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Hvem kan tilmelde sig? 

Uddannelsen henvender sig primært til kommunale medarbejdere eller andre 

offentligt ansatte, som gerne vil arbejde som samordnere i deres organisation, men 

andre interesserede er velkomne. Uddannelsesudbyder forbeholder sig dog retten 

til at sorterer i tilmeldingerne, så primær-målgruppen tilgodeses. 

Alle fire uddannelsesdage er obligato-

riske, og der vil kun blive udstedt ud-

dannelsesbevis til deltagere, som har 

gennemført hele uddannelsen. 

Tilmelding  

På ADHD-foreningens hjemmeside 

www.adhd.dk/kurser/  

Uddannelsen er gratis 

 

Samordner-uddannelse 
Med særligt fokus på netværksrådslagning og ADHD i familien 

 

ADHD-foreningen og CESA – Center for Socialt Arbejde har i samarbejde 

udviklet en ny samordneruddannelse, som tilbydes gratis til kommunale 

medarbejdere, andre offentligt ansatte og andre interesserede. 

Uddannelsen indeholder en grundlæggende samordner-uddannelse i for-

hold til traditionel familierådslagning samt en overbygning i forhold til 

ADHD/ADD og netværksrådslagning.  

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsestilbuddet er en del af en forankrings– og formidlingsindsats, som skal 

sætte fokus på og fremme brugen af rådslagning i de danske kommuner. Indsatsen 

finansieres af midler fra Det Obelske Familiefond. 

http://www.adhd.dk/kurser/
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fbroen-danmark.dk%2Faalborg%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2014%2F08%2FDet-Obelske-Familiefond_logo.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fbroen-danmark.dk%2Faalborg%2F2014%2F08%2F30%2Fstor-tak-til-det-obelske


Hvad er familie– og netværksrådslagning? 

I en familierådslagning samles familie og netværk og laver en plan for, hvad der 

skal ske omkring et barn eller ung, så denne kommer i bedre trivsel. Familieråd-

slagning inddrager barnet, den unge, familien og netværket, så de selv tager an-

svar i forhold til barnets vanskeligheder. Modellen bygger på overbevisningen om, 

at alle familier har ressourcer, og at de nogle gange skal hjælpes til at tro på, at de 

godt kan selv. 

Netværksrådslagning bygger videre på traditionel familierådslagning, men har fo-

kus på unge med ADHD. I netværksrådslagning er samordneren klædt på med vi-

den om ADHD og kan tage højde for dette i processen op til rådslagningen, under 

rådslagningen og ved opfølgningen.  

Hvad er en samordner?  

En samordner er den neutrale person, som ordner alt det praktiske omkring en 

familie- eller en netværksrådslagning. Det er ham/hende, som sammen med bar-

net/den unge, finder ud af hvem der skal med til rådslagningen. Samordneren be-

søger alle, for at fortælle, hvad rådslagning er, hvad de skal tale om og beslutte, 

hvem der ellers kommer, og hvor rådslagningen skal holdes. 

 

Hvad skal der til for at blive samordner: 

 Et åbent sind og en tro på, at alle mennesker har ressourcer 

 Bil og kørekort er klart en fordel 

 Kunne færdes naturligt i alle miljøer 

 Udvise respekt, ydmyghed og ikke være fordømmende 

 Være tolerant og udvise naturlig varme og venlighed 

 Holde sig absolut fri af familiens konflikter og alliancer 

 Kunne udholde, agere og navigere i stress-situationer 

 Afholde sig fra at give sin mening til kende 

 Et uddannelsesforløb til samordner 

Uddannelsens indhold 

Uddannelsen består af 4 uddannelsesdage, som alle er obligatoriske. 

 

Dag 2 kl. 9.00 – 15.30 

Der er morgenmad fra kl. 8.00. På da-

gens program er: 

 Opsamling fra i går 

 Samordnerens opgaver 

 Før rådslagningen – herunder 

netværket 

 Under rådslagningen 

 Efter rådslagningen 

Begge dage vil der være praksisnære 

øvelser og ”historier” fra tidligere råd-

slagninger.  

Der serveres frokost, kaffe, kage og 

frugt begge dage. 

Dag 1 kl. 9.30 – 18.00 (Internat) 

Vi begynder dagen med morgenbrød og 

kaffe inden dagens undervisning. På 

dagens program er: 

 Indføring i familierådslagnings-

modellen, hvor kan modellen 

bruges og hvem kan bruge den? 

 Film 

 Initiativtagerens opgaver 

 Realitetsspil 

Der er fælles middag kl. 18.00 og her-

efter er der mulighed for socialt sam-

vær med de øvrige deltagere og få sig 

en snak med konsulenterne fra ADHD-

foreningen og CESA inden vi går til ro. 

Dag 3 og 4 (to enkeltdage) 

Begge dage Kl. 9.30– 16.00 

Vi begynder kursusdagen med morgenbrød og kaffe kl. 9.30-10.00. Der serveres 

ligeledes frokost, frugt, kaffe og kage undervejs. På programmet er: 

 Grundlæggende viden om ADHD/ADD hos unge og voksne 

 ADHD i familien og hvorfor skal vi arbejde med netværket? 

 Netværksrådslagning for unge med ADHD—om metoden, metodekatalo-

get og erfaringerne med metoden. 

 Er vi klar til at gå i gang? Tilbud om netværksmøder. 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, øvelser, film og erfaringsudveksling. 


