  at	  stø?e	  op	  om	  
opre?else	  af	  søsterorganisa*oner	  på	  feks.	  Grønland	  og	  Færøerne.	  Der	  skal	  engageres	  vidt	  og	  bredt	  i	  
nye	  områder.	  	  	  
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Visionsmål 1 

Gør	  ADHD	  (l	  håb	  og	  handlekra4	  	  
At	  gøre	  ADHD	  *l	  håb	  og	  handlekra4	  er	  ADHD-‐foreningens	  overordnede	  visionsmål	  og	  skal	  gennemsyre	  
hele	  organisa*onen,	  i	  al	  sit	  virke.	  Vi	  skal	  alle,	  medlemmer,	  frivillige,	  ansa?e	  og	  samarbejdspartnere	  
spørge	  os	  selv,	  om	  vores	  handlinger	  og	  indsatser	  gør	  ADHD	  *l	  håb	  og	  handlekra4.	  	  
	  	  
	  
Ak(viteter	  der	  skal	  gøre	  ADHD	  (l	  håb	  og	  handlekra4	  
•  ADHD-‐foreningens	  forældretræningsprogram	  Kærlighed	  i	  Kaos®	  skal	  forankres	  som	  et	  landsdækkende	  *lbud.	  Det	  giver	  

familierne	  håb	  og	  handlekra4.	  
•  ADHD-‐foreningens	  indskolingskampagne	  Vild	  og	  S*lle	  skal	  give	  relevant	  informa*on	  og	  redskaber	  *l	  alle	  de	  danske	  

skoler.	  Det	  giver	  lærere,	  elever	  og	  forældre	  håb	  og	  handlekra4.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  bygge	  på	  de	  nuværende	  udviklingsprojekter	  samt	  erfaring	  om	  unge,	  uddannelse	  og	  

arbejdsmarked.	  ADHD-‐foreningen	  skal	  i	  samarbejde	  med	  en	  stor	  virksomhed	  bygge	  bro	  mellem	  de	  unge,	  uddannelse	  
og	  virksomheder.	  Det	  giver	  de	  unge,	  deres	  forældre	  og	  virksomhederne	  håb	  og	  handlekra4.	  

•  ADHD-‐foreningen	  skal	  søge	  mod	  at	  øge	  rådgivningsmulighederne	  for	  mennesker	  med	  ADHD.	  Det	  gør	  ADHD	  *l	  håb	  og	  
handlekra4.	  	  

•  ADHD-‐foreningen	  skal	  skabe	  håb	  og	  handlekra4	  for	  pårørende	  igennem	  udbygning	  af	  netværk,	  formidling	  af	  viden	  og	  
udvikling	  af	  redskaber.	  	  

•  ADHD-‐foreningen	  skal	  fortsæ?e	  sit	  fokus	  på	  at	  tænke	  egen-‐mestring	  ind	  for	  alle	  med	  ADHD	  og	  skabe	  håb	  og	  
handlekra4	  for	  den	  enkelte.	  	  

 

Visionsmål 3 

Formidler	  ADHD	  nuanceret	  og	  posi(vt	  
ADHD-‐foreningen	  gør	  det,	  som	  selv	  Google	  ikke	  kan.	  	  Udvikler	  ny	  viden	  om	  ADHD	  og	  forarbejder	  
allerede	  eksisterende	  viden	  om	  ADHD.	  	  ADHD-‐foreningen	  formidler	  ADHD	  nuanceret	  og	  posi*vt	  om	  
hvad	  der	  skal	  *l	  for	  at	  mennesker	  med	  ADHD	  lykkes.	  	  
	  
	  
Ak(viteter	  der	  skal	  bidrage	  (l	  at	  formidle	  ADHD	  nuanceret	  og	  posi(vt	  
•  ADHD-‐foreningen	  fortsæ?er	  udviklingen	  	  af	  foreningens	  vig*gste	  formidlingsredskab	  www.adhd.dk	  

og	  øger	  antal	  besøgende	  med	  15%	  ved	  at	  formidle	  ADHD	  nuanceret	  og	  posi*vt.	  	  
•  ADHD-‐foreningens	  reach	  på	  medier	  og	  face-‐to-‐face	  skal	  ramme	  500.000/året	  i	  perioden	  igennem	  

formidling	  om	  ADHD	  nuanceret	  og	  posi*vt.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  udvikle	  videns-‐kampagne	  målre?et	  kommunerne	  med	  det	  formål	  at	  give	  

nuanceret	  viden	  om	  ADHD.	  	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  minimum	  en	  gang	  i	  kvartalet	  udgive	  en	  ar*kel	  der	  formidler	  ADHD	  nuanceret	  

og	  posi*vt.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  ved	  al	  mediedækning	  søge	  mod	  at	  få	  en	  posi*v	  og	  nuanceret	  vinkel	  

inddraget.	  	  
•  ADHD	  findes,	  og	  det	  gør	  ADHD-‐foreningen	  også.	  Hver	  dag	  arbejder	  vi	  for	  at	  mindske	  s*gma*sering	  

og	  skabe	  lige	  reUgheder	  for	  mennesker	  med	  ADHD.	  Der	  er	  brug	  for	  at	  formidle	  viden	  om	  ADHD	  
nuanceret	  og	  posi*vt.	  	  	  

Visionsmål 2 

At	  engagere	  vidt	  og	  bredt	  	  
ADHD-‐foreningen	  skal	  fortsæ?e	  den	  løbende	  udvikling	  af	  foreningen,	  så	  den	  kan	  fortsæ?e	  med	  at	  
engagere	  vidt	  og	  bredt	  og	  stø?e	  stadig	  flere	  ADHD-‐berørte.	  	  
	  
	  
Ak(viteter	  der	  skal	  bidrage	  (l	  at	  engagere	  vidt	  og	  bredt	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  øge	  kontakten	  *l	  eksisterende	  medlemmerne	  med	  10%	  for	  at	  iden*ficere	  

deres	  behov	  og	  ønsker.	  Det	  vil	  engagere	  vidt	  og	  bredt.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  øge	  medlemsantallet	  med	  10%	  for	  at	  engagere	  endnu	  flere.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  styrke	  frivilligheden	  ved	  at	  give	  de	  frivillige	  ildsjæle	  mere	  indflydelse	  og	  øge	  

kommunika*onen	  frivillige	  imellem.	  Der	  skal	  engageres	  vidt	  og	  bredt	  og	  flere	  frivillige	  vil	  komme	  *l.	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  søge	  mod	  at	  engagere	  brugerne	  vidt	  og	  bredt.	  Igennem	  brugerinddragelse	  

skal	  foreningen	  komme	  tæ?ere	  på	  mennesker	  med	  ADHD.	  	  
•  ADHD-‐foreningen	  skal	  øge	  det	  lokale	  ak*vitetsniveau	  i	  udvalgte	  geografiske	  områder	  ved	  at	  udvide	  

antallet	  af	  lokalafdelinger	  med	  op	  *l	  3.	  	  Herunder	  skal	  der	  kigges	  på	  muligheden	  for	  at	  stø?e	  op	  om	  
opre?else	  af	  søsterorganisa*oner	  på	  feks.	  Grønland	  og	  Færøerne.	  Der	  skal	  engageres	  vidt	  og	  bredt	  i	  
nye	  områder.	  	  	  

Visionsmål 5 

Hver	  dag	  stø,er	  vi	  stadig	  flere	  ADHD-‐berørte	  
Hovedbestyrelsen	  finder	  det	  nødvendigt	  at	  skabe	  dialog	  og	  debat	  om	  ADHD	  ved	  det	  kommende	  
kommunalvalg.	  Vi	  skal	  have	  lokale	  interessenter,	  beslutningstagere	  og	  borgerne	  <l	  at	  tale	  om	  hvordan	  
vi	  gør	  ADHD	  <l	  håb	  og	  handlekra>	  med	  fokus	  på	  tre	  kerneområder:	  
	  	  
Tidlig	  indsats	  
Uddannelse	  
Beskæ:igelse	  
	  
	  	  

Visionsmål 4 

Vores	  fundament	  er	  stor	  viden	  om	  ADHD	  
ADHD-‐foreningens	  fundament	  er	  stor	  viden	  om	  ADHD.	  En	  viden,	  der	  bygger	  på	  mange	  års	  erfaring	  og	  
indsamlet	  viden,	  og	  på	  tusindevis	  af	  samtaler	  med	  mennesker	  med	  ADHD	  og	  andre	  ADHD-‐berørte.	  	  
	  	  
Medlemmerne	  der	  deltog	  på	  landsmødet	  valgte	  følgende	  som	  visionsmål:	  
	  	  
ADHD-‐foreningen	  skal	  iværksæBe	  programmer	  for	  teenagers	  med	  det	  formål	  at	  forebygge	  
risikoadfærd	  blandt	  andet	  ud	  fra	  afprøvning	  koncept	  om	  sommerskole	  hvor	  selvværd	  og	  egen	  
forståelse	  er	  vig(ge	  ingredienser.	  	  
	  
	  	  



15

Lørdag d. 1. april ved Middelfart

ADHD-foreningen inviterer alle medlemmer til foreningsdag, 
hvor vi sammen sætter fokus på, hvordan vi i fællesskab gør 
ADHD til håb og handlekraft. For børn, for unge, for voksne og 
for de familier, de er en del af.

Det bliver konkret, fremadrettet og handlingsfokuseret. Målet 
er, at I som deltagere får inspiration til, hvordan netop jeres liv 
med ADHD kan udvikle sig på en god måde.

Dagen vil byde på oplæg inden for tre temaer:
• Robusthed: konkrete måder, man kan træne sine tanker til at 

blive mere robuste overfor de udfordringer man møder. Det 
er let at gå til og giver dig helt konkrete ting, du kan gå hjem 
og gøre med det samme.

• Familieliv: fokus på at hele familien skal fungere med ADHD. 
Pas på jer selv og på hinanden. Tips, tricks og konkrete stra-
tegier til familielivet.

• Mestring: konkrete eksempler på hvordan man med udgangs-
punkt i egne ressourcer kan få hverdagen til at fungere. Bliv 
inspireret af andres kreative løsninger.

Derudover vil der være tid afsat til, at man kan få en snak med 
ADHD-foreningens konsulenter, med de frivillige og med andre 
medlemmer. Dem som har lyst kan også deltage i praktiske 
workshops om fx at komme i gang med at bruge piktogrammer 
eller få hjælp til at styre økonomien.

På foreningsdagen mødes vi om vores fælles interesse i livet 
med ADHD. Og vi udveksler ideer, deler bekymringer og finder 
inspiration i hinandens erfaringer.
Vi arbejder på at gøre ADHD til håb og handlekraft.

Dagen er kun for medlemmer (16 år +) og frivillige i ADHD-
foreningen. Den er del af et uddannelsestilbud til frivillige og 
frivillige kan læse mere i Frivillignyt. Den finder sted lørdag d. 
1. april 2017, kl. 9-16.30 ved Middelfart.

Alm. deltagelse koster 850 kr. pr. person. Prisen er inkl. forplej-
ning og kursusmaterialer.

Læs mere om dagen og tilmeld dig gennem ADHD-foreningens 
hjemmeside www.adhd.dk/kurser

Foreningsdag
i ADHD-foreningen
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Også mennesker med ADHD har fået -  og kan få en revalidering
ADHD-foreningen får ofte henvendelser fra borgere, som er 
sygemeldte fra deres job pga. stress, angst og depression, og 
som har meget svært ved at se sig selv tilbage i samme job-
funktion. Flere har gjort brug af forskellige støtteordninger og 
diverse skånehensyn jf. jobcentrets anvisninger og bevillinger. 
For nogle af disse borgere skal der virkelig en jobmæssig for-
andring til, så de igen kan finde arbejdsglæden og hermed lade 
andre og nye ressourcer og interesser komme i spil. Her kan 
en revalidering være med til at skabe positive forandringer i 
livet; ikke alene arbejdsmæssigt men bestemt også personligt 
og familiemæssigt.

Såvel under et revalideringsforløb som efterfølgende i job 
kan der bevilges mentorstøtte eller personlig assistance, når 
der er behov for personlig støtte og vejledning. 

ADHD-foreningen taler af og til med tidligere revalidender, 
som fungerer godt i deres nye arbejdsområde – måske ikke på 
fuld tid, men næsten, og evt. med en §56-ordning, som giver 
mulighed for at få ekstra sygedage. Det er fortsat muligt at få 
kompensationsordninger for fysiske eller psykiske funktions-
nedsættelser, selv om der er givet en revalidering.

For at få bevilget en revalidering vil der blive set på følgende
Kommunen kan kun bevilge en revalidering, når den har vurderet, 
at andre erhvervsrettede aktiviteter eller økonomiske støttemu-
ligheder ikke er tilstrækkelige til at få borgeren i arbejde og til 
at komme til at forsørge dig. 

En grundlæggende betingelse er
• at den samlede revalideringsplan er realistisk, og at der er 

jobmuligheder bagefter
• at personen får en reel erhvervskompetence
• at revalideringen normalt kan gennemføres inden for 5 år

Forrevalidering
I nogle tilfælde har revalidenden behov for en afklaringsperiode 
inden revalideringsplanen endeligt kan fastlægges. Jobcentret 

Korte fakta om revalidering
Revalideringens formål
Formålet er først og fremmest, at der skabes nye og bedre 
muligheder for at forsørge sig selv på arbejdsmarkedet. 

Revalidering er hjælp fra kommunen til uddannelse og 
arbejde. Det kan for eksempel være:

• Faglig eller teoretisk uddannelse 
• Omskoling til andet erhverv 
• Optræning inden for dit arbejdsområde 

En revalidering kan bevilges til f. eks. unge og voksne med 
særlige udfordringer - fysiske eller psykiske -  der medfører, 
at de har brug for ekstra støtte og ikke kan uddanne sig 
på lige fod med andre.

kan bevilge en periode med forrevalidering – en forberedelse 
til den egentlige revalidering. Formålet er:
• at afklare, om personen atter kan håndtere at komme tilbage 

”på skolebænken” efter mange år på arbejdsmarkedet
• at finde frem til den type uddannelse, der bedst tilgodeser 

diverse skånebehov (evt. en virksomhedspraktik)

Forsørgelsesydelsen under revalidering 
• Revalideringsydelse – forskellige takster afhænger af forskel-

lige forhold
• Mindste overenskomstmæssige praktik-, elev-, lærlingeløn 

eller almindelig løn.

Der ydes også til andre udgifter f.eks. til undervisningsmateriale, 
eller, som en følge af den nedsatte arbejds- og funktionsevne, 
til befordring eller arbejdsredskaber.

KONTAKT ADHD-FORENINGENS
SOCIALRÅDGIVER, KIRSTEN NØRGAARD: 
TELEFON 53 72 99 08
TIRSDAG: 14.00-17.00 
TORSDAG OG FREDAG: 9.00-14.00
MAIL: SOCIALRDG@ADHD.DK

Socialrådgiverens side
REVALIDERING
Tidligere var det lettere at få bevilget en revalidering til at blive omskolet, optrænet og uddan-net til et 
andet job, hvis man var blevet fysisk eller psykisk nedslidt. Revalideringen var med til at forhindre, at 
mennesker med en nedsat arbejdsevne endte på førtidspension.
Sådan er det ikke helt længere. Muligheden for at få en revalidering er der dog stadig, men antallet af 
revalidender er på landsplan faldet drastisk inden for de seneste 10 år. I 2005 var der ca. 30.000 i et reva-
lideringsforløb, hvor der i 2015 var lige knap 10.000. Det betyder, at der i dag kun er en tredjedel på reva-
lidering sammenlignet med for 10 år siden. Samtidig er der stor geografisk forskel på, hvor meget landets 
kommuner bruger revalideringsordningen. 

Ønskes yderligere oplysninger, er der mulighed for at 
kontakte Kirsten Nørgaard på mail eller i telefontiden.
Tlf. 53 72 99 08 – mail: socialrdg@adhd.dk

Jf. Lov om aktiv socialpolitik kap. 6.
Kilde: Jobindsats.dk
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Når vi står på tærsklen til et nyt år, er jeg virkelig god til at 
narre mig selv til at tro, at jeg med en vupti-løsning kan ændre 
på alle de ting, jeg til tider er utilfreds med. Oftest er det min 
dårlige samvittighed, der nager, for jeg ved jo godt, at jeg burde 
spise sundere, støvsuge oftere, motionere mere og få den tunge 
maskine, jeg til tider kan være, op i omdrejninger. 

Forandring fryder. Det har vi alle hørt. Men vi må huske på, 
at det, at ændre adfærd og skabe en forandring, er en ganske 
udfordrende disciplin som forskere, filosoffer og andre gode 
folk har haft blikket rettet mod gennem tusindvis af år. Ja, søger 
man på Google, får man ikke mindre end 392.000 resultater. 

Så værsgo, Camilla. 

Tro du bare, at årsskiftet i sig selv sikrer dig en succesfuld 
forandring. 

Tro du bare, at du er bedre end den store forskningsmængde 
og de mange års erfaringer og lad dig selv skuffe igen. 

Nej, i år er årsskiftet ikke lig med forandring, men det er lig 
med motivation. I år vil jeg bruge ekstra tid på at planlægge en 
eventuel forandring og huske mig selv på, at jeg kan starte en 
sådan proces hele året. For det vigtigste for en forandring er, 
at jeg er motiveret og ikke lader mig bremse af små og store 
nederlag. 

Og kære venner af ADHD-foreningen. Vi har forandret meget sam-
men igennem de sidste 33 år, og vi skal forandre meget sammen 
igennem de næste mange år. 

Så da jeg hoppede ind i det nye år, var mit nytårsfortsæt at lave klare 
mål for de forandringer, jeg ønsker for 2017 sammen med jer. Min 
motivation er skyhøj, for findes der noget mere meningsfyldt end 
at bidrage til at ruste mennesker med ADHD, så det er dem og ikke 
diagnosen, der styrer deres valg i livet? 

Kære medlemmer

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR
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Så er det tid til at skrive 2017 i kalenderen. Hoppede du også ind i det nye år med stærke inten-
tioner om at ændre de store eller små ting, du ikke var helt tilfreds med i året, der gik? Ting du 
gjorde eller sagde – eller måske nærmere ting du ikke fik gjort eller sagt? 
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ADHD-foreningen er i øjeblikket ved at rulle  
forældretræningskurset  Kærlighed i Kaos (KiK) 
ud i landet. I efteråret 2016 har kurset kørt i 
Bagsværd, Aalborg og Ringe. Den faglige kon-
sulent på projektet har været på besøg med 
sin notesblok. Her får I et indblik i, hvad det 
handler om på et KiK-kursus.

Kærlighed i Kaos er et forældretræningsprogram for forældre 
til børn med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder på 3-9 
år. 6-7 forældrepar mødes en hverdagsaften om ugen i 12 uger 
sammen med to frivillige forældretrænere med en professionel 
baggrund. Kursusgangen starter altid med en siden sidst-runde, 
hvor forældrene efter tur fortæller om ugen, der er gået. Jeg har 
besøgt KiK-kurserne siden 2011. Og hver gang siden sidst-runden 
er i gang, så gløder min kuglepen i et forsøg på at nedskrive 
og indfange alle de rørende fortællinger, solstrålehistorier, 
åbenbaringer, morsomheder, glæder og sorger, som forældrene 
åbenhjertigt fortæller om. 

Denne gang beskriver jeg ikke en enkelt kursusaften, men 
gengiver et væld af mine observationer fra de tre kurser. Jeg 
håber, at historierne vil inspirere alle jer forældre derude.

Win win
En mormor, som deltager sammen med sin datter, fortæller, at 
hun har passet sit barnebarn for første gang i flere år. Det har 
ellers ikke været en mulighed pga. drengens adfærd, og hun var 
nervøs for, hvordan det skulle gå. Kurset har lært mormor at 
rose drengen meget, så det gik hun og gjorde hele tiden. Selv 
morfar roste ham til skyerne, for han havde via mormor også 
lært, at man skal fokusere på det positive. Pasningen blev en 
dejlig oplevelse, og drengen opførte sig eksemplarisk. ”Bagefter 
gik jeg og roste morfar for at have rost drengen. Det var ren ”win 
win” siger mormor og griner.

Den lille fyr
En far fortæller, at de er blevet rigtig gode til at rose. ”Det er en 
af de ting, jeg er blevet gjort opmærksom på på det her kursus 
– det har jeg taget til mig rigtig meget. Jeg husker at rose, når 
det går godt, og vende det negative til det positive”. Han fortæl-
ler, at de især roser på sengekanten, hvor de nemmest kan det, 

han kalder ”forstørre”, hvad drengen har sagt og gjort af gode 
ting i løbet af dagen. ”Han bliver bare så glad. Det er ikke noget 
kæmpe smil, men man kan godt se i ansigtet på ham, at det er 
rart. Han får jo så meget skæld ud den lille fyr”.

På bagsædet
”Jeg har en lille solstrålehistorie på programmet i dag” fortæl-
ler en far. Han havde kørt til Legoland med sin søn og hans 
kammerat. Sønnen var helt oppe og køre, og det spidsede helt 
til i bilen. ”Så holdt jeg ind på en rasteplads, lukkede øjnene 
og talte til 10 og tænkte tilbage på alle redskaberne. Og så fik 
jeg det stoppet, og det blev en god tur derop. Det var det, vi 
fokuserede på. Så han har fået meget ros for, at det gik godt 
med turen. For det er da svært at sidde så længe på bagsædet 
med sin kammerat”.

Gør noget rigtigt
En mor fortæller, at hun har taget til sig aldrig at skælde ud og 
at rose hver gang, det byder sig. Hun har ikke haft den store 
succes med det endnu, men sønnen er også nede i et hul for 
tiden, og der sker rigtig meget derhjemme – fx at far skal ud 
og rejse. ”Men jeg tror på, at han tager imod rosen – det virker. 
Han er begyndt at rose igen ved fx at sige: Du er en god mor. Så 
kan jeg da godt mærke, at jeg gør noget rigtigt”!

Tre dages shopping
En far siger, at han synes ros har den gode effekt, at man kommer 
mere ned i gear og tone som forælder. Han fortæller, at de kort 
før kursets start havde en tur til Legoland, der gik rigtig dårligt. 
”Men nu har vi lige været på en rigtig god tre dages shoppetur 
til Hamborg, fordi vi roste rigtig meget hele tiden. Børnene 
leger mere og mere sammen – de søger hinanden mere, siden 
vi begyndte at rose dem så meget”. En af de andre fædre kigger 
på ham og siger: ”Og så synes jeg da godt nok lige, at du skal 
rose dig selv for at klare tre dages shopping”!  

Rigtig godt
En mor fortæller, at de plejer ikke at håbe, at nogen leger med 
deres pige, fordi det er endt dårligt så mange gange. Men nu 
har de valgt at fokusere på at rose, når det går godt – selvom 
det kun er 5 minutter. ”Så vi ikke har negative forventninger til, 
at hun ikke kan finde ud af det”. De roser hende også for at lave 
sine skoleopgaver og siger fx ”hvor bliver vi glade for at se, hvor 
glad du bliver, når du har klaret en opgave”. Det samme gælder, 
når de fanger hende i at lege stille og roligt med lillebror – bare 
et øjeblik. ”Kan du se hvor glad lillebror bliver, når du leger med 
ham”? De har også selv sørget for at lege med hende et kvarter 
hver dag, og det har bare været rigtig godt.

Løfter hans humør
En mor siger, at hendes dreng synes, at det er helt forfærdeligt 
at gå i skole. ”Vi er begyndt at rose ham, når han siger noget 
positivt om skolen. Ved aftensmaden skal alle sige noget godt 
fra dagen, og det er rigtig svært for ham. Men vi hjælper ham 
til at finde noget, og jeg synes, at det løfter hans humør lidt”.

Et KiK på det hele

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

➾
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Konflikter
En mor fortæller, at de ofte har konflikter om eftermiddagen, 
når drengen kommer hjem og roder i alle køkkenskabene, mens 
hun står og laver aftensmad. ”Nu er jeg begyndt at spejle ham og 
aflede ham med at sætte ham til at skrælle gulerødder, og det 
er gået fint. Vi føler, han søgte meget negativ opmærksomhed 
tidligere, men det gør han faktisk ikke mere”.

En anden måde
En far fortæller, at han har prøvet ignorering som et alternativ 
til skæld ud. ”Jeg synes altså kun det virker på hunden. Og der 
virker det eddergodt”! Han fortæller til gengæld at have haft 
god succes med at bevare roen og bruge spejling, hvor han 
sætter ord på det, han aflæser hos sit barn. Datteren begyndte 
under lektielæsningen at skære ansigter, kaste med ting og slå 
ud efter ham. ”Jeg formåede at bevare roen og spejle hendes 
frustration, og så begyndte hun at græde. Bagefter sagde hun: 
Jeg var slet ikke mig selv. Hun var også helt vild i øjnene, mens 
det stod på. Normalt ville hun aldrig slå ud efter mig, men hun 
må have følt sig så presset. Jeg er så glad for, at jeg så hendes 
frustration bag ved hendes adfærd og ikke begyndte at skælde 
ud”. Mor supplerer ved at fortælle om, da de skulle af sted 
til kurset. ”Svigermor var lige kommet og vores datter sad og 
læste. Jeg sagde til hende, at hun skulle huske at tømme sin 
skoletaske – og så væltede det bare for hende. Jeg satte mig ned 
i øjenhøjde, spejlede hende, og så faldt hun ned. Hun sagde: 
Mor, jeg ville bare have, at du sagde det på en anden måde”.

Ignorering light
En anden far fortæller, at han bruger det, han kalder ” ignore-
ring light”. ”Når min datter siger, hun er dum og dårlig, så siger 
jeg: Jeg kan høre hvad du siger. Jeg oplever det anderledes. 
Jeg synes ikke du er dum og dårlig – og så giver jeg det ikke 
mere opmærksomhed”. En anden mor fortæller, at hun plejer 
at spørge til tristheden: Hvor sidder den henne? Hvad farve er 
den? Er den hård eller blød? Prøv at gå en tur rundt om den i 
tankerne og fortæl mig om den. ”Nogle gange bruger jeg også 
dette barometer: Er der solskin eller regnvejr indeni dig lige nu? 
Det kan jo ændre sig lynhurtigt – ligesom vejret”.

Mormor
En anden mor fortæller, at hendes søn har det rigtig svært for 
tiden og har mange konflikter med sin lillebror. ”Men han har det 
altid godt, når han er hos mormor. Så går han tur med hendes 
hund – vi kalder den ”terapihunden”. Han finder ro der. Så er 
der ingen problemer, og han smiler. Så vi bruger mormor rigtig 
meget” siger hun og kigger på sin mor, som nikker og ser stolt ud.   

Mere blød i hjørnerne
En fars bekendelser: ”Jeg er hidsig, når proppen først ryger af, og 
jeg har en stærk retfærdighedssans ligesom min søn. Og så er 
jeg firkantet. Jeg har tænkt over det, og jeg tror min søn oplever 
en far, som er meget sur. En meget firkantet far. En ikke-ret-sjov 
far. Det har været lidt hårdt at tænke over. Så jeg vil arbejde med 
at være mere fleksibel. Det kommer til at kræve hårdt arbejde. 
Jeg er ret firkantet skruet sammen, så det er ikke nemt for mig 
at være mere blød i hjørnerne”. 

En kæmpe forskel
En anden far stemmer i: ”Jeg har selv fået en gammeldags opdra-
gelse, så jeg kan også godt være ret firkantet i min egen rolle 
som forælder. Jeg har ændret mig rigtig meget, og redskaberne 

virker rigtig godt. Jeg tror, jeg har skubbet ham meget fra mig 
før. Jeg kunne ikke forstå, at selvom jeg legede rigtig meget med 
ham, så var han tættere knyttet til mor. Relationen er blevet 
meget bedre nu. Før var jeg meget til nej, stop og konsekvens. 
Så for mig personligt gør det her en kæmpe forskel”.

Lorteuge
En mor siger, at det har været en lorteuge. Sønnen ville have sin 
kælk med i bussen til skole, og det måtte han ikke for chaufføren. 
Begge forældre måtte holde ham, fordi han blev så vred, og bus-
sen måtte køre uden ham. Forældrene endte med at køre ham i 
skole med kælken i bagagerummet, og så blev det alligevel en 
god dag – men oplevelsen sidder jo i dem. I weekenden har de 
holdt hans fødselsdag, og det gik rigtig dårligt med konflikt på 
konflikt. Mor fortæller dog, at de afværgede noget af drengens 
uro ved at give ham hans gave dagen før. En anden far fortæl-
ler, at de altid giver børnene deres julegaver om morgenen. 
Og når de holder fødselsdag, så beder de gæsterne tage bol-
lerne og kagen med. Og så starter de altid kl. 12 i stedet for om
eftermiddagen. 

Det gik
En mor fortæller, at hendes søn har været hjemme fra skole 
om mandagen på lærerens anbefaling, fordi de byggede om på 
skolen. Da han blev afleveret tirsdag morgen, så han straks, at 
det ikke var hans eget bord og stol. Han kunne se, at ridserne 
var forkerte. Men mor spejlede og afledte og gjorde ved, og så 
gik det alligevel. En far fortæller om en anden overraskende 
oplevelse, der gik godt. Han har holdt surprise party for mor i 
weekenden. Drengen vidste det ikke, fordi han ikke kan holde på 
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en hemmelighed. Så han blev meget overrasket, men heldigvis 
på den gode måde. Han elsker fest, og han var en god vært. 
”Han var oppe at køre over, at der var sodavand og slik. Normalt 
ville vi have været meget over ham og været restriktive, men vi 
prøvede at give ham frihed, og det kunne han altså godt styre”.

Lærer vildt meget
En anden far har haft succes med at bruge varsler, spejling og 
visualisering af tiden. ”Når han fx er vildt lang tid om at blive klar 
til skole, så siger jeg: Jeg kan godt forstå, at du gerne vil sætte 
hår. Så må du bare stå lidt tidligere op – og så har vi lagt en plan 
og fulgt den. Jeg var lige ved at hidse mig op på et tidspunkt, 
da han blev ved og ved at stå og spejle sig. Men så kom min 
kone og sagde vores kodeord. Jeg kommer fra en anden kultur, 
og jeg har lyst til at sige: Jeg er din far for helvede, du kan da 
ikke bare.. men så okay.. Så tænkte jeg, vi ligner jo hinanden. 
Jeg er også langsom om morgenen. Det er et rigtig godt kursus 
for mig det her. Jeg lærer vildt meget”.

Det værste
En mor fortæller: ”At stå op og gå i seng er det værste. Han 
sover helt op ad mig. Det må jeg så tage med tiden – det har jeg 
accepteret nu. Jeg har også lært rigtig meget af det her kursus, 
mest om ikke at køre op. Jeg har altid tændt meget hurtigt af. 
Det er en svaghed, jeg har haft i mange år. Det har virkelig givet 
mig meget, at jeg får ro på, masser af ro på. Min søn har også 
fået fortalt i klassen, at han har ADHD – det har jeg været meget 
spændt på. Vi har læst en børnebog om ADHD i en måneds tid, 
og den skulle de så læse op derovre. Jeg har hørt, at det gik 
rigtig godt”.

Så er det sagt
På kurset er der skam også plads til andre emner end børn. To 
fædre diskuterer de tarteletter, som var på menuen på kurset 
sidste uge. De er enige om, at tarteletter smager rigtig godt. 
Men det skal være til frokost eller til forret. Den ene af dem 
slår fast: ”Tarteletter til hovedret er cirka lige så dumt som en 
lille fadøl”! Så er det sagt.

Tak fordi du læste med. Vi håber, at du føler dig inspireret af de små 
historier fra livet som forældre til et barn med ADHD – og af det at 
vokse og udvikle sig i sin forældrerolle. Godt gået til forældrene på 
KiK – både fra disse tre hold og fra de andre 30 hold, der har kørt. I 
er da for seje! I gør det så godt for jeres børn. Og I gør os klogere på 
vores arbejde hver eneste dag. Det er vi meget taknemmelige for.

Spørgsmål eller kommentarer til denne artikel er meget 
velkomne og kan mailes til afr@adhd.dk

I 2017 afholder ADHD-foreningen 7 KiK-forløb i perioden 
uge 2-14. Disse forløb er fyldt. 
Derudover afholder vi forløb i Brønderslev, Skanderborg, 
Randers og Slagelse fra uge 10. Der kan stadig være 
ledige pladser. Du kan læse mere her: http://adhd.dk/
kaerlighed-i-kaos/
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Uddannelse der du’r
ADHD-foreningens kurser 2017

Tilmelding
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden: 
www.adhd.dk 
 

Økonomisk støtte
Har du spørgsmål til ansøgning om 
økonomisk støtte for at kunne deltage 
i kurserne, er du velkommen til at kon-
takte ADHD-foreningens rådgiver Kirsten 
Nørgaard på tlf. 53 72 99 08 eller mail:
socialrdg@adhd.dk

Mere info
Se mere info om uddannelse på ADHD-
foreningens hjemmeside: www.adhd.dk, 
tlf. 70 21 50 55 eller på mail: info@adhd.dk

Se Kursus Magasinet 2017, som kan findes på adhd.dk under ”Kursuskalender” -  eller på midtersiderne i ADHD Magasinet nr. 4/2016

Kursus  Målgruppe  Dato  Sted  Kursus nr.

Nydiagnosticeret –   Forældre til børn og unge,  11.-12. marts Korsør 02-17
basiskursus for forældre der har fået diagnosen ADHD

Familieliv med ADHD Familier med ADHD hos børn i alderen 10.-11. juni Korsør 05-17
 9-15 år. Søskende over 9 år er velkomne   

Familieliv med ADHD Familier med ADHD hos børn i alderen 23.-24. september Middelfart 07-17
 9-15 år. Søskende over 9 år er velkomne 

Konflikthåndtering –  Forældre 22.-23. april +  Middelfart 04-17
grundforløb (1.+2. modul)  20.-21. maj 

Konflikthåndtering –  Forældre  7. oktober +  Middelfart 09-17
opfølgning (1.+2. modul)  (Kurset forudsætter, at man har 4. november
 taget grundforløbet) 

ADHD og Autisme Forældre 4. marts + 1. april Odense 01-17
Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Teenageliv med ADHD Forældre til teenagere med ADHD 18.-19. marts Korsør 03-17

Teenageliv med ADHD Forældre til teenagere med ADHD 28.-29. oktober Middelfart 08-17

ADHD i parforholdet Par, hvis forhold er udfordret af ADHD 16.-17. september Ejby (Vestfyn) 06-17

ADHD-foreningen tager forbehold for ændringer.
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Meld dig på kursus i 2017 
Vi ved, at rådgivning, netværk og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har 
ADHD og deres pårørende. Og at professionelle har stort udbytte af vores konferen-
cer, undervisning og guidelines. Når bare rammerne er der, rykker mennesker med 
ADHD. Ofte mere end de selv og andre troede muligt. Lad os sammen gøre ADHD til 
håb og handlekraft. 
Vores fundament er stor viden om ADHD og de mennesker, der er berørt. Men vores 
tilgang er, at det ikke er viden, der virker, men det, vi bruger den til.

I ADHD Magasinet 4/2016 fik du Kursus Magasin 2017. Vi håber, du finder et kursus, 
der interesserer dig. Du kan læse meget mere om de forskellige tilbud på www.adhd.
dk/kurser, hvor planen bliver opdateret løbende. 
Har du spørgsmål eller har brug for vejledning om, hvilket kursus, der vil være bedst 
for dig, er du altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningen på tlf. 70 21 50 55 
eller mail: info@adhd.dk
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Konflikthåndtering
Grundforløb
Kurset løber over 2 weekends. Den først weekend har fokus på at opbygge viden og klæde dig på til at gå hjem og prøve nogle teknikker og forståelsesmønstre af. Den anden weekend fokuserer på at omsætte viden og erfa-ringer fra den første weekend og fra arbejdet derhjemme til konkret håndtering af konflikter. Læs meget mere om kurset i Kursus Magasin 2017 eller på www.adhd.dk

Målgruppe: Forældre til børn med ADHD. Andre (voksne) familiemedlemmer er også velkomne. 
Konflikthåndtering – grundforløbUndervisere: Jan Bjerregaard, Rikke og Jan Have Odgaard.Kursus nr. 04-17, 22.-23. april og 20.-21. maj 2017.Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Mid-delfart. 

Teenageliv med ADHD

Har du brug for at få opdateret din viden omkring denne 
nye fase af dit barns liv, så er dette kursus noget for dig. 
Med det bliver du klædt bedre på til at forstå og støtte dit 
teenagebarn og til at arbejde konstruktivt sammen med 
ham/hende om et godt ungdomsliv med ADHD.
Målgruppe: Forældre til teenagere med ADHD .

Teenageliv med ADHD 
Undervisere: Jenny Bohr, Trish Nymark, læs mere på adhd.dk
Kursus nr. 03-17, 18.-19. marts 2017.
Musholm Ferie, Sport og Konference, Musholmvej 100, 4220 
Korsør.

Nydiagnosticeret -
basiskursus for forældre
Har dit barn fået diagnosen ADHD, og har du brug for viden 
om, hvad det betyder for dit barn, din familie og for frem-
tiden? 
På dette kursus får du basisviden om ADHD – og finder ud 
af, hvordan diagnosen kan være med til at give dig handle-
muligheder. Viden, som alle familier med børn med ADHD 
bør have for at kunne støtte barnet bedst muligt. 
Målgruppe: Forældre til børn og unge, der har fået diagnosen 
ADHD. Andre voksne familiemedlemmer er også velkomne.

Nydiagnosticeret basiskursus for forældre 
Kursus nr. 02-17, 11. marts kl. 9.00 til 12. marts kl. 15.00.
Musholm Ferie, Sport og Konference, Musholmvej 100, 4220 
Korsør.
Tilmelding og program: www.adhd.dk/kurser

Vidste du, at du kan booke

et skræddersyet kursus

eller oplæg om ADHD? 

Hvad tilbyder vi dig i ADHD-foreningen? 

Vi deltager i udvikling og forskning og formidler ADHD 

nuanceret og positivt. Og vi ved, at professionelle har stort 

udbytte af vores kurser, oplæg, konferencer, undervisning 

og guidelines. Vi har dedikeret vores arbejde til at ruste 

mennesker med ADHD, så det er dem og ikke diagnosen 

der styrer deres valg i livet. 

Derfor er du velkommen til at kontakte os og få skræddersyet 

et kursus eller oplæg, der er tilpasset lige præcis de behov, 

som du har i din hverdag. Og vi holder det naturligvis gerne 

på din arbejdsplads, så omkostningerne kan holdes nede. 

Lad os sammen gøre ADHD til håb og handlekraft.

Lad os tage en uforpligtende snak, så vi i fællesskab kan 

afdække, hvilke behov du har, og hvordan vi bedst kan 

imødekomme dette. 

For mere information kontakt ADHD-foreningen på telefon 

70 21 50 55 eller på mail: info@adhd.dk
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ADHD-foreningens sommerlejr 2017: 10.-14. juli
ADHD-konference 2017:  7.-8. september

Sæt kryds i kalenderen

Sommerlejr Læs om tidligere afholdte sommerlejre på: 
adhd.dk/adhd-foreningens-familielejre/

              Citater fra tidligere deltagere
             Sommerlejren har overgået mine forventninger. Totalt selvværdsboost til mine unger og mig.

Vi elsker det, og stress-niveauet er meget sjældent så lavt. En fantastisk oplevelse.

Helt fantastisk oplevelse, jeg har ikke ord for, hvor fantastisk de frivillige
hjælpere har været. Vi kan ikke sige nok tak.

Mit udbytte af sommerlejren: At jeg gør det godt. At mine unger er meget socialt velholdte.
Et nyt vennepar til mig og mine unger. 

At i de rigtige rammer vokser min søns selvtillid/selvværd.

Dejligt at have sikre rammer og muligheden for at slappe af og nyde kun gode oplevelser
sammen uden stress.

Vi har oplevet så meget overskud – venlighed – glæde – og kærlighed – tak for en dejlig uge.

Fantastisk arrangement med mulighed for, at møde familier med ligesindede udfordringer.

ADHD-foreningen afholder sommerlejr igen i 2017 fra den 10. juli – 14. juli 2017. Den bliver afholdt på Houens Odde Kursuscenter.
Du kan holde øje med www.adhd.dk hvor sommerlejren vil blive annonceret senere på året.
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Få et OK Benzinkort
og tank penge
til ADHD-sagen!
Opret et benzinkort på www.ok.dk/ok-stoetter-sporten/ 
ADHD-foreningens sponsornummer er:  56 13 06

Har du brug for hjælp til oprettelsen, eller har du et 
eksisterende kort, du ønsker at ændre, kan du kontakte 
Inge Price på mail: ip@adhd.dk eller tlf. 70 21 50 55 

              Citater fra tidligere deltagere
             Sommerlejren har overgået mine forventninger. Totalt selvværdsboost til mine unger og mig.

Vi elsker det, og stress-niveauet er meget sjældent så lavt. En fantastisk oplevelse.

Helt fantastisk oplevelse, jeg har ikke ord for, hvor fantastisk de frivillige
hjælpere har været. Vi kan ikke sige nok tak.

Mit udbytte af sommerlejren: At jeg gør det godt. At mine unger er meget socialt velholdte.
Et nyt vennepar til mig og mine unger. 

At i de rigtige rammer vokser min søns selvtillid/selvværd.

Dejligt at have sikre rammer og muligheden for at slappe af og nyde kun gode oplevelser
sammen uden stress.

Vi har oplevet så meget overskud – venlighed – glæde – og kærlighed – tak for en dejlig uge.

Fantastisk arrangement med mulighed for, at møde familier med ligesindede udfordringer.

ADHD-foreningen afholder sommerlejr igen i 2017 fra den 10. juli – 14. juli 2017. Den bliver afholdt på Houens Odde Kursuscenter.
Du kan holde øje med www.adhd.dk hvor sommerlejren vil blive annonceret senere på året.

ADHD-konferencen 2017
den 7.-8. september
Sæt kryds i kalenderen og følge med på www.adhd.dk

DANMARKS STØRSTE ADHD-KONFERENCE
ADHD-foreningen er hvert år vært for en konference for hundre-
devis af professionelle, som arbejder med børn, unge eller 
voksne med ADHD.
Vi er naturligvis allerede i gang med at planlægge konferencen 
og regner med at kunne offentliggøre programmet i det tidlige 
forår.
Men vi kan godt afsløre, at vi blandt andre får besøg af Ari 
Tuckman fra USA og Simon Kyaga fra Sverige.

Det glæder vi os meget til.
Hvis du vil vide mere så følg med på www.adhd.dk i foråret eller 
tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev, Nytomadhd.
Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til konference 2017.
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10 trin til kalender
Har du en intention om, at begynde at bruge en kalender, men 
har svært ved at komme i gang? 

Så får du her en 10 – trins guide til at komme i gang med 
kalender og få styr på aftaler og opgaver.

1. Find den rigtige kalender
Det første du skal gøre er, at finde ud af, hvilken kalender du vil 
have. Hvad giver mest mening for dig, og hvad vil fungere bedst?
• Er det en papirkalender, og hvordan skal den se ud, indvendigt 

og udvendigt? 

• Skal den være stor, lille, med plads til at skrive meget på de 
enkelte dage eller er overblikket vigtigere? 

• Er en elektronisk kalender bedre og er din smartphone-
kalender nok eller skal der mere til?

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Vi har samlet en masse konkrete strategier til et bedre liv med ADHD på vores hjemmeside.
Vi kalder det Mestringsbanken, og her kan du finde tips, tricks og gode strategier til at

organisere dit liv på en ADHD-venlig måde.
Mestringsbanken vil vokse i takt med, at vi finder nye strategier, og fremover

vil vi i hvert ADHD Magasin tage et kig i mestringsbanken. 

Denne gang har vi en strategi til dig, som gerne vil i gang med at bruge en kalender.
Se selv en masse mere på adhd.dk/mestringsbanken

Mestringsbanken
- Nyt på www.adhd.dk
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Til at finde ud af det, kan du
- Bruge dine tidligere erfaringer (for du har sikkert haft en 

kalender før)
- Spørge andre, hvad de gør og anbefaler
- Lav plus/minus øvelsen med de forskellige kalendertyper, 

hvis du synes det er svært at vurdere, hvilken der er bedst.

2. Køb/anskaf kalenderen
Nu er det tid til at få fat i kalenderen. Vær opmærksom på, at 
det på nogle tidspunkter af året kan være svært at købe papir-
kalendere i butikkerne. Det er lettest i januar, mens elektroniske 
kalendere altid er tilgængelige.

3. Lav regler for brug
Hvis du skal have succes med kalenderen, må du lave dig nogle 
regler for, hvordan du bruger den. Det skal være simple regler, 
som er nemme at huske. En regel kan være: 
• Jeg kigger i min kalender hver morgen (mere om det i trin 6)
• Jeg skriver alle aftaler i kalenderen
• Jeg skriver aftalerne i kalenderen med det samme
• Jeg har altid min kalender med mig

4. Klargøring
Det fjerde trin handler om at gøre kalenderen klar til brug, så 
den er opdateret, inden du for alvor går i gang. Skriv alle dine 
nuværende aftaler i kalenderen. Det kan fx være:
• Arbejde (hvilke dage arbejder jeg)
• Studie (hvilke dage er der undervisning og hvornår)
• Møder med jobcenter, socialcenter, familieafdeling mm.
• Møder med skolen (børnenes)
• Kurser, foredrag
• Ferier
• Fritidsaktiviteter og træning
• Læge, speciallæge eller tandlæge – også børnenes læge/

tandlæge-tider
• Frisør
• Aftaler med venner og familie
• Fester og gæster
• Opgaver i hjemmet: fx tøjvask, rengøring, indkøb, madlavning

5.  Kalender – ritualet
Som nævnt i trin 3 er det godt at have en regel, som betyder, at 
du får set i din kalender mindst en gang om dagen. Derfor skal 
du nu lave dig dit eget kalender-ritual, hvor du får dit daglige 
overblik over dagens (og måske de kommende dages aftaler).

Et ritual kan være et morgenritual, hvor du kigger i kalende-
ren sammen med dagens første kop kaffe eller sammen med 
havregrynene. For andre er det bedst om aftenen, inden man 
går i seng, så man er forberedt på næste dag. Eller måske både 
morgen og aften.

Øvelse, øvelse og øvelse
Nu er du halvvejs i de 10 trin, og resten handler om at øve sig 
og træne dine regler og dit ritual. Sæt en uge af til hvert trin. 
Hvis du har andre eller flere regler, så lav gerne flere trin og 
tilpas dem dine kalenderregler. Husk, at du ikke skal træne for 
mange nye ting på én gang. Hellere små skridt og lidt ad gangen.

6. Øv dig i dit kalender-ritual (der hvor du får dit daglige over-
blik)

7. Øv dig i 
• Kalender-ritualet
• Altid at tage din kalender med

  dig

8. Øv dig i 
• Kalender-ritualet
• Altid at tage din kalender med

  dig
• At skrive alle aftaler i kalende-

  ren

9. Evaluér – hvad virker og hvorfor? Hvad fungerer ikke og 
hvorfor?

10. Lav evt. nogle rettelser, nye regler og øv dig igen.
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ADHD-foreningen gennemfører lige nu en undersøgelse for at 
belyse, hvordan livssituationen generelt ser ud for voksne med 
ADHD. Formålet med undersøgelsen er at kunne identificere 
muligheder for forbedring.

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med analyseinstitut-
tet Thams & Nyås Management AB og med økonomisk støtte 
fra Shire Denmark ApS.

Har du ADHD, er du over 18 år, og har du lyst til at give dine 
erfaringer videre, så hører vi meget gerne fra dig.

Du kan enten udfylde det elektroniske spørgeskema på:
korturl.com/ADHD2017
eller kontakte ADHD-foreningen for at få et skema tilsendt pr. 
post.

Kontakt ADHD-foreningen på tlf.: 70 21 50 55 eller via mail til 
info@adhd.dk, så sender vi dig et spørgeskema med frankeret 
svarkuvert. 

Du er naturligvis anonym i undersøgelsen!

*herunder også ADD

Hvordan er det at 
være voksen og 
have ADHD*?
Vil du hjælpe os med at få en bedre forståelse?

Undersøgelsen følger ESOMARs (European Society for Opinion and Market Research) regler. se http://ethics.iit.edu/ecodes/node/5178
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➾

Visitation 
Eftersom hans skole ligger relativt langt væk fra vores hjem, blev 
vi visiteret til den kollektive handicapkørsel. Vi har ikke selv bil, 
og derfor var, og er, vi meget afhængige af denne handicapkørsel.

Tre dage før skolestart havde vi endnu ikke hørt fra den 
vognmand, der skulle varetage kørslen om afhentningstider mv., 
og derfor kunne vi ikke planlægge vores dagligdag. Jeg forsøgte 
at kontakte de ansvarlige, og der fik jeg mundtligt oplyst en 
midlertidig tid. Vi fik ikke på daværende tidspunkt yderligere 
information, og det efterlod os med en meget utryg fornemmelse. 

Første skoledag 
Da første skoledag oprandt, prioriterede vi, at han skulle køre 
med de andre børn, Vi kørte  bagefter i bil for at være med til 
første skoledag. Bussen kom næsten til tiden, og selvom vi endnu 
ikke havde fået nærmere information, så var det en god dag.

I tiden, der fulgte, var hele kørslen kaotisk. Selvom vi fik et 
informationsbrev, så blev vores søn hentet meget svingende og 
med nye chauffører næsten hver dag. Han var meget træt hver 
dag – ikke mindst fordi, han kunne risikere at sidde i bussen 
1½ time hver vej. 

Vi var utrygge 
Vi var meget utrygge ved hele situationen, og jeg stod ofte og 
græd i indkørslen, mens jeg ventede på vores søn, som jeg ikke 
vidste, hvor var – og hvornår kom hjem.  Alle kontorer var luk-
ket, og jeg kendte ikke chaufføren. Det gik også op for mig, når 
jeg talte med andre forældre, at vi ikke var alene. Rigtig mange 
havde de samme problemer – og ikke kun i vores kommune 
men i hele landet. Der var et samlet billede af et system, hvor 
manglende information, svingende kvalitet og chauffører uden 
viden om børn med handicap var gennemgående. 

Flere initiativer blev  iværksat
Jeg iværksatte flere initiativer for både at få styr på vores egen 
kørsel – men også for at få et overblik over, hvad der egentlig 
var af lovgivning og regler på området. Jeg søgte aktindsigt i 
kontrakten mellem kommunen og vognmanden, jeg engagerede 
mig i Danske Handicaporganisationer, jeg læste op på lovgivning 
og udbud og udlicitering, jeg oprettede en Facebook-gruppe for 
familier, hvis børn benytter handicapkørsel, jeg tog til møder 
med en masse chefer og embedsmænd i kommunen, jeg skrev 
læserbreve, kontaktede handicapordførere i Folketinget og udvi-
dede hele tiden mit netværk i såvel familierne som kommunerne. 

Meget hurtigt stod det klart for mig, at den eneste lovgivning 
på området skal findes i Folkeskoleloven, og den handler kun om, 

AF RIE REBECKA HEDENBORG 
DH-REPRÆSENTANT I KREDS ROSKILDE FOR ADHD-ØST

I 2014 skulle vores søn på 6 år begynde i 0. klasse. Han var i 2013 blevet diagnosticeret med ADHD 
og Infantil autisme efter et langt og drænende forløb, men da diagnosen var på plads, var der 
ikke så meget tvivl om, at han ikke ville kunne inkluderes i en almindelig klasse. Derfor valgte vi, 
at han skulle begynde i en gruppeordning med 6-8 børn med tilsvarende diagnoser med base på 
en almindelig folkeskole.

HANDICAPKØRSEL



35

hvem der skal betale, og hvor lang tid, børnene må køre hver vej. 
Serviceloven siger ikke noget om den kollektive handicapkørsel, 
men nævner dog at alle initiativer der vedrører familierne, skal 
iværksættes i samarbejde med familierne. Dette fandt ikke sted, 
når det kom til handicapkørsel.  

Så det var groft sagt op til den enkelte kommunes pengepung, 
når et niveau for handicapkørsel skulle fastsættes.

Jeg fik også gennemført spørgeskemaundersøgelser og sam-
taler med berørte familier og kunne konstatere, at familierne 
fik stress, søgte dyre ydelser, fik børn i mistrivsel og mødte for 
sent på arbejde alene på baggrund af en ofte dysfunktionel 
handicapkørsel.

Det skulle ændres, og jeg indså, at jeg måtte angribe pro-
blematikken fra flere områder.  Chaufførerne skulle undervises 
i kørsel med børn, der skulle rejses en opmærksomhed natio-
nalt, og der måtte sættes rammer for kommunernes råderum 
på området. I vores egen kommune gik det bedre, fordi jeg og 
en anden mor via DH blev lukket ind i samarbejdet. Men det 
var ikke tilfældet i mange andre kommuner. Nogen steder var 
kørslen fin. Mange andre steder katastrofal.

Efter at have haft endnu flere møder, telefonsamtaler, lavet 
rundspørger i flere DH-kredse om tematikken, skrevet en masse 
mails og erhvervet mere viden på området, fik jeg langsomt hul 
igennem efter ca. 1½ år.

I første omgang fik jeg kontakt med en person i Transporter-
hvervets Uddannelsesråd, som er ansvarlige for de AMU-uddan-
nelser, som chaufførerne kan erhverve for at køre med mennesker 
med handicap. Vedkommende forstod hurtigt mit budskab, og 
jeg blev inviteret med til møder med AMU-Skoler og mødte 
trafikselskaber, som koordinerer kørsel, og jeg har været ude 
og køre med en chauffør for at få øget viden.

Det har nu ført til, at jeg sammen med TUR skal udarbejde 
prøvespørgsmål, som på baggrund af et revideret undervis-

ningsmateriale skal blive en del af prøverne til kommende 
chauffører, der derved får viden om børn med handicap. Det vil 
løfte kvaliteten i kørslen og trygheden for familierne. 

Yderligere har jeg fået gennemført, at punktet kollektiv handi-
capkørsel er blevet inkluderet i punktet inklusion i 5 arbejdspunk-
ter i Danske Handicaporganisationer. Derved kommer budskabet 
ud i alle kommuner, eftersom at alle kredse i DH samarbejder 
med de kommunale handicapråd, der eksempelvis skal høres i 
forbindelse med udlicitering af kørsel.

Mit næste mål er at få kontakt til KL, så de kan udarbejde en 
vejledning til kommunerne om handicapkørsel: At det er vigtigt 
at inddrage brugerne, vægte uddannede chauffører (det er ikke 
et lovkrav pt, at chauffører skal have en AMU-uddannelse) og 
skele til, at det er en sårbar brugergruppe, når der skal fastsæt-
tes køretider og ruter. Det arbejder jeg stadig på.

Jeg arbejder derfor fortsat på at udbrede budskabet og få 
formidlet en viden til såvel offentlige instanser som familier 
med børn med handicap om, at det her – det er vigtigt. Det 
betyder noget, og når det ikke fungerer, så koster det både 
menneskeligt og økonomisk. Arbejdet er ikke slut endnu, selvom 
jeg er nået langt.

Handicapkørsel er ikke bare handicapkørsel. Det er vigtigt!

Rie Rebecka Hedenborg - DH-repræsentant i Kreds Ros-
kilde for ADHD-øst
Sygeplejerske. Stud. Cand.SAN.  Mor til 5 børn hvoraf 3 har 
adhd/add/autisme.
Rierebecka@gmail.com – Facebook: Vores børn og han-
dicapkørsel
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I decemberudgaven 
af ADHD-magasinet 
opfordrede vi alle 
børn til at indsende 
en juletegning til os, 
og vi har fået rigtig 
mange flotte juleteg-
ninger. 
Tusind tak til alle jer 
der har brugt jeres 
juletid til at farvelæg-
ge disse flotte tegnin-
ger til os.
Her er vist 3 af de 
flotte tegninger, vi 
har fået, og gaver er 
udsendt til alle de 
heldige vindere.

Glædelig
”Bag-jul”

Indsendt af: Thor Valdemar Bossen og Maria Bossen.

Indsendt af: Bertram Krogh og Trine Schoubye.

Indsendt af: Tilde De Medici og Michael De Medici.
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SE MANGE FLERE NYHEDER OG AKTIVITETER FRA LOKALAFDELINGERNE PÅ WWW.ADHD.DK 

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.

På www.adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, 
der er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Café i Silkeborg
Er du voksen med ADHD – eller pårørende til en voksen med 
ADHD? Så kom og besøg vores ADHD-café.
Tid og sted: Den første onsdag i hver måned, kl. 18.30-20.30, 
Frivillig Center og Selvhjælp Silkeborg, Estrupsgade 4, 1. sal, 
8600 Silkeborg, www.selvhjaelpsilkeborg.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: LENETTE LUNDSGAARD HANSEN
FREDENSLUNDVEJ 3, 7880 VIBORG, TLF. 51 21 02 36
E-MAIL: VEST@ADHD.DK

MIDT-VESTJYLLAND

REGION NORDJYLLAND

REGION MIDTJYLLAND

KONSTITUERET FORMAND: ANNY BECH ANDERSEN
TERNDRUPSKOVBRYNET 9 . 9575 TERNDRUP . TLF. 22 18 00 55
E-MAIL: NORD@ADHD.DK

NORDJYLLAND
FORMAND: SØREN ZASTROW
KIRSTINELYSTVEJ 15, 8300 ODDER
E-MAIL: AARHUS@ADHD.DK

MIDT-ØSTJYLLAND
REGION MIDTJYLLAND

Netværksgrupper
Find os på adhd.dk under ADHD Midt-Østjylland.

Facebook ADHD Midt-Østjylland.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Find os på adhd.dk under lokalafdelinger
Husk at få rettet dine kontaktoplysninger på hjemmesiden. Vi 
sparer på portoen, og sender indbydelser på mail og i nyheds-
brev. På www.adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke 
tilbud der er i dit område.

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: LISE LOTTE NIELSEN
LILLESKOVVEJ 50, TOMMERUP ST., 5690 TOMMERUP
E-MAIL: FYN@ADHD.DK

FYN
REGION SYDDANMARK
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Kære medlem
Så er det nu, du kan få direkte indflydelse på, hvad vi fremover 
skal arbejde med i ADHD-foreningen, Sønderborg! Vil du gerne 
høre foredrag om sammenhæng mellem ADHD og kosten? Synes 
du, vi mangler tilbud til teenagere med ADHD? Eller vil du bare 
gerne have flere arrangementer for hele familien?

Invitation til generalforsamling
Tid og sted: Torsdag den 23. februar 2017, kl. 19.00, i Sundheds-
centeret lokale 127, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.
Som del af bestyrelsen får du mulighed for at bestemme, hvilke 
arrangementer vi skal afholde. Vi mangler inspiration og vil 
gerne have DINE input. 
”Generalforsamling” og ”bestyrelse” kan jo lyde lidt kedeligt, 
men faktisk er det din mulighed for at få direkte indflydelse. 
Som del af bestyrelsen får du nemlig mulighed for at bestemme, 
hvilke arrangementer vi skal afholde. Bestyrelsen holder møde 
én gang om måneden, og har fire arrangementer om året, som 
vi planlægger og afholder for medlemmerne. 

ARRANGEMENTER
Den 7. februar afholdt vi medlemsmøde under overskriften 
”Misbrug”. Ulla Geer Jacobsen fortalte ud fra egne erfaringer 
om en søn med ADHD og misbrug. Både i forhold til hende, til 
familien som helhed og ud fra sønnen. Bag efter var der debat.

LØBENDE TILTAG
Netværksgruppe for voksne med ADHD/ADD
Sidste tirsdag i hver måned fra kl. 19.00 til kl. 20.45 på Sund-
hedscentret, Grundtvigs Allé 150, 6400 Sønderborg.
Netværksgruppen kan du kontakte gennem Lene Bæk Mortensen 
på mail: lbmo@sonderborg.dk eller på mobil 27 90 03 60, eller 
via Facebook.

FORMAND JENS PETER RAVN
RIS BØGE 18 . 6640 LUNDERSKOV . TLF. 26 20 30 81
E-MAIL: SYDJYLLAND@ADHD.DK

SYDJYLLAND

➾

Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev under lokalafdeling 
Sydjylland på www.adhd.dk, så får du alle informationer direkte 
i din mailboks.

Gruppe på Facebook – Sydjylland
Mød os på Facebook. Her er der plads til debat, spørgsmål, svar, 
og her vil vi også informere om aktiviteter og andre aktuelle 
nyheder.

Netværksgrupper/caféer 
Læs mere om netværksgrupper og caféer på hjemmesiden.
Har du lyst til at starte netværk/café i dit område, så hjælper vi 
jer gerne i gang. Kontakt os på sydjylland@adhd.dk

Har du en idé til et arrangement eller lyst til at give en hånd med?
Da vi har midler til aktiviteter i tidligere lokalafdeling Sønder-
jyllands område, har vi brug for rigtig mange kontaktpersoner 
i hele området. 
Kontakt os på tlf. 26 20 30 81 eller skriv til os på mail: sydjyl-
land@adhd.dk 
Fortæl os om din idé, så hjælper vi gerne med at få arrange-
mentet/aktiviteten i gang.
 

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: NIELS J. SMEDEGAARD
MIDTKOBBEL 22 . 6440 AUGUSTENBORG . TLF. 30 82 64 00
E-MAIL: SOENDERBORG@ADHD.DK

SØNDERBORG

Vi mangler dig
som frivillig i ADHD-foreningen
Kontakt ADHD-foreningens frivilligkonsulent 
på mail: nc@adhd.dk eller tlf. 70 21 50 55.
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Vi arbejder løbende på at lave arrangementer:
Tjek lokalafdeling Sønderborg på ADHD.dk eller på facebook.
Hvis du sender din mailadresse til soenderborg@adhd.dk, kan 
vi også løbende sende dig invitationer til vore arrangementer.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Generalforsamling
Tid: Søndag den 26. februar 2017, kl. 10. Der serveres brunch.  
Sted: Frivillig center Guldborgsund, Banegårds Pladsen 1A, 4800 
Nykøbing F.

Du kan finde information om aktiviteter på hjemmesiden samt 
facebook.
• På www.adhd.dk
• facebook: ADHD foreningen Lolland Guldborgsund Vordingborg. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

➾

Hvis du/I har gode ideer og evt. lyst til at give en hjælpende 
hånd, vil vi gerne kontaktes!
Vi har nogle unge der gerne vil mødes, så vi håber dette bliver 
muligt i 2017.
I efteråret vil der være foredrag med Jenny Bohr om inklusion, 
og vi har fremvisning af filmen ”ADHD og elsker det ”v/ Charlotte 
Hjorth. Mere om disse arrangementer kommer senere.

Oplysninger om aktiviteter 
Se www.adhd.dk under lokalafdelinger eller følg med på face-
book: ADHD Foreningen-lokalafdeling Næstved/Faxe/Stevns. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

REGION SJÆLLAND

FORMAND CHANIE SUSANNA DYBDAHL
KÆRSTRUPVEJ 1 . 4960 HOLEBY . TLF. 60 17 94 54
E-MAIL: LGV@ADHD.DK

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

ADHD og Søskende
v. Therese Dittmann, autoriseret psykolog og medstifter af CeNSE.
Tid og sted: 11. marts 2017, Kl. 13-16, Sorø Kultur- & Fritidscenter, 
Frederiksvej 27, 4180 Sorø.
Foredraget tager udgangspunkt i de udfordringer, man kan 
opleve, når man er søskende til en bror eller søster med en 
ADHD diagnose. 
Hvad skal man som forældre være opmærksom på? 
Og hvordan støtter man op om sit søskendebarn, så de føler 
sig set og hørt i en travl hverdag, hvor ADHD’en kan komme til 
at fylde meget. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og 
dele viden og erfaringer.

KONSTITUERET FORMAND: BIRGITTE KOFOED NIELSEN
RUNESTENEN 111, 4700 NÆSTVED, TLF. 28 29 34 51
E-MAIL: NFS@ADHD.DK

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

FORMAND: LISBETH GAARDE KOFOED
MØLLEBÆKVEJ 5, 4560 VIG
E-MAIL: VESTSJAELLAND@ADHD.DK

VESTSJÆLLAND

Læs meget mere om lokalafdelingernes akti-
viteter på www.adhd.dk under lokalafdelinger
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Her kan du handle
døgnet rundt:
www.adhd.dk/butik

KONSTITUERET FORMAND: MABAST RAHMAN
TUJAVEJ 5 . 4600 KØGE . TLF. 51 84 29 86
E-MAIL: OESTSJAELLAND@ADHD.DK

ØSTSJÆLLAND

På www.adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, 
der er i dit område.

Venlig hilsen Bestyrelsen

På www.adhd.dk under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, 
der er i dit område. 

Venlig hilsen Bestyrelsen

Caféer 
Køge 
Tid og sted: Den 2. tirsdag og torsdag i hver måned, kl. 19.30 til 
ca. 21.00, Multisalen i Lyngbo Ølbycenter 86, Køge. 
Tirsdage: For forældre med børn og torsdag for voksne med 
ADHD. Kontaktperson: Susanne, tlf. 30 24 71 47.

Roskilde 
Tid og sted: Den sidste torsdag i hver måned, kl. 19.30, Kornerups 
vænge 9. (Psykinfo´s lokaler), Roskilde.
Følg os på ADHD foreningen Østsjælland facebookside.
       

Venlig hilsen Bestyrelsen

ADHD og Seksualitet
v. Jan Have Odgaard, JHO Consult.
Tid og sted: 29. april 2017, kl. 13-16.
Sted: Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, 4200 Slagelse.
Foredraget tilbyder både beskrivelse af almen seksuel udvikling 
og den måde seksualiteten udvikles på, når man har ADHD. Der 
gives bud på, hvordan den, der har ADHD kan forstå sin egen 
seksualitet og få den til at fungere sammen med mennesker, 
der ikke har ADHD, på en måde så man passer både på sig 
selv og andre. Endvidere gives der anvisninger til, hvordan de 
voksne omkring den unge med ADHD støtter bedst muligt i, at 
de udvikler en sund seksualitet. 
Foredraget henvender sig både til mennesker med ADHD, pårø-
rende og fagpersoner, i alderen 15 år og op.
Forplejning: Ved alle foredrag er der en let forplejning. 
Pris: Medlemmer kr. 50,-og ikke medlemmer kr. 100,- pr. person.
Du kan finde mere information om arrangementerne og tilmelde 
dig på ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk / lokalaf-
delinger -  eller på mail: formand@adhd-vestsj.dk

ADHD Café Vestsjælland
Gratis - Åben hver tirsdag kl. 16-20, dog ikke i ferierne.  Vi holder 
til hos: PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk, Indkørsel via 
Ydervang.
Kom og mød andre med ADHD, eller andre som har ADHD tæt inde 
på livet. Børn er velkomne sammen med voksne. Vi har mange 
muligheder for aktiviteter og spil. Måske har du bare brug for 
at lave ingenting, så er der også plads til det. ADHD-foreningen 
sørger for kaffe og te, frugt og saftevand til børnene. Har du lyst 
til bare at kigge ind en time, er det helt ok. 
Hvis du på forhånd ved, at du kommer, vil det være dejligt med 
en tilmelding. Det kan du gøre i vores gruppe på Facebook: 
ADHD café Vestsjælland.

Venlig hilsen Bestyrelsen

REGION HOVEDSTADEN

FORMAND: DORTHE NIELSEN
FASANVÆNGET 452, 2980 KOKKEDAL, TLF. 52 99 29 02
E-MAIL: NORDSJAELLAND@ADHD.DK

NORDSJÆLLAND

ADHD-FORENINGEN . PAKHUSGÅRDEN 50 . 5000 ODENSE C
TLF. 70 21 50 55
E-MAIL: INFO@ADHD.DK

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM
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Industrivej 12 · 6740 Bramming

22 72 98 82

Vester Kær 28
6950 Ringkøbing

Telefon 9732 1400
rec@fjordgaarden.dk

www.hotelfjordgaarden.dk

Rødkildevej 8 · Ulbølle · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 20 30 77

ieu@ieu.dk · www.ieu.dk

Allé Gade 33-37 • 6500 Vojens
Tlf. 70 30 08 94 • Fax 70 30 08 95
vojens@3f.dk • www.3f.dk/vojens

www.edc.dk/holstebro

Holstebro
Lavhedevej 54 · 7500 Holstebro · 97 41 15 00

Alle boliger og købere 
samlet på ét sted



Wakeboarding i kabelpark

Beachvolley

Mounitainbike

Tag på ophold på Danmarks smukkest
beliggende idrætshøjskole!
Gør noget ved bl.a.:

Du bliver mærket for livet
Friheds Allé 42 . 6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 18 48 . ihs.dk

• Adventure
• Kitesurf
• Kajak
• Beachvolley

• Håndbold
• Fodbold
• Fitnessinstruktør
• IHS sportsmassør

LÆS MERE

PÅ IHS.DK

Succesoplevelser til hjernen og hjertet
Danmarks mest allround idrætshøjskole
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REGION NORDJYLLAND
Nordjylland
Konstitueret formand 
Anny Bech Andersen
Terndrupskovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55 
nord@adhd.dk 

REGION MIDTJYLLAND 
Midt-Vestjylland
Formand
Lenette Lundsgaard Hansen
Fredenslundvej 3
7880 Vildbjerg
Tlf. 51 21 02 36
vest@adhd.dk

Midt-Østjylland
Formand Søren Zastrow
Kirstinelystvej 15
8300 Odder
aarhus@adhd.dk 

REGION SYDDANMARK
Fyn
Formand Lise Lotte Nielsen
Lilleskovvej 50
Tommerup St.
5690 Tommerup 
fyn@adhd.dk

Sydjylland
Formand Jens Peter Ravn
Ris Bøge 18, 6640 Lunderskov
Tlf. 26 20 30 81
sydjylland@adhd.dk

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

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

Næstved, Fakse og Stevns
Konstitueret formand
Birgitte Kofoed Nielsen 
Runestenen 111 
4700 Næstved
Tlf. 28 29 34 51 
nfs@adhd.dk

Vestsjælland
Formand
Lisbeth Gaarde Kofoed
Møllebækvej 5
4560 Vig
vestsjaelland@adhd.dk

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

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

Storkøbenhavn og Bornholm
ADHD-foreningen
Pakhusgården 50
5000 Odense C
Tlf. 70 21 50 55
info@adhd.dk

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER


