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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 Klein Sune DemantDanni Elmo

ADHD-foreningens ambassadører

at udvikle programmet til en online version. Dette vil helt sikkert 
betyde, at vi kan udbrede programmet til langt flere familier end 
de, som allerede har fået glæde af det. Læs endnu mere om 
programmet og arbejdet med at gå online på side 13.   

Til sidst må det vist være på sin plads at takke alle jer, som 
i december svarede på medlemsundersøgelsen. Resultatet af 
denne har her i foråret sammen med lokalafdelingernes input 
samt registreringer af henvendelser til sekretariatet, dannet 
grundlag for det omfattende arbejde, der er udført i formand-
skab og hovedbestyrelse med at udforme og udvikle det mål-
sætningsprogram, som blev præsenteret på landsmødet i maj. 

Målsætningsprogrammet er pejlemærker og forventninger 
til, hvor langt vi skal være nået i arbejdet for at skabe håb og 
handlekraft for mennesker med ADHD om to år. Arbejdet med 
at omsætte programmet til praksis starter nu – og der er meget 
at tage fat på. Du kan læse mere om målsætningsprogrammet 
på adhd.dk og i næste udgave af ADHD Magasinet.

Sommerferien står for døren
Sommerferien står for døren, og det betyder, at en hel særlig 
gruppe af frivillige i ADHD-foreningen får en eller flere uger med 
travlhed. De har nemlig valgt at bruge noget af deres ferie på at 
skabe nogle supergode rammer og ikke mindst oplevelser for 
familier, unge og teenagere. Det er tid for camps og sommerlejr, 
så er ferien endnu ikke helt på plads, så kunne det jo være, at 
du skulle tjekke på adhd.dk om der stadig er ledige pladser. 

Du ønskes rigtig god læselyst og
ikke mindst en fantastisk sommer.

Du sidder nu med et rigtigt sommernummer af ADHD Magasi-
net – et blad med masser af god og inspirerende læsning til 
de lange sommeraftener. ADHD-foreningen havde i april møde 
med undervisningsminister Merete Riisager. I forlængelse af 
mødet blev der mulighed for at interviewe ministeren om blandt 
andet børn og unge med ADHD og inklusion i Folkeskolen. Læs 
interviewet på side 7. 

Inklusion og særligt undervisning var også emnet, da en 
gruppe fagprofessionelle var til temadag med Rasmus Alenkær 
i Nyborg. Du kan læse om dagens oplevelser og input i dette 
blad på side 35. 

Mestringsbanken er ADHD-foreningens forsøg  på at samle 
alle jeres gode idéer og værktøjer til, hvordan man med en 
ADHD diagnose kan mestre hverdagen. Mestringsbanken, som 
findes på adhd.dk bliver løbende opdateret med nye redskaber. 
Nogle af disse redskaber er der også blevet plads til at beskrive, 
så find artiklen og tjek om de også kan hjælpe dig eller nogen 
omkring dig på side 10. 

Der er ting, som tager tid, og så er der ting, der tager helt 
utrolig lang tid, ja så lang tid at man næsten har lyst til at give 
op. Heldigvis har vi en vedholdende hovedbestyrelse, en stædig 
formand og ikke mindst en optimistisk og engageret direktør 
med et hårdtarbejdende sekretariat i ryggen. Disse elementer 
lagt sammen har nu betydet, at du her i bladet kan læse om 
et at de helt store gennembrud for vores fantastiske forældre-
træningsprogram Kærlighed i kaos. Egmont Fonden har valgt at 
støtte projektet KIK online. Nu begynder arbejdet således med 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN
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Børn med ADHD skal føle sig 
godt tilpas i skolen

Der er nu ret hyggeligt inde i sådan et ministerie. Lyst og højt til 
loftet. Der står blomster og frugt på bordet, og alle folk smiler 
venligt til mig. Merete Riisager tager imødekommende imod og 
byder på kaffe om det runde bord. Hun spørger interesseret og 
lyttende til vores arbejde i foreningen. Jeg fortæller hende, at 
vores medlemmer med børn i skolealderen har brug for at høre 
noget om hendes holdning til, hvordan det går med inklusion 
af børn med ADHD.

Hvad er ministerens holdning til inklusion?
Jeg synes det er vigtigt, at forskellige børn med forskellige 
udfordringer kan være i skolen. Selvfølgelig er der nogle børn, 
der skal have et specialtilbud, men vi var nået et punkt, hvor det 
var blevet for mange, der blev udskilt – normalitetsbegrebet var 
blevet for snævert. Men samtidig er jeg også glad for, at regerin-
gen sammen med KL besluttede, at det ikke skulle være så hårdt 
kridtet op, og man derfor afskaffede 96% målsætningen. Det gav 
bedre mulighed for at se på det enkelte barn. Og det er der, vi 
står nu. Det store skift er sket, men der er stadig udfordringer 
med at gribe børn og med at udvikle en pædagogisk praksis, 
hvor bl.a. børn med ADHD føler sig godt tilpas.

Det gælder for alle børn, at hvis de ikke får de rolige rammer, 
de har behov for, så risikerer de at stikke ud. Helt overordnet har 
jeg en bekymring for, at de rammer vi VED er vigtige for børn, 

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

ADHD-foreningen har været på besøg i undervisningsministeriet i København. Her blev der druk-
ket kaffe med undervisningsminister Merete Riisager til en snak om inklusion af børn med ADHD 
i folkeskolen.
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om vi som samfund rusker for meget i dem i de her år. Jeg har 
ikke den medicinske indsigt til at sige, hvad der hører til hvad 
i forhold til børn med ADHD og det gode børneliv, men jeg ved 
noget om, at børn med ADHD har endnu højere grad af behov for 
tryghed, forudsigelighed, kærlighed og nære omsorgspersoner.

 
Hvad kan man gøre for de børn, der ikke trives i skolen?
Det er vigtigt, at vi lærer af det vi ved om, hvad børn har brug 
for. Folkeskolen har gennemgået kæmpestore forandringer de 
sidste 5 år, og det er særligt svært for børn, der er udsatte. Det 
er meget svært med den store grad af omskiftelighed. Det er 
vigtigt, at alle skoler går igennem: Hvordan kan vi sikre, at der 
er den størst mulige forudsigelighed for børnene med ADHD på 
vores skole. Og det gode er jo, at det der er godt for de børn, 
det er faktisk også godt for de andre. Så det er ingen skade til 
at gå tingene igennem: Hvordan kan vi skabe en ramme, der er 
mere forudsigelig og tryg for børn med ADHD. Det kan fx være 
man laver en indsats for at bekæmpe sygefravær og antallet 
af vikarer, så man sikrer, at det er de samme voksne, der er der, 
og at man er særligt opmærksom på de klasser, hvor der er 
børn med ADHD. De skal have nogle stabile voksne, det er en 
rigtig vigtig ting.

 
Det der også fylder meget ude på skolerne er børnenes symp-
tomer og adfærd. Det med at være uopmærksom, impulsiv og 
hyperaktiv, som kan være svært for lærerne at håndtere. Er 
der den viden og de værktøjer, der skal til for at håndtere det?
Det er der nogen steder, men ikke alle steder. Og det, der kan være 
svært en gang imellem, er at få lavet det rigtige match imellem 
den voksne, som har indsigt, og det barn, der har behovet. Vi 
kan gøre meget her fra ministeriet – vi har sat flere forskellige 
projekter i gang under Satspuljen, som handler om at integrere 
eksisterende viden i skolepraksis. Vi har også en plan om at lave 
en Viden Om-pakke om inklusion, hvor vi også beskæftiger os 
med ADHD, og hvor ADHD-foreningen også er inde over i en 
ekspertgruppe. Sådan at vi sørger for, at viden kommer bredt ud. 

Så kan man selvfølgelig sige, hvorfor har vi ikke gjort det 
før? Ja altså, det burde man også have gjort. Men nu gør vi det 
i hvert fald.  Og det Viden Om-pakkerne kan, er at pakke forsk-
ningsbaseret, kompleks viden, og gøre den tilgængelig. Vi ved jo, 
at lærere og pædagoger gerne vil læse hyldemeter af forskning, 
men det er bare ikke realistisk i en travl hverdag. 

 
Hvad vil ministeren gerne sige til de familier,
som kæmper dagligt?
Jeg tror det godt kan føles meget ensomt, hvis man sidder med 
et barn, som falder udenfor fællesskabet, og som opfører sig på 
en anden måde. For det første er det jo vigtigt at sige, at de ikke 
er alene. Der er en hel del børn, der har de her udfordringer, og 
skolen skal sørge for, at der er en dialog, så man kan nå frem 
til nogle lokale løsninger. Og det er ikke de samme løsninger, 
der vil være alle steder. Men det vigtige er, at man får trukket på 
den viden, der er, for at finde nogle løsninger for børnene, så de 
kan blive i skolen og trives i skolen. Vi skal meget nødig derhen, 
hvor barnet slet ikke vil afsted. Det må være rigtig, rigtig svært.

Der, hvor det går galt, er jo nogen gange der, hvor dialogen 
stopper mellem skole og forældre, så der er en konfliktsituation, 
og det er meget ulykkeligt – især for barnet. Så det handler om 
at finde ud af, hvad er realistisk og hvad er første trin.  Man må 
finde et fælles første trin for, at tingene bliver bedre, og så må 

man arbejde hen imod idealet. For hvis ikke den pågældende 
skole har den erfaring, man skal bruge, eller der er sket skift 
i ledelsen eller hvad det kan være, så er det ikke sikkert, at 
man er helt klar til at kunne levere. Og så er det vigtigt, at man 
starter med at se på: Hvad er første trin? Så man får startet på 
at forbedre situationen for barnet.

 
Mange forældre oplever, at det kan være ret personafhængigt, 
hvordan børn med ADHD bliver mødt. Altså om de enkelte lærere 
og skoleledere har den tilgang, der hedder ”børn gør det godt, 
hvis de kan” i stedet for ”børn gør det godt, hvis de vil”. Har 
ministeren et bud på, hvordan lærere og skoler kan blive sporet 
mere ind på det mindset?
Jeg tror det er svært at sige, hvordan vi fuldstændig perfekt skal 
gøre det. Men det handler jo om at bygge en større viden op om 
diagnosen. Vi skal trække på de eksperter, der er, og gøre den 
viden tilgængelig for lærere og pædagoger. Og så kan vi herfra 
have en dialog med kommunerne om, hvordan de får samlet 
den op. Og den gode nyhed er jo igen, at hvis man dykker ned i 
den pædagogik, der er godt for børn med ADHD, så er det også 
godt for de andre børn. Der er ikke nogen polarisering her, 
det er ikke dårligt for de andre børn at få mere nærhed, mere 
omsorg, mere forudsigelighed, mere struktur. Det er også godt 
for dem. Der er masser af dygtige mennesker derude, men der 
er ikke altid et match mellem den dygtige og barnet. Men ved 
at sprede den tilgængelige viden ud til flere, så vil vi sørge for, 
at børnene kan møde en voksen, der ved, hvad det handler om. 

Det kan også være rigtig svært for en lærer, der står med 
en stor klasse, hvor der er mange forskellige udfordringer. Så 
derfor er det her også en struktureringsudfordring, hvor man 
skal træffe nogle valg ude lokalt om, hvordan man skal bruge 
ressourcerne i skolen. Der er sådan set mange ressourcer til 
stede, men man skal huske at gøre det vigtigste først. Det vig-
tigste er, at alle børn kommer i skole. Det er nr. 1. Og at de kan 
være i skolen. Og så er der basale færdigheder, at de får det på 
plads. Hvis der er for mange ting man vil, så bliver fokus på det 
væsentligste for tyndt. Og der må man nogen gange tilbage og 
se på: Er der noget vi må skrue ned på, hvis der er en situation, 
hvor børn slet ikke kommer i skole eller ikke kan være der. Eller 
ikke har mulighed for at lære, dvs. er der, men ikke deltager. Så 
må man skrue ned for andre spændende ideer, indtil man har 
fået styr på det vigtigste.

 
Hvad kan forældrene gøre, hvis de har et barn,
der ikke trives i sin hverdag?
Jeg vil opfordre forældrene til at kontakte jer i ADHD-foreningen, 
altså dem der ved noget, fordi det er så vigtigt at få viden og 
sparring. Hvad siger forskningen? Hvordan har andre det? Det 
at kunne spejle sig i andre familier og så finde ud af, hvad man 
selv kan gøre derhjemme. Som jeg forstår det, kan man som 
forældre selv gøre rigtig meget for at øge trygheden og forudsi-
geligheden for sit barn. Og det kan man med fordel søge hjælp 
og inspiration til hos nogle eksperter som jer. 

I har et rigtig godt hæfte, som jeg har læst i, og det er virkelig 
nogle meget jordnære, gode råd. Uanset om barnet har det meget 
skidt eller kun er lidt på kanten, så er det nogle gode, brugbare 
råd, som vil være en god idé at tage til sig. 

Det kan selvfølgelig være svært at få ændret sine mønstre. 
Det er svært for os alle sammen at gøre noget andet, end det vi 
plejer – og familier med ADHD har bare meget større udfordringer 
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end andre. Så derfor skal jeg ikke kloge mig på, hvordan det er 
og hvordan det føles, men selvom det er ekstra svært, er det jo 
også ekstra vigtigt. 

Det er også vigtigt at tale med klassens lærere og pædagoger. 
Det vil være rigtig godt, hvis der kan være overensstemmelse 
mellem de ting, man gør i hjemmet, og de ting, man gør i skolen 
og måske i sfo’en, sådan at man får skabt en helhed omkring 
barnet. For barnet er det jo én hel dag og derfor er det rigtig 
godt, hvis de samme værktøjer går igen – ligesom de netop gør 
i jeres to hæfter til fagfolk og til forældre.

 
Er der et budskab herfra til børnene med ADHD?
ADHD kan jo være en kæmpe udfordring. Men der er mange 
voksne med ADHD, der har rigtig gode liv. Man skal klø på og ikke 
miste modet. Det er nemmere sagt end gjort – men der findes 
rigtig mange særlige mennesker med alle mulige forskellige 

udfordringer. Så selvom man føler sig alene med sin ADHD og 
tænker, at alle andre er normale, så er de formentlig ikke det. 

Og så er det noget med at føle sig god nok og vide, at man 
godt kan blive til noget stort med sin ADHD, når man vokser op. 
Det kan godt være der er nogle omveje på vejen, og det er okay. 

Her fra ministeriet vil vi også godt blive bedre til at kigge på, 
hvordan ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 
kan blive gode til unge med ADHD og blive klogere på det, så 
vi kan arbejde sammen om, at flere unge med ADHD får sig en 
uddannelse.

 

Og så er tiden gået. Jeg siger tusind tak for kaffe, for snakken 
og for budskaberne, som jeg lover at bringe videre til familier 
med ADHD. Det er hermed gjort. Tak fordi I læste med.

MODELFOTO
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Et kig i mestringsbanken 

Gode rutiner, som med tiden kommer til at sidde på rygraden, 
kan være en hjælp. Med gode rutiner er du sikker på, at huske 
og nå det du skal, og du skal bruge mindre energi på at huske 
det hele.

Det kan især være godt at se på dine aften- og morgenrutiner. 
Mange skal de samme ting hver morgen (i hvert fald på hver-
dagsmorgener) og mange har også hverdagsaftener, som ligner 
hinanden. Her er en oplagt mulighed for at skabe en rutine.

Sådan skaber du en morgenrutine
1. Bruttolisten 
Begynd med at notere alle de ting, som du skal nå om morge-
nen. Lige fra du står op til du går ud af døren. Rækkefølgen er 
ligegyldig i første omgang. Det er vigtigere at få alt med.

2. Rækkefølgen 
Find ud af rækkefølgen – altså hvad skal gøres først og hvad 
kommer derefter.

3. Tidsestimatet 
Find ud af, hvor lang tid hver enkelt ting tager. Her kan det være 
en hjælp, hvis nogle af de større ting er splittet op i mindre 
enheder. Fx kan ”Tage tøj på” blive delt op i to dele: ”Finde tøj” 
og ”Tage tøj på”. Eller ”Gå på badeværelset” kan splittes op i en 
række mindre handlinger, fx tage bad, tørre mig, tage undertøj 
på, tørre hår, lægge make up. Det kan gøre det nemmere at 
sætte tid på. Nogle gange tager ting også længere tid end man 
egentligt tænker, fx kan det være, at det tager 5 minutter at stå 
op, fordi man lige ligger og strækker sig lidt inden man kommer 
ud af sengen.

4. Stå op tid
Læg alle dine tider sammen og find ud af hvor lang tid, du 
skal bruge om morgenen og hvornår vækkeuret skal ringe. Læg 
evt. også nogle mellemtider ind i rutine, så du fx ved, hvornår 
morgenmaden skal være spist eller hvornår der skal børstes 
tænder. På den måde kan du holde øje med, om tiden skrider.

Aften- og morgenrutiner

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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5.  Realismetjek
Se kritisk på din rutine og dine tider. Har du væres realistisk 
omkring tiderne? Er der nogle ting, som altid tager længere tid 
end du tror? Er der brug for at lægge en buffer end eller tid til 
at lave ingenting? Måske er en god start på dagen for dig, at der 
er tid til at sidde 15 minutter med en kop kaffe.

6. Synlighed
Skriv din rutine ren og gør den synlig for dig selv fx ved at hænge 
den op, skrive den i din kalender, på din tavle, ind i din ugeplan 
eller bulletjournal. Måske har du brug for at have din morgen-
rutine synlig flere steder i huset (ved sengen, på badeværelset, i 
køkkenet) til en begyndelse. Lav evt. din rutine om til piktogram-
mer eller tag billeder i dit hjem, som kan visualisere din rutine. 

Optimering
Når man går i gang med at beskrive sin morgenrutine, kan man 
godt blive overvældet over, hvor meget man egentligt skal nå 
inden man kan komme ud af døren. Nogle gange opdager man 
ligefrem, at man slet ikke har tid til alt det, som man skal nå. 
Derfor kan man også arbejde med optimering af morgenrutinen, 
hvor man overvejer om nogle ting kan gøre smartere, hurtigere 
eller helt udelades. 

En almindelig optimeringsstrategi er at udpege de ting, som 
kan gøres aftenen før og tage dem ud af morgenrutinen og sæt-
ter dem ind i en aftenrutine i stedet. Det kunne være at smøre 
madpakker, finde tøj, pakke taske eller gå i bad. Det kræver 
imidlertid, at du har energien til at gøre de ting om aftenen. 
Nogle mennesker er mere morgenmennesker og vil hellere stå 
30 minutter tidligere op i stedet for at have en masse opgaver 
om aftenen.

En anden optimeringstilgang er, at gøre ting smartere og hur-
tigere. Det kan fx være, at have en tandbørste i køkkenet, så man 
ikke skal op på badet for at børste tænder efter morgenmaden. 

Hvis I er en familie
Morgenrutinen er naturligvis lige så relevant, hvis I er en familie. 
Og hvis man er flere i huset, så skal alle tænkes ind i rutinen. 
Er børnene små, så har du opgaver med at hjælpe dem, fx med 
mad og tøj, og det bliver en opgave, som skal ind i rutinen. Er 
børnene større, så involver dem i at udarbejde rutinen, så de 
ved, hvad der forventes af dem og hvad henholdsvis far og mor 
gør. Det er vigtigt, at morgenrutinen ikke bare bliver for den 
eller de som har ADHD/ADD, men et redskab for hele familien.

Aftenrutinen
En aftenrutine kan have flere formål. For nogle er det et spørgs-
mål om praktik. Der er nogle opgaver, som skal løses og ting, 
som man skal huske at gøre. For andre har aftenrutinen mere 
betydning som et ritual, der fx gør det nemmere at falde i søvn 
eller får en til at slappe mere af.

Hvis din aftenrutine skal sikre at du får styr på de praktiske 
ting, så kan du gå til den på samme måde som morgenrutinen. 
Altså list alle opgaverne, forhold dig til rækkefølgen og tidsfor-
bruget og få det gjort synligt for dig selv fx som en liste, på en 
tavle eller i din kalender/bulletjournal.

Når du beskriver din aftenrutine, så vær opmærksom på dit 
eget energiniveau. Mange gange kan man have lyst til at lægge 
forskellige opgaver eller arbejde ind om aftenen, fordi man 
måske mangler tid i løbet af dagen eller har for mange opgaver. 
Men hvis man som regel er udkørt kl. 20.00 og aldrig får lavet 
noget derefter, så får man det heller ikke gjort, selvom man 
har en aftenrutine. Man kan dog godt arbejde med at lave en 
aftenrutine, som giver en mere energi eller overskud til at gøre 
noget andet end at se TV. Det kan være, at der skal en gåtur ind 
efter aftensmaden, for andre er det strikketøjet, som giver energi.

Bedre nattesøvn med gode rutiner
Hvis du har svært ved at falde til ro og falde i søvn om aftenen, 
så er rutiner og faste sengetider en af de første anbefalinger. 
Du kan derfor have stor glæde af en aftenrutine, som også 
inkorporerer de almindelige søvnråd og begynder fx 1 time før 
sengetid hver aften. Det kunne fx være, at du slukker computer, 
iPad og TV og sørger for at der kun er dæmpet lys tændt. Du 
laver dig en kop urtete og spiser et lille måltid (fx en banan). 
Når du går i seng lufter du ud i soveværelset, mens du børster 
tænder og ruller for, så rummet er mørkt.
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Forældre får online hjælp til at støtte deres børn med ADHD

Omkring 60.000 børn i Danmark har ADHD. De har svært ved at koncentrere sig, er hyperaktive og impulsive. Det resulterer ofte i 
skæld ud og kritik, hvis forældrene ikke har den fornødne viden og redskaber til at forstå og støtte barnet. Bliver der ikke taget hånd 
om børnenes vanskeligheder, kan det have store konsekvenser for deres fremtid på mange områder. Kun 19% af unge med ADHD 
påbegynder en ungdomsuddannelse.

Forældretræning kan være med til at øge børnenes og familiernes trivsel markant. Men i dag er det de færreste familier, der får 
det tilbudt, selvom både international forskning og danske myndigheder anbefaler forældretræning. Det vil ADHD-foreningen og 
Egmont Fonden nu ændre på ved at gøre forældreprogrammet Kærlighed i Kaos® (KiK) tilgængelig for alle forældre i hele landet i 
en online version. 

Direktør i Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministration, Henriette Christiansen, udtaler:
”Børn med ADHD er en meget udsat gruppe. De kan have store vanskeligheder i skolen og har stor risiko for ikke at gennemføre 

en ungdomsuddannelse. Børnene har derfor brug for meget forældrestøtte. Egmont Fonden glæder sig over at kunne bidrage til, at 
ADHD-foreningens succesrige forældreprogram KiK kan digitaliseres. Dermed kan det komme mange flere børn og familier til gavn.”

Den online udgave af KiK imødekommer den stigende efterspørgsel på hjælp og kan påbegyndes uden ventetid og uden visitering. 
Den online udgave stiller ikke krav til børnepasning, faste undervisningstidspunkter og geografisk placering eller til en diagnose. Der 
vil være åben adgang for de mange familier, der normalt har ringe eller ingen adgang til forældreprogrammer. 

I ADHD-foreningen er de glade for at kunne tilbyde en online version af KiK i 2019. Direktøren i ADHD-foreningen, Camilla Louise 
Lydiksen, siger:

“Vi taler meget om stigningen i antal af ADHD-diagnoser. Børne- og ungepsykiatrien har lange ventetider, og ca. 20% af deres 
henvendelser handler om ADHD. Samtidigt kæmper kommunerne med at finde gode, vedvarende og tidlige løsninger til familier 
med ADHD. Familierne står imens i en passiv venteposition – limboland, kalder de det. Med KiK i en online version får de mulighed 
for at få viden og redskaber til at skabe en bedre hverdag. Med det samme – præcist når de er klar. Rette hjælp i rette tid”.

ADHD-foreningens program Kærlighed i Kaos® er det første danske forældreprogram målrettet ADHD. Et randomiseret kontrol-
leret forskningsstudie foretaget af SFI fandt, at KiK gør en markant, positiv forskel for familierne. Studiet viste, at forældrene via de 
12 mødegange får øgede forældre-kompetencer, mere overskud i hverdagen, færre konflikter med barnet og et mere positivt syn på 
barnets fremtid.

Også børne- og socialminister Mai Mercado er glad for nyheden om, at KiK nu bliver tilgængeligt for flere familier i en online-version:
”Alt for mange  voksne med ADHD er på kontanthjælp og slås med sociale problemer. Det siger mig, at vi er alt for dårlige til at 

hjælpe dem på rette vej. Mit mål er, at langt flere med ADHD skal have en uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet, så de på 
lige fod med andre kan få et godt liv med en naturlig plads i fællesskabet. Hvis målet skal nås, er det vigtigt, at vi sætter ind så 
tidligt som muligt, og det første og bedste sted at sætte ind er i familierne. Derfor er det rigtig positivt, at Kærlighed i Kaos® bliver 
et tilbud, som alle familier kan få gavn af,” siger Mai Mercado.

Kontakt for mere information:
Camilla Louise Lydiksen, direktør i ADHD-foreningen, tlf. 28 19 19 18
Marie Andergren, kommunikationschef i Egmont Fonden, maa@egmontfonden.dk, tlf. 24 91 56 52

Læs mere om Kærlighed i Kaos på adhd.dk/kaerlighed-i-kaos Som forælder har jeg fået markant bedre 

forståelse og langt flere værktøjer til at 

hjælpe mit barn

                   
                   

   Forælder

Med 4,7 mio. kr. i støtte fra Egmont Fonden skal ADHD-foreningen overføre forældreprogrammet 
Kærlighed i Kaos® til et online program, der bliver tilgængelig for forældre i hele landet. 

Casepersoner søges
Den online version af KiK bygges op omkring video og animationer, som præsenterer de udfordringer hverdagen med ADHD 
giver. Derfor har vi brug for case-personer, der i korte filmklip vil dele deres erfaringer.

Vil du give os en hånd med dette eller har du et barn, som gerne vil fortælle om det at have ADHD, hører vi meget gerne 
fra dig. Det vil være en fordel, hvis du allerede har gennemført KiK men ikke et krav. Skriv til Tina Vaarning på tva@adhd.dk
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På bare syv år er der sket en fordobling i an- 
delen af børn og unge, der har fået en psykia- 
trisk diagnose fra børnepsykiatrien. Fra 2010 til 
2017 er andelen, der har fået en diagnose inden 
de fylder 15 år steget fra fire til ni procent. Det 
stiller store krav til kommunernes tilbud og 
sætter økonomien under pres. For der skal være 
ansatte nok, og de skal have flere kompetencer, 
end det er tilfældet i dag.

Andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose som 
ADHD, autisme eller angst stiger og stiger. På bare syv år er 
andelen mere end fordoblet, så det sidste år var ni procent af 
alle børn og unge, der havde fået en psykiatrisk diagnose, inden 
de gik ud af 9. klasse, mod fire procent i 2010. Det viser en ny 
Momentum-analyse.

Udviklingen vækker bekymring i kommunerne, siger for- 
manden for KL’s Socialudvalg, Joy Mogensen.

”Vi er dybt bekymrede over den udvikling, vi ser, hvor flere 
og flere børn og unge udvikler mistrivsel og egentlig psykiske 
vanskeligheder. Det er et stort samfundsproblem, som vi er nødt 
til at tage meget alvorligt,” siger Joy Mogensen.

Kommunerne oplever, at udviklingen over en bred kam sætter 
dem under et pres, fordi de både skal sikre, at de har nok tilbud 
samt de rette kompetencer hos både lærere, pædagoger, psyko-
loger, socialrådgivere og andet personale, der møder børnene.

”Det presser os både på de økonomiske ressourcer, på med-
arbejdernes kompetencer og på vores samarbejde internt i 
kommunerne og med andre sektorer,” siger Joy Mogensen.

I Sønderborg Kommune mærker man i høj grad den vold- 
somme stigning i børn og unge med psykiatriske diagnoser. Det 
forklarer leder af Ressourcecentret Ditte Randal-Lund.

”Vi oplever et stort pres for at få børnene udredt og sam- 
tidig en stor efterspørgsel på vores specialindsatser,” siger Ditte 
Randal-Lund.

Man kan ikke pege på en entydig årsag til, at flere og flere 
børn diagnosticeres med eksempelvis ADHD, angst og autis- 
mespektrumforstyrrelser, men en del af forklaringen er, at der 
er kommet større kapacitet i børne- og ungdomspsykiatrien. 
Det forklarer Jesper Pedersen, ledende overlæge for Børne- og 
Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland.

”Vores kapacitet er blevet større, og vi kan nå ud til flere børn 
end førhen. Derfor ser vi også mest stigningen som et udtryk 
for, at der har været et udækket behov, som vi er ved at skyde 
os ind på”, siger Jesper Pedersen.

Forældre presser på
Han peger også på, at forældrene presser på for hjælp, og hvis 
de ikke synes, den er tilstrækkelig i daginstitutionen, skolen el- 
ler kommunens Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR), så 
går de videre og ender i sidste ende hos psykiatrien.

Den tendens bekræftes af Camilla Lydiksen, der er direktør 
i ADHD-foreningen.

”Vi mærker, at når barnet har det svært i skolen, og foræl- 
drene synes, det er svært at få hjælp, så søger de med lys og 
lygte, og der bliver diagnoserne en konsekvens. Mange forældre 
føler, at de er nødt til helt præcist at finde ud af, hvad der er galt 
med deres barn for at kunne få hjælp,” siger Camilla Lydiksen.

Autismespektrumforstyrrelser og ADHD var i 2017 de mest 
udbredte diagnoser blandt de 0-15-årige. I alt havde 2,8 procent 
ADHD og 2,3 procent autismespektrumforstyrrelser i 2017, viser ➾

Andelen af børn og unge med en
psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

Nyhedsbrevet Momentum, som kan læses her, er venligst udlånt til
ADHD-foreningen af Kommunernes Landsforening.

Læs mere i Direktørens klumme på side 21 her i magasinet
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Momentums analyse. Udover en større kapacitet i psykiatrien, 
så kan samfundsudviklingen også være en del af forklaringen 
på stigningen. Det mener ledende overlæge Jesper Pedersen.

”Mange kommuner siger, at de kan mærke, at væksten udfor-
drer dem på personale og ressourcer. Jeg tror, at det har betyd-
ning, hvordan skolen er indrettet, hvilke ressourcer, der er i 
skolesystemet, og hvor svære problemstillinger, der kan rummes 
i skolen,” siger Jesper Pedersen.

Hvis kommunerne skal blive bedre til at hjælpe børn med 
psykiatriske diagnoser, så skal der flere ting til, men først og 
fremmest skal der sættes tidligt ind, siger Joy Mogensen, formand 
for KL’s Socialudvalg.

”Vi skal blive bedre til at opspore børnene tidligt og inkludere 
dem, hvor de er, hvis vi skal undgå, at flere og flere udvikler 
psykiske vanskeligheder. Det kræver mere fokus på forebyggelse, 
en investering i de ansattes kompetencer og flere ansatte. Det 
er ikke gratis, og derfor bliver vi også nødt til at drøfte det med 
regeringen i de kommende økonomiforhandlinger,” siger Joy 
Mogensen.

I Sønderborg Kommune er leder af Ressourcecentret Ditte 
Randal-Lund enig i, at det kræver nok ansatte med de rette 
kompetencer at tackle flere børn med diagnoser.

”I Sønderborg har vi ret mange ansatte i forhold til andre 
kommuner, men vi kan ikke undvære dem, for der er større behov 

for, at vi kommer tættere på praksis. Vi skal ud, hvor børnene 
er, og hvor personalet står med håret i postkassen til hverdag. 
Det kræver, at ressourcerne er til stede, og at medarbejderne 
har de rette kompetencer,” siger Ditte Randal-Lund.

Direktør i ADHD-foreningen Camilla Lydiksen er helt enig i, 
at det kræver ressourcer at give børnene de bedste rammer, og 
det kan sagtens være i den almene folkeskole, men det kræver 
bred opbakning.

”Der er nogle, der har det allerbedst i folkeskolen, og nogle, 
der vil profitere af at have et andet tilbud. Vi skal være åbne 
for den diskussion og vurdere, hvor det enkelte barn vil få den 
bedste trivsel og støtte, men jeg er helt klart for inklusion. Men 
lærerne kan ikke løfte det selv, og hvis ikke ledelsen og kom-
munen finder det vigtigt og afsætter de midler, der skal til, så 
gør man, som man plejer, og det er det, vi ser mange steder i 
øjeblikket,” siger Camilla Lydiksen.

Hun mener ligesom Joy Mogensen, at der er behov for at se 
på, om der er de rette kompetencer hos de ansatte, der skal 
tage sig af og undervise børn med diagnoser.

”Man skal have den ballast og de værktøjer, der er brug for 
for at være tryg og motiveret til at løse opgaven. Men der skal 
også være de redskaber og fysiske rammer, der giver mulighed 
for at lave nogle grupperinger og anderledes strukturer,” siger 
Camilla Lydiksen.

Ledende overlæge i Region Sjælland Jesper Pedersen peger 
på, at en bedre koordinering mellem de forskellige sektorer også 
kan være medvirkende til, at børn med psykiatriske diagnoser 
får en bedre behandling.

”Jeg tror på, at koordinering mellem de forskellige sektorer 
er svaret på mange af de her ting. Hvis man eksempelvis har en 
socialfaglig handleplan parallelt med en psykiatrisk handleplan, 
hvor man koordinerer og aftaler indbyrdes, hvem der løfter 
hvilke opgaver, så er der mulighed for at skabe synergier gennem 
samarbejdet i stedet for at gentage de samme programmer i den 
ene og den anden sektor,” siger Jesper Pedersen.

Sønderborg vil udnytte viden
I Sønderborg Kommune har de stort fokus på at arbejde på 
tværs i kommunen, fordi barnets problemer altid rammer hele 
familien og eksempelvis kan betyde, at forældrene må blive 
hjemme fra arbejde, fordi barnet ikke kommer i skole. De til-
byder også særlige specialtilbud, der er målrettet børn med 
autismediagnoser, og hvor lærerne er særligt uddannede til det 

Psykiatri

➾
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arbejde. Det overordnede mål er dog altid, at børnene kommer 
tilbage i de almindelige tilbud.

”Vi stiller skarpt på, at det godt kan være, at børnene i en 
periode skal være i et specialtilbud, men vi arbejder altid på, at 
de kommer duelige ud i den anden ende og tæt på det almene 
børne- og ungeliv og kan få en ungdomsuddannelse,” siger Ditte 
Randal-Lund og fortsætter:

”Det er en svær opgave, og det anerkender vi. Der er nogle 
gange brug for mere specialiseret viden på den almindelige 
folkeskole for at kunne tackle den klasse, hvor der måske sidder 
fem børn med diagnoser af forskellig art,” siger Ditte Randal-Lund.

For at opnå det er kommunen i gang med at finde ud af, 
hvordan de i højere grad kan bruge den specialviden, de allerede 
har på almenområdet.

”Vi har rigtig meget specialviden i kommunerne, som vi kan 
bringe mere i spil, så børnene bliver tilgodeset bedst muligt.

Det går lige fra, at specialskolerne kan lave vejledninger til 
lærerne i folkeskolen, eller lærerne i folkeskolen kan komme i 

Holdet blev sat
På landsmødet skulle der vælges formand og 4 medlemmer til 
hovedbestyrelsen. 

Både den nuværende formand Dorte Vistesen og Birgit Jensen 
havde stillet op til posten som formand for ADHD-foreningen. De 
var derfor begge på scenen for at præsentere sig, hvorefter der 
var en del spørgsmål fra salen. Herefter var der afstemning. Dorte 
Vistesen fik 40 stemmer og Birgit Jensen fik 14 stemmer, hvormed 
Dorte Vistesen fortsætter som formand for ADHD-foreningen.

Der var 4 opstillede kandidater til de 4 hovedbestyrelsesposter, 
så de blev alle 4 valgt ind med stort bifald fra salen. På billedet 
ses et medlem af hovedbestyrelsen, Lenette Hansen, som netop 
har overrakt blomster til formand Dorte Vistesen.

Målsætningsprogram 2018-2020
Hovedbestyrelsen havde udarbejdet et godt oplæg til et målsæt-
ningsprogram. Der kom en del input fra salen til programmet, 
og der var bred opbakning til kursen, der var sat.

Hovedpunkterne er:
• Vi indsamler og formidler viden om AD(H)D
• Vi bekæmper stigmatiserende adfærd over for mennesker 

med AD(H)D
• Vi udvikler tilgængelige indsatser til mennesker med AD(H)D
• Vi styrker mennesker med AD(H)D og gør AD(H)D til håb og 

handlekraft.

Hele målsætningsprogrammet kan læses på adhd.dk

Gennemarbejdede vedtægter
Hovedbestyrelsen har haft fokus på at gennemarbejde ADHD-

praktik på specialenhederne for at få hands-on-erfaring med, 
hvordan man kan tilrettelægge undervisningen. Der, hvor vi ikke 
har viden, er vi nødt til at hente den ind eller dygtiggøre os selv,” 
siger Ditte Randal-Lund.

foreningens vedtægter. Derfor blev der fremlagt et større forslag 
til vedtægtsændringer. Der var blevet luget ud i de sproglige 
knuder, arbejdsgangene var blevet gjort lettere, og unødvendige 
paragraffer var blevet slettet.

Vedtægterne kan findes på adhd.dk

Om undersøgelsen
Diagnoseregistreringen dækker over udvalgte diagnoser 
ved kontakt med hospitalspsykiatrien ift. både ambulante 
kontakter, skadestuebesøg og indlæggelser. Både akti-
onsdiagnoser og bi-diagnoser tages med. Opgørelsen er 
baseret på diagnosekoder i ICD-10 diagnose-klassifika-
tionssystemet, som er registreret i landspatientregisteret 
indberettet fra psykiatriske hospitaler/afdelinger. Det er ikke 
muligt at opgøre sværhedsgraden af de psykiske lidelser ud 
fra diagnoseregistreringen, kun tilstedeværelsen.

Landsmøde i ADHD-foreningen

Dorte Vistesen og Lenette Hansen.

70 medlemmer af ADHD-foreningen havde valgt at bruge en dejlig majdag på at sætte ADHD-
foreningens fremtidige hold og kurs på ADHD-foreningens landsmøde
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Ja, det er bekymrende, at vi ser store stigninger i børn og unge 
der mistrives i samfundet. Og det er uacceptabelt. Der er sikkert 
mange årsager til stigning, men i forhold til netop foreningens 
erfaring spiller blandt andet disse 4 punkter en væsentlig rolle:
- I forhold til prævalens har vi haft et efterslæb i forhold til at 

se børnenes behov, herunder stillet diagnoserne og tilrettelagt 
støtten. 

- Derudover er vi blevet bedre til at stille diagnosen. Her mener 
jeg, at vi som samfund er blevet bedre til at sætte ord på det, 
vi ser, altså de funktionsvanskeligheder det enkelte barn kan 
have. Og vi har fået navne for det.

- Dertil skal lægges, at vi til tider ser, at diagnosen efterspørges, 
fordi et barn i lang tid har været i mistrivsel, ikke modtaget 
læring i skolen og måske i lang tid ikke har passet ind i måden, 
vi laver skole på – og helt uden at få hjælp. Vi ser så, at kom-
muner stiller krav om, at en diagnose skal stilles, før der kan 
ydes støtte. Det er altså ikke nok, at vi kan se, hvad der er på 
spil eller kommer i vejen for det enkelte barn, men en diagnose 
er nødvendig, mener de. Hertil spiller inklusionsdagsordenen 
gennem de seneste 5 år også en markant rolle.

- Vi taler mere og mere om “det hektiske og krævende samfund”, 
hvor travlhed er en dyd og kravene store. Men kan vi honorere 
kravene og passer de ind i de komplekse former og systemer?

Debatten mangler at tage stilling
Jeg synes, debatten mangler at tage stilling til, at en diagnose 
i sig selv ikke løser noget. Jo vist, den giver en forklaring og en 
forståelse for den aktuelle situation og måske en retning for, 
hvad der skal til. Men det er desværre ikke en garanti for, at der 
sker noget. Så man kan sige, at vi aldrig før været bedre til at se, 
HVAD der er på spil for barnet og derved stille diagnosen, men 
det parallelle (som det burde være) og underbyggende system 
er ikke fulgt med. Her har vi til gode at blive bedre.

Dertil kommer, at der er så ufattelig mange parter invol-
veret, når et barn mistrives og måske skal have en diagnose 
(men ihvertfald hjælp og støtte). Forældre, lærere, pædagoger, 
skoleledelse, PPR, praktiserende læge og så psykiatrien og 
kommunen o.s.v.  Denne proces har vi til gode at lave et godt 
koordineret forløb for, og vi hører gentagne gange, hvor hårdt 

det er for familierne at være koordinator for familien i et sådant 
forløb. Det er jo helt umuligt at holde styr på proces og så selv 
skulle tilrettelægge forløbene og holde fast i de både mange 
og lange ventetider.

INKLUSION
Vi har udført en markant forandringsproces INKLUSION uden at 
klargøre præmissen hertil. Hermed mener jeg, at de gode folk, 
der i det daglige skal bære forandringen, ikke er blevet tildelt 
kompetenceløft, ej heller er rammerne markant ændret. De har 
fået nye arbejdsopgaver, som de skal opfinde løsningen til, mens 
de udfører en så vigtig forandring. Og så skal de samtidigt sikre 
faglig læring og trivsel for alle. Og det er jo ganske markante nye 
opgaver i forbindelse med inklusionen, som så er godt krydret 
med større klasser, længere skoledage, og hvad reformen også 
tilførte af ændringer. 

Jeg mener, at vi skal flytte fokus fra tidlig indsats og forebyg-
gende indsats til rettidig indsats. Det er hverken tidligt eller 
forebyggende, at et barn skal vente fra første spæde bekymring 
i børnehaven til en diagnose i f.eks. 6. klasse. Det er både dumt 
og uacceptabelt at lade tiden gå, fordi vi ikke har styr på syste-
met og ikke har en overordnet en plan for, hvordan vi håndterer 
denne situation. 

VIDEN
For nyligt var jeg vidende til, at et barn i en 5. klasse fik stillet 
en diabetesdiagnose. Straks blev der sat ind med viden til bar-
nets voksne i skolen, og der blev afsat flere timer i klassen til, 
at en sygeplejerske, altså en fagprofessionel, kunne berette om 
diabetes og skabe forståelse for, hvad der skal gøres og skabe 
fællesskab om diagnosen. Et sådant apparat har jeg aldrig set 
blive rullet ud automatisk i forhold til ADHD. Se det ville være 
rettidigt og hensigtsmæssigt og ville skabe den nødvendige 
forståelse for alle. 

Der er som sådan ikke noget nyt i denne debat, den har vi 
drøftet mange gange. Det nye er vel, at vi ikke 
rigtig tager ved lære af den udfordring, vi står i 
og finder holdbare løsninger til gavn for barnet 
og alle de voksne.

Kære medlemmer

CAMILLA LOUISE LYDIKSEN,
DIREKTØR
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Du har sikkert læst ordene fra Momentum på side 15, og er efterladt med mange spørgsmål og 
bekymringer hertil. Sådan fik jeg det også, hvorfor jeg lige deler mine tanker med dig her.
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ADHD-FORENINGENS
LOKALAFDELINGER

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

relsen i dagtimerne. Mails bevares 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.



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

Venlig hilsen Bestyrelsen

Lovgivning for unge under og over 18 år med ADHD/ADD
Kom til Brande og hør om mange af de love og paragraffer der 
er i spil og bliv klædt godt på til, at den unge står bedst muligt 
i det voksne liv, der snart venter - eller allerede er indtruffet. 
Kom og få den nyeste viden. Love og paragraffer har det med 
at skifte karakter.
Socialrådgiver i ADHD-foreningen Elisa Ferrari kommer på besøg, 
så der er lagt op til en spændende og informativ aften med tid 
afsat til spørgsmål.

Emner, som vil blive berørt denne aften er: 
• ”Godt at vide når jeg har en sag i kommunen”, begreber som 

rådgivningspligt, partshøring, bisidder, afgørelse, klagevejled-
ning osv. 

• Serviceloven kommer under lup.
• Kompensationsprincippet (arbejdsmarked/uddannelse). 
• Merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste - og hvad gør man, når 

kommunen ikke gør noget, fx ung misbruger.
• Overgangen fra barn til voksen - Efterværn. §56, bostøtte, 

uddannelse (STU, SPS osv.), ressourceforløb/mentor osv.

Tid og sted: Torsdag den 14. juni 2018, kl. 19:00 - 21:30, Dalgas-
skolen, Elmealle 2, 7330 Brande.
Forplejning: Der serveres kaffe/te og lidt snacks i pausen.
Pris: Arrangementet er gratis.
Vel mødt. Alle er velkomne.

Følg med på hjemmesiden og Facebook ADHD i Midt-Vestjylland.
Yderligere oplysninger på mail: vest@adhd.dk

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, 7480 VILDBJERG, TLF. 51 21 02 36
E-MAIL: VEST@ADHD.DK

MIDT-VESTJYLLAND

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

Forårets planlagte arrangementer er afholdt. Vi siger tak for den 
store deltagelse, der har været, og for de gaver, vi har modtaget.
I disse dage er vi ved at lægge sidste hånd på efterårets program, 
som vi planlægger at sende ud sidst i august måned.
 
Som vanlig har vi familiebowling i september. Det bliver den 
23. september i Bowl’n Fun, Viby J. Så sæt kryds i kalenderen 
på den dato.

Den årlige ADHD-messe, ”Vejen til en lettere hverdag med ADHD”, 
bliver i år afholdt den 22. september. Bemærk at i år er vi flyttet 
til andre lokaler, nemlig Århus Firma Sport. 

Flere oplysninger om arrangementer findes på vores hjemmeside 
og vores facebookside ADHD Midt-Østjylland.

Vi gør opmærksom på, at der på vores hjemmeside er oplysnin-
ger om de netværksgrupper, vi har kendskab til i vores område. 
Skulle du kende til en gruppe, der ikke er nævnt – og som gerne 
vil reklameres for, så send os et par linjer.

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

Kommende arrangementer
Hold øje med adhd.dk/fyn og facebook.com/Groups/adhd.fyn

Caféerne fortsætter 

Kvinder med ADD/ADHD 
Cafégruppe hver 2. tirsdag – ulige uger. Tid og sted: Bolbro 
Brugerhus, kl. 16-18

Voksne med ADD/ADHD inde på livet
Cafégruppe, hvor pårørende også er velkomne – lige uger. Tid 
og sted: Bolbro Brugerhus kl. 16-18.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

FYN



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

SYDJYLLAND

Netværksgruppe for voksne/pårørende med ADHD
Kolding 
Tid og sted: Sidste tirsdag i måneden kl. 16-18, Kolding Selvhjælps 
lokaler, Banegårdspladsen 2, 6000 Kolding.
Se Facebook under: ADHD Cafe Kolding.

Netværksgruppe for voksne / pårørende med ADHD
Esbjerg
Tid og sted: 1 gang i måneden, pt. er det ikke fastlagt, hvornår 
i måneden, mødet er. 
Vindrosen, Exners gade 4, 6700 Esbjerg. Se Facebook under: 
ADHD Cafe Esbjerg.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

SØNDERBORG

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. Kontakt: 
Lene Bæk Mortensen, lbmo@sonderborg.dk eller 27 90 03 60, 
eller via Facebook.

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 løbende sende dig invitationer til vore arrangementer.

Venlig hilsen Bestyrelsen

ADHD netværkscafe Maribo
Alle er velkomne. Vi byder på kaffe, hjemmebag, hygge og gode 
snakke.
Tid og sted: Sidste tirsdag i hver måned i følgende måneder: 
Februar-marts-april-maj-august-september-oktober-november. 
Frivilligcenter Lolland, Maribo afdeling, Sdr. Boulevard 82, ved 
vandrerhjemmet, kl. 19-21.

ADHD netværkscafe Stege
Alle er velkomne.  Vi byder på kaffe og kage samt hygge og 
gode snakke.
Tid og sted: Første mandag i hver måned i følgende måneder: 

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

LOLLAND, GULDBORGSUND
OG VORDINGBORG

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

NÆSTVED, FAKSE OG STEVNS

Foreningernes dag 
Lørdag den 1. september deltager vi i Foreningernes Dag i Næst-
ved kommune. Vi er pt. i gang med planlægningen, og vi kommer 
bestemt til at gøre os bemærket! 
Så sæt allerede nu x i kalenderen.

Positiv kommunikation og ADHD
v/ Anders Rønnau
Eksternalisering er en samtaleform, som adskiller problemet 
fra personen med problemet, så man ikke længere taler om et 
vredt barn, men et barn med vrede i sig.
Foredraget kigger på alt fra vrede, angst og koncentrationsvan-
skeligheder til hukommelsestræning, stavetræning, og hvordan 
man får ro i kroppen.

Målgruppe: Forældre og professionelle der omgås børn, unge og 
voksne med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder.
Tid og sted: Torsdag den 4. oktober kl. 19.00-21.30, Frivilligcenter 
Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved 
Pris: Medlemmer gratis – ikke medlemmer 50 kr.
Tilmelding på mail: nfs@adhd.dk eller sms 28 29 34 51.

Yderligere oplysninger om aktiviteter: Se adhd.dk under lokalaf-
delinger eller følg os på facebook: ADHD foreningen-Næstved/
Faxe/Stevns.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Marts-april-maj-juni-september-oktober-november-december. 
Ved Møns museum, Storegade 75, Stege, kl. 19-21. - Gå ind i gården 
-  det er bag huset.
Følg aktiviteter på caféens side på Facebook: adhd cafe 4780 Stege.

Venlig hilsen Bestyrelsen

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag mellem kl. 16-20, forbehold for ændring 
i ferier, Spejderhytten, Hovedgaden 38, 4420 Regstrup.
Vi er frivillige fra ADHD-foreningen, lokalafdeling Vestsjælland, 
som byder velkommen til alle, der på nogen måde har ADHD inde 
på livet. Det kan være et familiemedlem eller dig selv, måske er 
det naboens barn, der har ADHD, så du bare gerne vil vide hvad 
det er. Her er der mulighed for at møde andre og dele erfaring.

Der er altid en ansvarlig og en frivillig i caféen. Her er plads til 
både børn og voksne. Vi er næsten altid klar med noget hyg-
geligt, vi kan lave. Vi har både lavet julehjerter og lysestager og 
meget andet (gratis).

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

VESTSJÆLLAND



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

ØSTSJÆLLAND

Nyhedsbrev
Tilmeld dig Nordsjællands nyhedsbrev på hjemmesiden adhd.
dk, der kunne komme et tilbud, du ikke vil gå glip af. På adhd.dk 
under lokalafdelinger kan du se, hvilke tilbud, der er i dit område. 

Familiecafé
Sidste lørdag i hver måned, kl. 13-16, Hillerød frivilligcenter, 
Fredensvej 12, Hillerød.

Caféen er for ADHD-berørte børnefamilier og søskende. Der er 
mulighed for erfaringsudveksling, netværksdannelse og socialt 
samvær. Der vil være aktiviteter (tilbud), og mulighed for at 
benytte computeren.
Caféen er gratis, og det er op til den enkelte, hvor meget man 
kan rumme. Man kan komme og gå, som man vil. Der vil være 
kaffe/te og saftevand, småkager og frugt, og forskellige aktiviteter.

Café for voksne med ADHD 
Første torsdag i hver måned kl. 19.00-21.30, Hillerød Frivilligcenter, 
Fredensvej 12, Hillerød. 
Caféen for voksne med ADHD har til formål at skabe et frirum 
til at snakke med ligestillede og yde og finde støtte til de udfor-
dringer, der opleves i hverdagen. I caféen er der den første time 
et oplæg og en ”styret” snak om dagens emne, senere er der 
fri café med kaffe/te/småkager/frugt. Du møder bare op, der 
er ingen tilmelding.

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

NORDSJÆLLAND

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

FORMAND: ANDERS DINSEN
ESPEGÅRDSVEJ 20 A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 28 18 49 25
E-MAIL: STORKBH@ADHD.DK

STORKØBENHAVN OG BORNHOLM

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 torsdage for voksne med ADHD. Kontakt-
person: 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

Vi laver mad til – eller sammen med cafégæster. Pris: 20 kr. for 
voksne, 10 kr. for børn dog max 50 kr. pr. familie at spise med, 
derfor kræver det tilmelding. Kaffe og te er altid gratis.
Flere oplysninger og tilmelding i facebookgruppen: ADHD Café 
Vestsjælland - eller på mail til: cafe@adhd-vestsj.dk

Sommer
Vi er ved at planlægge en 5-dages campingtur i uge 32 sam-
men med lokalafdeling Nordsjælland. Vi har også planer om at 
gentage succesen i Sommerland Sj.

Venlig hilsen Bestyrelsen
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Fynsk Fantastisk Forårsdag
- med friske frivillige i ADHD-foreningen

AF ANJA JAKOBSEN, ADHD-FORENINGENS SEKRETARIAT
FOTOS: ADHD-FORENINGEN

Jeg havde glædet mig. ADHD-foreningen havde inviteret forenin-
gens frivillige til Brogaarden i Strib til en dag med kammeratskab, 
nærvær, sparring, erfaringsudveksling og ikke mindst ny viden. 
Og der var mange smil og ”hej” fra ADHD-foreningens frivillige, 
da de ankom. 

Hvordan fungerer hjernen
anderledes ved mennesker med ADHD? 
Mange havde haft en lang tur til Fyn, men ganske veloplagte efter 
morgenkaffen satte alle sig til rette i den store sal sammen med 
professor Albert Gjedde og lærte om hjernens funktioner, som 
han har forsket i mere end 40 år. Vi blev meget klogere, men 
det krævede til gengæld en velfortjent pause, inden vi kunne 
sprede os lidt, og lære mere i én af de 3 workshops: 
• Brugen af ”SoMe”.
• ADHD og beskæftigelse.
• Hverdagsmestring – hvorfor og hvordan.

Igen havde vi lyttelapperne ude. Så nu var det tiden til at slappe 
lidt af, spise frokost og udveksle erfaringer med hinanden, og 
måske lidt ”Walk and Talk” – og nyde det dejlige forårsvejr. 

Vi blev klogere på samtaleteknik og nedtrapning af konflikter
Alle virkede veloplagte og interesserede i at høre Julia B. Hunt 
livligt fortælle om samtaleteknikker. Der var bestemt ikke grund 
til at tage sig en middagslur under oplægget. Det ventede vi med 
til de 15 minutters pause, der snart var i sigte. 

Så kom vi på benene igen
Så var der igen gang i os, for vi skulle finde de lokaler, hvor der 
var workshops – og ikke mindst hvilket emne vi skulle vælge. Vi 
kunne vælge mellem: 
• Hvordan håndteres uenighed – afprøvning af redskaber.
• Erfaringsudveksling.
• Kom godt i gang med Bullet Journal. 
Tiden fløj af sted i workshoppen, selv om der var afsat 5 kvarter. 

SURPRISE
”Styr lige dit kropssprog” var emnet på afslut-
ningsoplægget.  Foredraget handlede om, 
at bruge det ”ordløse” sprog – altså alt det, 
som vi kommunikerer uden at sige noget. Jeg 
har i hvert fald tænkt over det efterfølgende. 
Måden man står, går og sidder på, kropshold-
ning, ansigtsmimik og ”fagter”.

Oplægget blev præsenteret af mimikeren, artisten og klovnen 
Henrik Rasmussen.

Foredraget var fyldt med små situationsspil, som var meget 
lærerige. Og samtidig var det en god portion gymnastik for lat-
termusklerne. Det var en god måde at afslutte en lærerig dag 
på. Dagen blev rundet af, og så var der kun at se frem til en hel 
times pause, og derefter en forrygende, hyggelig aften med god 
mad i hinandens selskab.

Efter en lang arbejdsdag er ADHD-foreningens dygtige, glade frivillige 
friske på at sende et hej.

Efter en dejlig frokost lytter alle mætte og glade intenst til Julia B. 
Hunt, som sætter os ind i mysterierne om, hvordan man kan håndtere 
uenighed med den rette samtaleteknik.

Foråret var længe ventet og endelig kommet til Danmark. Det var weekend, og hvordan kunne 
den tilbringes på en bedre måde end at være sammen med ADHD-foreningens frivillige – og så 
en hel dag?
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Fik du mod på at blive frivillig i ADHD-foreningen? Så er 
her et par muligheder: 
• Læs mere på ADHD-foreningens hjemmeside: adhd.dk/

bliv-frivillig
• Kontakt din lokalafdeling 
• Kontakt ADHD-foreningens frivilligkonsulent på mail: 

th@adhd.dk eller tlf. 70 21 50 55.

Tak til ADHD-foreningens frivillige for det store arbejde I 
gør, og fordi I var medvirkende til at gøre dagen god. 



Sommer, sol, ferie og masser af sjove aktiviteter

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

 I ADHD-foreningens webshop kan du hen over sommeren 
købe bogen ”En guide til nattehimlen”. En rigtig god guide med 
fascinerende fakta og sjove aktiviteter om månen, solen, pla-
neterne, stjernebilleder og meget mere.

Nattesjov for hele familien

28

”365 lege
til børn”
er en inspirations-
bog med lege til 
børn i alle aldre. 
Husk det er sjovt og 
vigtigt at lege.

Sommertilbud

Kr. 210,-

”365 dage
med sjove
opgaver”
er en aktivitetsbog 
med sjove og udfor-
drende opgaver.

Sommertilbud

Kr. 95,-Sommertilbud
”En guide til
nattehimlen”
- så længe lager 
haves

Kr. 140,-

Leg og ha’ sjov hele året

Sjove opgaver og lege
Vi har fundet to gode bøger med fede opgaver og sjove lege. 
De er velegnet til sommer og ferie, men de er også perfekte til 
inspiration til resten af året. 



Sommer, sol, ferie og masser af sjove aktiviteter
Når det kedelige bliver sjovt

29

Der findes masser af idéer til, hvordan I kan gøre den lange 
ventetid, bilturen sydpå eller bare regnvejrsdagen i sommer-
huset til en sjov dag med aktiviteter og lege for hele familien.

I sidste års sommerblad (blad nr. 3-2017) var der inspiration 
til lege til bilturen og gode Apps til ferien, du kan læse bladet 
her og blive inspireret. adhd.dk/materiale/adhd-magasinet-
aargang-2017

Prøv også disse to sjove bingospil. De vil give masser af sjov 
og mange grin.

Bil-bingo 
Bil-bingo pladen kan I klippe ud fra bladet her, eller I kan 
hente en gratis udgave på www.smaaideer.dk/tag/bil-bingo, 
her kan i også købe en lamineret udgave med en lille tusch. 
Forsyn alle i bilen med en bingoplade og se, hvem der først 
når 1 række, 2 rækker og pladen fuld.

Pladen kan også bruges på en gåtur, hvis I ikke har en 
lang biltur foran jer.

Alfabet-bingo
Et alternativ til ovenstående bingo, er alfabet-bingo. Her printes 
ligeledes en plade til alle børn, disse kan ex. findes på denne hjem-
meside,  www.crazylittleprojects.com/alphabet-bingo-game/.

Så gælder det om at finde ting der starter med bogstavet på 
pladen. Så igen kan konkurrencen gå ind, hvem kommer først med 
1 række, 2 rækker og pladen fuld?
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- Så kan du booke en plads på kursus allerede den 1. 
september.
ADHD-foreningen tilbyder nu et kursus for dig, der har 
børn med både ADHD og ASF (herunder NLD, Aspergers 
syndrom og GUU/GUA). Andre familiemedlemmer (16+) 
er også meget velkomne.

Deltag i kurset og få hurtigt en bedre forståelse for ADHD 
og ASF og for, hvordan de to diagnoseområder kan påvirke 
hinanden med individuelle forskelle. Denne forståelse 
bliver på kurset omsat til nye muligheder og konkrete 
redskaber, som du kan bruge i hverdagen. 

ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser
Kurset er for forældre til børn med ADHD og ASF og andre 
familiemedlemmer over 16 år.

Kurset består af to enkeltdage:
Lørdag den 1. september 2018 og lørdag den 6. oktober 
2018 kl. 9-17, Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 
5260 Odense S
Tilmelding:adhd.dk/kurser

På dette kursus lærer hele fami-
lien i fællesskab om, hvad ADHD 
er, hvilke udfordringer det kan give, 
og hvordan forældre og søskende 
bedst muligt kan hjælpe barnet 
med ADHD. Hele familien inddra-
ges i undervisningen.

Familieliv med ADHD
Kurset er for hele familien. (Børn 
med ADHD 9-15 år, søskende over 
9 år og forældre). 
Tid og sted: 22.-23. september 2018, 
Haslev. 
Tilmelding: adhd.dk/kurser

Bare rolig 
ADHD- foreningens årlige camp for 
unge voksne mellem 18-25 år afhol-
des selvfølgelig også i år. Nærmere 
bestemt den 29. juni- 2. juli 2018 på 
et af Danmarks mest naturskønne 
steder, Houens Odde ved Kolding. 

Du kan tilmelde dig på adhd.dk.  
Og vil du vide mere, skal du ikke 
betænke dig på at kontakte os på 
telefon 70 21 50 55.

Tag hele familien 
med på kursus

NYHED

Har du et barn med både ADHD og 
Autisme Spektrum Forstyrrelser?

Sejltur 2018
For 14-18-årige landkrabber og søulke
Har du husket at tilmelde dig årets sejltur i Århus-Bugten? 
Er du mellem 14-18 år og har lyst til 2½ dag til søs, så er det 
nu du kan sikre dig en af de få pladser ADHD-foreningen 
udbyder på Sejltur 2018. 
Skibet er booket fra den 30. juni til den 4. juli, der vil blive 
udbudt 2 ture i denne periode. Du kan tilmelde dig på 
www.adhd.dk 
Vil du vide mere? Tjek adhd.dk eller kontakt os på telefon 
70 21 50 55.
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Et udpluk af ADHD-foreningens kurser
til familier med ADHD

Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af ADHD-foreningens kurser. 
Læs mere på adhd.dk/kurser

Du er altid velkommen til at kontakte ADHD-foreningen på tlf. 70 21 50 55.

 Kursus   Målgruppe Dato Sted Kursus  Pris

Familieliv Familier med 22.-23. september Haslev 08-18 4.450,-
med ADHD 9-15-årige børn    pr. pers.
      inkl.
     overnatning

Teenageliv Forældre til teenagere 27.-28 oktober Middelfart 10-18 3.590,-
med ADHD med ADHD Kurset består af   pr. pers. 
  1 weekend med  
  mulighed for tilkøb
  af overnatning
  på kursusstedet

Konflikthåndtering  Familier, hvor 25. august Fyn 07-18 5.250,-
– opfølgning forældrene har Kurset er en   pr. familie
 været på grundforløb enkeltdag

ADHD & Autisme Forældre til børn med 1. september Odense 09-18 3.290,-
Spektrum både ADHD og ASF og   pr. pers.
Forstyrrelser  6. oktober 
  Kurset består af
  to enkeltdage

Basisviden Forældre med behov 3.-4. november Middelfart 11-18 3.590,-
om ADHD for grundlæggende Kurset består af   pr. pers.
 viden om ADHD/ADD 1 weekend med
  mulighed for tilkøb
  af overnatning på
  kursusstedet

ADD – indefra Alle (16 år +) med 17. november Middelfart 15-18 1.690,-
og udefra interesse i egen eller Kurset er en enkelt dag   pr. pers.
 familiens ADD

ADHD-foreningen

Pakhusgården 50

Tlf. 70 21 50 55

e: info@adhd.dk

5000 Odense C

CVR: 12771975

adhd.dk

|

|

|
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➾

Skibet er ladet med
Ro, Retning og Relationer

Det handler om moderne klasseledelse. Og om ro, retning og 
relationer. I dag med et særligt blik på de elever der hver dag 
bruger alt for meget energi på at navigere. Som alt for ofte 
oplever at miste overblikket over hvad, hvorfor og hvornår i en 
omskiftelig skolehverdag. De børn, som har nødvendigt behov 
for forudsigelighed og tydelighed fra de voksne for overhovedet 
at kunne være og lære. 

Børn, der er trusselsaktiverede
Det er blandt andre børn, som ofte er, det Alenkær kalder, trus-
selsaktiverede. Det kommer fra beskrivelsen af hjernens tre 
emotionsregulerende systemer (følelsesstyrende systemer red.). 
Forsimplet, er det hjernens måde at fortælle kroppen, hvordan 
vi skal reagere på forskellige stimuli (lyde, lugte, andres adfærd 
osv.). De tre områder er:

Drive handler om at være klar, at være optaget af præstation 
og konkurrence
Tryghed handler om omsorg, tilknytning og herunder affektiv 
afstemning
Trussel handler om at være kampberedt, bange, vred, hvor man 
enten går i flugt eller frys - beredskab, føler afsky og væmmelse

Modellen tydeliggør, at er hjernen mest i det røde trussels-
aktiverede område, så er det svært eller umuligt at lade sig 
motivere og at være modtagelig for at tage læring ind. Elever 
med ADHD/ADD hører til de elever der langt hurtigere bliver 
trusselsaktiverede end andre. Og temadagens skib styres med 
kursen mod at nedsætte trusselsaktiveringen. Der er fokus på 
de rammer vi skaber for elevernes læring. For som Alenkær 
udtrykker det: ”Organisering skal matche det faglige mål og 
den hensigtsmæssige adfærd”.

Forventninger til konkret adfærd
Ofte er der usagte forventninger til hvad elever må og bør i 
undervisningen. Som et konkret redskab til at arbejde med 
at tydeliggøre forventet eller ønsket adfærd i undervisningen, 
introducerer Alenkær De 4 N´er i undervisningen:

Ud over en visuel tydelig anvisning til eleverne, kan De 4 N’er også 
anvendes som en tjekliste og et hjælperedskab til undervisere. 
De elever, der siger fra, skal måske have forklaret det endnu en 
gang eller på en anden måde. Det skal fremgå på tavlen, hvad 
det næste er, osv.

En sidste, men ikke mindre vigtig pointe jeg vælger at frem-
hæve fra temadagen, er:

”Hvis man vil ændre noget, er man nødt til at gøre noget”.
Der må ikke være for langt fra snak og overvejelse til handling. 

Eller sagt på en anden måde, for meget snak og for lidt handling. 
Budskabet var klart. Vi bør holde færre og kortere møder, hvor vi 
taler om de børn, der udfordrer os. Og i stedet bruge tiden på, 
at være sammen med børnene der hvor udfordringerne viser 
sig. Det kan være, at man skal have sin kollega eller en udefra til 
at observere, hvad der konkret sker i selve undervisningen. For 
det kan selvsagt være svært at have øje på alt hvad der foregår, 

AF PROJEKTLEDER OG UDVIKLINGSKONSULENT
LOUISE HÜBERTZ POULSEN

…Og har Rasmus Alenkær ved roret på denne 
temadag for lærere og pædagoger i skolen. 
Artiklen gengiver 3 pointer fra dagen.

Nej
Jeg siger fra, hvis jeg ikke forstår hvad jeg skal 
eller hvis jeg bliver forstyrret.

Nå
Hvis jeg kommer til at lave en fejl,  
så siger jeg bare “nå” og prøver igen.  

Nu
Jeg er koncentreret om det, der sker lige nu.  
Jeg er nærværende og til stede.

Næste
Jeg ved hvad jeg skal som det næste. 
Jeg kigger på tavlen hvis jeg er i tvivl. 

De 4 N´er i undervisningen

© Rasmus Alenkær 2016  - efter idé af Majse Dahl Larsen   www.alenkaer.dk

(Frit gengivet af redaktion efter model af Alenkær)

© Rasmus Alenkær 2016 - efter idé af Majse Dahl Larsen - www.alenkaer.dk
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når man som underviser skal styre klasseskibets besætning på 
helt op til 28 elever i en bestemt retning. 

Men når man så er blevet klogere på, hvad der kan være på 
spil, så skal man turde at handle, prøve noget af og altså gøre 
noget. Og det kan godt være det koster ekstra på ressource-
kontoen i et stykke tid, men det giver effekt på den lange bane. 

Måske skal der ændres på indretningen i klasselokalet eller 
man skal have en ekstra person, der kan placere sig strategisk 
i klasselokalet.

I en klasse, hvor der var massive problemer med forstyrrelser 
og afbrydelser i timerne, fordi elever gik ud og ind af lokalet 
midt i undervisningen, placerede klassepædagogen sig lige ved 
siden af døren i en periode. Hver gang en elev var på vej ud, blev 
de mødt med et venligt ”hvad skal du?” ofte efterfulgt af, ”vent 
lige til frikvarteret”. I løbet af kort tid var forstyrrelse i form af 
trafikstrøm reduceret kraftigt.

Eksempel gengivet fra Temadagen.

Du kan læse og downloade Alenkærs publikationer og praktiske 
redskaber på www.alenkaer.dk

Rasmus Alenkær er lærer, psykolog og ph.d. Han er des-
uden forfatter og aktiv blogger bl.a. i inklusionsdebatten.

Foto: ADHD-foreningen



Når barnet er velforberedt og har kendskab til, hvad der skal ske, 
sikres at barnet kan fokusere på at møde de nye kammerater og 
mindre på rammerne, fordi barnet allerede har haft mulighed 
for at blive fortrolig med skolebygningen, klasseværelset og 
måske endda også læreren.

Gode idéer til forberedelse på skolestart
Det kan give barnet tryghed at have mulighed for at se de fysiske 
rammer an, før den første skoledag.

Derfor er det en god ide at:
• Besøge skolen inden opstart
• Køre skolevejen derhen og bemærke kendetegn på turen
• Gå en tur rundt i skolegården og find hovedindgangen
• For de mindre børn kan det være hensigtsmæssigt i forhold 

til tryghed og forudsigelighed at hilse på skolens leder og/
eller klasselæreren.

• For de unge kan det være tilstrækkeligt at bladre i uddan-
nelsesstedets årsblad, infohæfte eller andet, hvor lærernes 
ansigter er afbilledet.

• En tur med evt. bybus eller rutebil fra hjemmet til skolen i 
løbet af sommerferien, og et kig ind af vinduerne kan også 
tage noget af nervøsiteten eller uroen.

Læs og download ”Værktøjskasse til skolestart” på adhd.
dk under menupunktet ”Livet med ADHD - Inklusion af 
børn med ADHD i skolen”

Struktur på dagen
Det giver ro hos barnet at vide, hvad der skal ske i løbet af sko-
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ledagen. Her er skoleskemaet hjælpsomt, idet det viser, hvordan 
dagen er planlagt, og på hvilke tidspunkter, der er pauser.

Dagens forløb er markeret i klokkeslæt og antal minutter.
Men derudover kan det være en fordel at bruge farvekoder 

i skoleskemaet. Et sort-hvidt skoleskema kan være svært at 
overskue og giver derfor ikke barnet det nødvendige overblik.

Morgenrutine for børn og unge med ADHD
- Rolige morgner giver overskud og er en god start på en dag 
fyldt med udfordringer.

Det er afgørende for børns trivsel og indlæring, at dagen 
starter roligt. Børn med ADHD har særlig brug for ro og forudsi-
gelighed. De tåler ikke for mange indtryk og aktiviteter, der bl.a. 
kan indebære konflikter inden skolestart.

En god nats søvn hjælper godt på vej
Børn med ADHD møder mange udfordringer i løbet af en dag, og 
skal forholde sig til mange indtryk lige fra de står op. Derfor har 
de brug for at være udhvilet for at kunne være indlæringsparate.

Morgen SFO og tabt arbejdsfortjeneste
Forældre til børn, der ikke magter at blive passet i SFO inden 
skole, finder oftest på en eller anden vis, tiden og måden til at 
løse dette problem. Det kan betyde, at én af forældrene måske 
møder lidt senere på job. 

I særlige tilfælde kan kommunen bevillige tabt arbejdsfortje-
neste jf. Lov om social service § 42 til at kunne afhjælpe barnet 
bedst muligt.

Vil du høre mere herom, er du velkommen til at kontakte ADHD-
foreningens socialrådgiver Elisa Ferrari på telefon 53 72 99 08 
eller mail: ef@adhd.dk

EFTER en dejlig sommerferie
- Skolestart for et barn med ADHD
Når et barn med ADHD skal starte i 0. klasse er forberedelse og kendskab til, hvad der skal ske, 
vigtig for en god start.
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Dansk Kørelærer-Union (DKU) har i stigende omfang 
modtaget henvendelser fra vores medlemmer om de 
udfordringer, de har i forbindelse med undervisning af 

elever med f.eks. ADHD. Derfor fandt vi det naturligt, at vi som 
organisation satte fokus på disse tiltagende udfordringer. DKU 
rettede derfor henvendelse til ADHD-foreningen for at undersøge, 
om det var muligt at indgå et samarbejde og i fællesskab øge 
vores medlemmers kendskab til de udfordringer, mennesker med 
ADHD har i forbindelse med erhvervelse af kørekort. 

Samarbejdet blev indledt med, at ADHD-foreningen holdt et 
indlæg på et møde, hvor bestyrelserne for vores 45 lokalafdelinger 
deltog. Dette meget positive indlæg gav helt klart grundlag til 
at forsætte samarbejdet, og der blev i samarbejde udviklet en 
workshop for DKUs medlemmer. 

Der har på nuværende tidspunkt været afholdt 2 workshops, 
hvor 50 medlemmer har deltaget og dermed fået væsentlig større 
indsigt i og værktøjer til, hvordan undervisning af mennesker 
med ADHD bedre kan gennemføres.

Da interessen for disse kurser er stor, er der allerede planlagt 
yderligere et kursus i Randers den 14. juni 2018, og DKU agter 
at udbyde disse kurser løbende og dermed forsætte det meget 
konstruktive samarbejde med ADHD-foreningen.

Udtalt af René Arnt, Landsformand for DKU. 

• Fik du interesse for at indgå samarbejde med ADHD-
foreningen om et oplæg hos dig? Så kontakt ADHD-
foreningen, Betina Mozart på tlf. 53 72 99 00 eller bm@
adhd.dk

• Læs om ADHD i trafikken på adhd.dk under menupunktet 
”Livet med ADHD/ ADHD i trafikken”

Kørelærere på workshop 
med ADHD-foreningen
ADHD og kørekort - ADHD-foreningen har undervist på workshops for kørelærere

Det har været meget inspirerende at arbejde sammen med kørelærerne. Det er helt tydeligt, at her 
er der en hel faggruppe, der har valgt at løfte i flok, og at kørelærerne i DKU ønsker at få under-
visning, der tilgodeser mennesker med forskellige udfordringer. 
Det, der gør sig gældende hos denne gruppe kursister, er, at de ønsker at opnå en forståelse for de 
unge mennesker, for derved bedre at kunne møde dem der, hvor de er. Der er en vilje til at se på 
det, de plejer at gøre, og så tænke nyt -  også selv om det betyder, at der skal arbejdes lidt mere.

På workshoppen.
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En aktiv indsats og et socialt ansvar
ADHD-foreningen har fået sin første erhvervspartner

Virksomheder, som vælger at støtte ADHD-foreningen ved at være 
erhvervspartner, gør en aktiv indsats for at forbedre livet for 
børn, unge og voksne med ADHD. De er med til at tage et socialt 
ansvar, og vi håber naturligvis, at mange flere virksomheder har 
lyst til at støtte op om ADHD-sagen ved at blive erhvervspartner.

Sammen gør vi ADHD til Håb og Handlekraft.
 

Lidt om Behandlingscenter Tjele
Behandlingscenter Tjele har erfaring fra mere end 25 års arbejde 
inden for misbrugsområdet. Centret tilbyder behandling til men-
nesker, der er afhængige af alkohol, medicin, hash, kokain m.v. 
eller en blanding af flere. Og som noget særligt har Behandlings-
center Tjele også tilbud om behandling til mennesker med en 
såkaldt dobbeltdiagnose - som er den betegnelse, der bruges, 
når et menneske har både et behandlingskrævende brug af 
rusmidler og mindst én anden alvorlig psykisk lidelse, bl.a. ADHD.

”Det er en kendt sag, at mennesker med ADHD ofte har flere 
diagnoser. For eksempel har de en langt højere risiko for at 
udvikle misbrug af rusmidler,” siger centerleder Jan Meincke. 
”Det forholder sig også sådan, at mennesker med dobbeltdiag-
noser ofte kommer lidt i klemme i systemet. Det psykiatriske 
system kan ikke behandle den psykiske lidelse, hvis patienten 
drikker eller tager andre stoffer, og mange behandlingssteder 
vil ikke behandle afhængigheden af rusmidler, hvis der ikke er 
taget hånd om den psykiske lidelse. Behandlingscenter Tjele har 

valgt at tilbyde en integreret indsats, hvor den psykiske lidelse 
og afhængigheden behandles samtidigt.” 

Hvorfor støtte ADHD-sagen?
Gennem de seneste år har centret haft stadig flere henven-
delser fra fortvivlede forældre til unge mennesker med ADHD 
kombineret med et misbrug. ”Det har helt naturligt skærpet 
vores opmærksomhed omkring netop denne problematik, og 
da vi ser det som en vigtig opgave – også for Behandlingscenter 
Tjele - at gøre en indsats over for unge mennesker, var det helt 
naturligt at vælge at støtte ADHD-sagen,” siger Jan Meincke, da 
han bliver spurgt om, hvorfor centret har valgt at støtte ADHD-
sagen og ADHD-foreningen. 

Du kan læse mere om Behandlingscenter Tjele på www.tjele.
com.

En stor del af det arbejde, ADHD-foreningen udfører, er afhængig af midler fra fonde, private og 
virksomheder, og det var derfor glædeligt, da vi blev kontaktet af Behandlingscenter Tjele, som 
har et ønske om at støtte ADHD-foreningen og den gode sag ved at blive Erhvervspartner. Vi er 
utrolig stolte over deres støtte.

Læs mere om hvordan du og din virksomhed kan blive 
er hvervs partner på adhd.dk/erhvervspartnere
Du kan også kontakte Inge Price på tlf. 70 21 50 55 eller på 
mail: ip@adhd.dk
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To gode bøger som giver 
mening til skolestart

To succesfulde mænd med bragende ADHD

Skolestart for et barn med ADHD
 Når et barn med ADHD skal starte i 0. klasse er forberedelse og 
kendskab til, hvad der skal ske, vigtig for en god start.

Når barnet er velforberedt og har kendskab til, hvad der skal 
ske, sikres at barnet kan fokusere på at møde de nye kammerater 
og mindre på rammerne, fordi barnet allerede har haft mulighed 
for at blive fortrolig med fx skolebygningen, klasseværelset og 
måske endda også læreren. Læs mere om skolestart på side 39.

Wilbur en møgunge
En god idé er hjemmefra at læse 
bogen ”Wilbur - en møgunge”. Den 
er skrevet af Renée Toft Simonsen. 
Bogen Wilbur er skrevet til børn 
med ADHD, deres klassekamme-
rater og i det hele taget alle dem, 
de deler hverdag med.

Diagnose: Tillykke, du har en diagnose - Ny podcast-serie på 
Heartbeats
Kan man gøre det til noget positivt at have en diagnose? Det 
mener værterne i et nyt program på Heartbeats. Morten og Jasper 
har begge ADHD. Endda ”bragende ADHD”, som de siger. Og de 
har begge fuld gang i karrieren.

Når de har fundet på at lave en podcast, er det dels for at gøre 
verden opmærksom på, at vi alle er forskellige mennesker med 
forskellige behov. Men især for at fortælle folk der lever med en 
diagnose og ikke mindst disse menneskers familier og øvrige 
omgivelser, at det ikke er nogen katastrofe at få en diagnose. 

Man kan sagtens få et godt liv med en diagnose, hvis man 
lærer at håndtere den, og at der er plads til at man kan udfolde 
lige præcis sine egne kvaliteter, som alle jo har.

I første afsnit gør Jasper og Morten status over deres egne 
diagnoser, når de fortæller på en levende og humoristisk måde, 
om hvorfor de er så glade for de positive ting de har oplevet 
ved ADHD. De vil i de efterfølgende 9 podcast tale med folk, som 
har diagnoser af alle slags. Ikke kun ADHD.

Alle er gode til noget – en minibog
For børn og voksne – bogen er god til højtlæsning.
Resumé: Kasper føler ikke at han er god til noget, men bogen 
fortæller historien om, hvordan vi alle er gode til et eller andet. 

Bogen kan downloades gratis på adhd.dk/materialer - under 
kategorien Børn og unge.
Du er også velkommen til at kontakte ADHD-foreningen på tlf. 
70 21 50 55, hvis du ønsker at få sendt et klassesæt, som kan 
tages med til hele klassen.

Læs mere og hør podcastserien på www.heartbeats.dk/podcast/
tillykke-du-har-diagnose/
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Lige nu kan den købes på 
sommertilbud i ADHD-
foreningens webshop til 
kun kr. 75.
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Tlf. 22 89 65 47
www.tagogsteen.dk

TAG&STEEN
v/ Steen Madsen

Behandling af mos og alger – i hele Midtjylland
Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise

henrik@u9k-tv.dk - 5120 2190
Ringstedvej 227 - 4300 Holbæk

4333 8100

Erhvervslejemål 
der matcher dit behov!

nordeaejendomme.dk

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

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

ieu@ieu.dk · www.ieu.dk



Malerfirmaet
Hansen
Tlf.  21 27 16 74
Vi udfører alt indenfor malerarbejde!
v/ Bent Hansen
Østre Allé 3 · 4900 Nakskov
email: malerfirmaeth@hotmail.com

ET OPHOLDSSTED MED EN MENINGSFULD HVERDAG
Krogens Bo- og Fritidsgård er et privat botilbud jf. SEL § 107. 

Som opholdssted er vi godkendt til at hjælpe og støtte lettere fysiske og psykiske 
udviklingshæmmede samt sent udviklede mennesker.

Leder: Annette Jensen
Lorupvej 40 · 4200 Slagelse · Tlf. 40 47 80 58 · E-mail: krogens@pc.dk 

 www.fondenkrogensboogfri t idsgård.dk

På Kommunikationscentret kan du som voksen 

med ADHD få hjælp til at strukturere din hverdag. 

Bor du Region Hovedstaden, så ring 45 11 46 00. 

Få styr på din ADHD med 
coaching og hjælpemidler

www.komcentret.dk

Brødrene
Anker Hasle ApS
• Stålkonstruktioner
• Industrianlæg
• Hydraulik
• Aluminium
• Rustfrit stål

5696 4002 · www.broedreneanker.dk

Østergade 28, 3790 Hasle

Malerfirmaet Danlev Pedersen A/S

Rosmosevej 75 • 2650 Hvidovre
Tlf. 36 49 32 33 • Mobil 21 42 02 26
www.danlev.dk

Istandsættelse • Facaderenovering • Nybyggeri • Ombyggeri 
Vinduer/døre • Tapetsering • Facadeentrepriser

Et bosted med 
fantastisk kvalitet!

Se mere på www.bostedetinyrup.dk

Ønsker du en plads på Bostedet i Nyrup så kontakt:

Pædagogisk leder/visitator Inger Stoksbjerg
Tlf. 23 28 46 82 - is@bostedetinyrup.dk

Bostedet i Nyrup, Skovvej 7, 4262 Sandved

Stort udvalg af møbler
og levering i hele landet
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Nordjylland
Formand Anny Bech Andersen
Terndrupskovbrynet 9
9575 Terndrup
Tlf. 22 18 00 55 
nord@adhd.dk 

Midt-Vestjylland
Formand
Lenette Lundsgaard Hansen
Fredenslundvej 3
7480 Vildbjerg
Tlf. 51 21 02 36
vest@adhd.dk

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

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 

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

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

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