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Genz appartments

Genz
Småfolksvej 10, 6792 Kongsmark, Rømø
Tlf. 7475 5401 · info@genz-app.dk · www.genz-app.dk

24 spændende ferielejligheder i rolige og naturskønne om-
givelser i byen Kongsmark midt i hjertet af Rømø.

50 m² store og lyse ferielejligheder, unikke i indretning og 
udtryk. Alle i stueetage med egen indgang, terrasser med 
liggestole og p-plads. 

Indeholder dejlig opholds- og spisestue i åben forbindelse 
med funktionelt køkken. 

Rummeligt forældresoveværelse med dobbeltseng og ud-
gang til solterrasse. 

Hyggelig junior soveniche, garderobe- og hyldeplads. 

Badeværelse med bruser og toilet. 

I opholdsstuen er der yderligere mulighed for 2 gode sove-
pladser. I alt byder lejligheden plads til 5 personer. 

Børn op til 4 år er gratis og vi stiller gerne både barneseng 
og højstol til rådighed.

Pris v/2 pers. fra kr. 540,-/nat, ex. slutrengøring fra kr. 270,-

• inkl. swimmingpool og sauna
• fri WIFI i alle lejligheder
•  fodboldbane med små og store mål
• legeplads med sandkasse og gynger
• legerum med bordtennis og fodboldspil
• minigolf

Protac GroundMe®

Protac MyFit®

Protac MyFit® er en kuglevest, som anvendes til 
børn og unge med koncentrationsbesvær, motorisk 
uro og nedsat kropsfornemmelse.
 
Kuglevesten sidder behageligt og tæt til kroppen. 
De dybe tryk gennem berøringssansen og muskel-
led-sansen dæmper naturligt moto risk og psykisk 
uro. Det skaber ro, tryghed og trivsel, som er 
grundlaget for indlæring. 
 
n  Få et gratis konsulentbesøg af vores terapeuter
n  Se mere på protac.dk eller ring på 8619 4103
n  Tilmeld dig vores nyhedsmail på protac.dk

Protac Kuglepuden™

Vi er med på
ADHD-konferencen6. september 2018i Kolding

God skolestart med
ro i klassen
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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

slags virker. Og en ekstra bold til dig, der er fagprofessionel: har 
du tænkt over, hvad det vil betyde, hvis bare en enkelt eller to 
beskeder i kontaktbogen er positiv? Jeg har prøvet, og det virker! 
I øvrigt er www.adhd.dk fyldt med mængder af vejledninger og 
brochurer, som giver gode råd til skolestart.

Læs om god studiestart og styr dit eget skib
Ungdomsuddannelserne er i fuld gang, og om få uger starter 
også de videregående uddannelser. Her handler det også om 
at komme godt fra start. Her i ADHD Magasinet kan du på side 
10 læse om redskaber, der kan hjælpe til en god studiestart. 

”Styr dit eget skib” er titlen på ADHD-foreningens nyeste 
publikation, som er en guide til børn og unge. Guiden indehol-
der 25 råd og redskaber til livet med ADHD - se side 13. Børn 
og unge har også været i centrum i starten af sommeren. Her i 
magasinet kommer vores udsendte med stemningsfyldte artikler 
fra de forskellige aktiviteter. Måske er du en af dem, som får 
genopfrisket dejlige sommerminder. 

Husk også at tjekke lokalafdelingernes sider. Jeg ved, at der er 
rigtig mange aktiviteter rundt i hele landet i dette efterår. Måske 
er alle arrangementer ikke kommet med i bladet, men så finder 
du den fuldstændige oversigt på adhd.dk. Alle arrangementer er 
åbne for alle, så du er naturligvis velkommen til arrangementer, 
der afholdes af andre end ”din egen” lokalafdeling. 

6. september er dagen for årets anden ADHD Konference – 
ADHD i bevægelse. Har du ikke fået tilmeldt dig, kan du nå det 
endnu, læs mere om konferencen på side 21. Jeg håber vi ses 
til en spændende dag i Kolding.
Rigtig god læselyst.

Dorte Møller Vistesen

Farvel ferie og velkommen hverdag 
Sommerferien er brugt, og hverdagen er i fuld gang. For mig 
startede sommeren med ADHD-foreningens familiesommerlejr 
– dage med fuld fart på og rigtig god stemning. Endnu en gang 
vil jeg gerne sige alle frivillige en tak for, at I endnu en gang har 
gjort det muligt at give så mange familier en dejlig oplevelse 
og god start på ferien.

Sommer har også betydet ferie for mig, masser af cykelture i 
det nordjyske og ikke mindst mængder af tid til eftertænksomhed 
og indsamling af viden i form af læsning af spændende litteratur. 
For første gang stiftede jeg bekendtskab med podcasts. Sikke 
en gave og hold da op en masse gode og inspirerende dialoger, 
jeg har lyttet til. Hvis du ikke allerede har hørt Morten Pedersen 
og Jasper Ritz´s podcasts ”diagnosen”, så find den bløde stol og 
høretelefonerne frem. Nyd deres og deres gæsters fine historier 
om, hvordan en diagnose kan vendes til en styrke og en force.

Skolestart 
Kalenderen siger september, og det betyder, at de fleste børn og 
unge er tilbage på skolebænkene. For de fleste er det tilbage til 
de gamle kendte rammer, og måske er det endda et glædeligt 
gensyn med pædagoger og lærere (som lærer har man vel lov til 
at håbe!). For en gruppe starter et nyt liv i en ny del af uddan-
nelsessystemet. En sådan start kan være svær og udfordrende, 
det ved vi alt om i ADHD-foreningen. 

Kære forældre og fagfolk: Jeg opfordrer til åbenhed, dialog 
og samarbejde. Som både mor og lærer kan jeg bekræfte, at den 

DORTE MØLLER VISTESEN
FORMAND
FOR ADHD-FORENINGEN

LE
DE

RE
N



7

Folkemøde 2018
ADHD-foreningen var til stede ved Folkemødet på Bornholm. Inden Folkemødet havde vi bedt 

brugerne på de sociale medier om at indsende evt. spørgsmål til politikerne.
Her bringer vi et lille udpluk af de gode dialoger på Folkemødet.

Dagens først dialog med Lotte Lagoni, næstformand i Ergoterapeut-

foreningen. Fokus på inklusion. Enighed om at lave et samarbejde.

Det primære formål med Folkemødet er 
at styrke demokratiet og dialogen i Dan-

mark.
Det sker ved at skabe en ny ramme om 

møder mellem beslutningstagerne i 
erhvervslivet, interesseorganisationer og 

politikere fra Folketinget, EU, kommu-
ner og regioner. Og ved at give borgerne 

mulighed for at møde beslutningstagerne 
ansigt til ansigt.
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Debat hos Askovfonden:  
Sofie Seidenfaden, Børn- og ungdomsordfører for Socialdemokratiet i 
borgerrepræsentationen.
Heidi Thamestrup Landsformand for autismeforeningen.
Jakob Roepstorff, Programchef Egmontfonden.
Lea Fick Køhn, direktør for MIR skolerne.

ADHD-foreningens direktør med i dagens debat om inklusion sam-
men med gode folk fra DH, Dansk Handicapforbund, Landsforeningen 
Autisme, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen,  MF/ undervis-
ningsordfører.

En kort folkemøde-snak med justitsminister Søren Pape Poulsen om 
ADHD i fængslerne og den manglende resocialiseringsindsats. Det 
skal vi sammen følge op på. 
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I kontakt med det danske politi, som  gerne stillede op til en ”selfie”.

Paneldebat mellem Jane Heitmann Folketinget, Camilla Lydiksen direk-
tør i ADHD-foreningen, Professor i mental børnesundhed Carsten Obel 
og Speciallæge i psykiatri og formand for Psykiatrifonden Anne Lind-
hardt - alt for mange børn og unge mistrives – hvordan håndterer vi 
det? 

Hvordan implementerer vi bedrer forskning i praksis på børne- og 
ungeområdet? Hvor er udfordringerne og hvad kan vi gøre fremadret-
tet?

Helle Høgh, specialkonsulent i Metodecentret, Inge Bryderup, pro-
fessor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, 
Camilla Lydiksen, direktør ADHD-foreningen.

En snak med Jane Heitmann, medlem af Folketinget.
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Et kig i mestringsbanken 

Her er 10 tips til dig, som skal begynde at stu-
dere. Artiklen er blevet til med inspiration fra 
”Survival Guide for College Students with ADD 
or LD” af Kathleen G. Nadeau.

1 Acceptér, at du vil komme til at bruge mere tid og arbejde 
hårdere end dine medstuderende
På grund af din ADHD vil du bruge mere tid og energi på dine 
studier sammenlignet med andre. Derfor kan en uddannelse 
være mere krævende for dig, og det er et vilkår, som du ikke 
kan ændre. Men du kan tilrettelægge dit studieliv, så det tager 
hensyn til din ADHD.

2 Find et ”distraktionsfrit” sted at studere
Når du har ADHD eller ADD bliver du lettere forstyrret, for du er 
mere sensitiv overfor lyde, lys, lugte eller andre sanseindtryk - og 
du har sværere ved at sortere dem fra. Derfor kan det være en 
hjælp for dig at finde et sted, hvor du kan arbejde uforstyrret, 
når du skal forberede dig til timerne, læse, løse opgaver eller 
lave skriftlige afleveringer.

3 Arbejd i kortere sekvenser, hold pauser og beløn dig selv
Vær bevidst om, at du ikke kan koncentrere dig i lige så lang 
tid som andre og indret din studietid derefter. Lad være med 
at planlægge meget lange arbejdssessioner, som udfordrer din 
koncentration. Arbejd hellere i mange korte sessioner og hold 
mange pauser for at bevare dit fokus og koncentration. Giv dig 
selv en belønning efter hver fuldført session. 

Hvis du alligevel har svært ved at holde fokus, kan du overveje at 
veksle mellem forskellige opgaver. Fx forberedelse eller opgaver 
til tre forskellige fag. Hvis du arbejder i sessioner, som varer 20 
minutter, så arbejder du først 20 minutter med forberedelse til 
fag 1, så en pause, så 20 minutter på fag 2, så pause og derefter 
20 minutter på fag 3. Herefter starter du forfra.

Du kan også gøre dine pauser til energi-boostere ved at gøre 
noget, som giver energi, fx fysisk aktivitet.

4 Skab dig en studierutine og hold fast i den
Du har brug for rutiner i hverdagen og derfor kan det hjælpe dig 
at have en fast rutine i forhold til dit studiet. Din rutine afhænger 
af, hvilken uddannelse, som du er i gang med. Nogle har et fast 
skema og mange timer, andre har kun undervisning få dage om 
ugen. En rutine kan fx være at du studerer hver dag i et bestemt 
tidsrum eller laver dit hjemmearbejde på et bestemt tidspunkt 
hver dag. Mange har glæde af, at arbejde med studiet hver dag, 
så man ikke kommer for langt væk (mentalt) fra det fx over en 
weekend eller de dage, hvor du ikke har undervisning. Samtidigt 
er det dog også vigtigt at holde fri og reservere tid til dette.

Studieteknik

AF TINE HEDEGAARD 
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN
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5 Find ud af, hvad der er din foretrukne læringsstil
Vi har alle forskellige præferencer i forhold til, hvordan vi bedst 
lærer nyt stof. Nogle kan bedst lære, hvis det involverer praktik 
(at have tingene i hænderne), mens andre har en langt mere 
teoretisk tilgang og har brug for at reflektere over emnet. For 
nogle sidder stoffet bedst fast, hvis man kan dele det med andre 
eller arbejde aktivt med det på eller anden måde. Når du kender 
din læringsstil, vil du blive opmærksom på, at undervisningen 
nogle gange slet ikke matcher din læringsstil. I sådanne tilfælde 
må du overveje, hvad du kan gøre for at imødegå dette eller om 
du har brug for også at tilegne dig andre læringsstile.

6 Brug aktiv indlæring og find en god notatteknik
Mange studerende med ADHD og ADD har glæde af en mere 
aktiv indlæring, hvor du arbejder aktivt med stoffet frem for 
blot passivt at lytte eller læse. Der er mange måder at gøre det 
på. Når du læser en tekst, så har måske brug for at tage noter 
og brug for at finde ud af, hvordan du bedst tager noter. Der 
findes mange bøger om studie- og notatteknik, hvor du kan 
blive inspireret til en række nye og anderledes måder at læse 
en tekst på. Når du er til undervisning kan det være svært at 
arbejde aktivt med stoffet, fordi man tænker, at man ikke både 
kan tage noter og lytte. Her kan det være en hjælp at optage 
undervisningen, så du kan lytte til den derhjemme og arbejde 
aktivt med den. 

Tænk på, at du gerne skal have teksten eller undervisnings-
stoffet i hænderne flere gange. Det er altså ikke nok at læse 
dagens tekst en gang. Den skal måske læses tre gange, men på 
tre forskellige måder. Det samme med undervisningen. Den skal 
måske høres i klassen, derefter høres igen hjemme og endelige 
skal den deles op i mindre bidder, som skal genhøres mens der 
skrives noter.

7 Overvej at bruge huske-teknikker
Nogle uddannelser betyder, at du skal lære nogle ting udenad 
og mange med ADHD og ADD oplever, at det kan være særligt 
udfordrende. Du kan derfor overveje, om det kan hjælpe dig at 
lære en teknik til at huske, en memo-teknik. En teknik kan være, 
at man omsætter det, som man skal huske, til mentale billeder, 
som er nemmere at huske end ord. Det må gerne være sjove 
eller anderledes billeder. Man kan også forestille sig, at de ting, 
som man skal huske, er placeret rundt omkring i et velkendt rum 
eller langs en rute, som man kender godt. Der findes gode bøger 
om memo-teknikker eller du kan finde inspiration på nettet.

8 Tænk over hvor du sidder i undervisningslokalet
Når du sidder længst fremme og midtfor i undervisningslo-
kalet, er det nemmere for dig at bevare fokus, fordi du er tæt 
på underviseren. Samtidigt minimerer du distraktioner, fordi 
du ikke kan se de andre studerende. Men hvis du synes det er 
ubehageligt, at sidde med ryggen til alle andre, så vælg hellere 
en plads, hvor du kan se, hvad der forgår, da det ellers vil stjæle 
din energi og dit fokus.

9 Find en studiegruppe
Find en studiegruppe eller tag selv initiativ til en gruppe. I stu-
diegruppen får du mulighed for at praktisere aktiv læring, når 
I diskuterer, reflekterer og sammen forbereder jer til undervis-
ningen. For mange kan det være rigtigt godt for indlæringen, 
at høre andre fortælle, hvordan de forstår stoffet og selv få lov 
at genfortælle eller forklare for andre. Det kan også være en 
hjælp at lave skriftlige afleveringer eller gå til eksamen som 
en gruppe, fordi gruppen vil være med til at skabe rammer og 
struktur omkring jeres proces og produkt.

10 Involvér andre mennesker
Involvér andre mennesker ved at være åben om dine vanske-
ligheder, når du kan se, at folk omkring dig ikke forstår dine 
reaktioner eller ikke synes, du gør, som de forventer. Fortæl fx 
dine medstuderende og undervisere om din ADHD, men vær 
specifik og forklar hvordan du er udfordret, eller hvad du har 
brug for. Undersøg om du kan få en professionel støtte fx en 
mentor eller en SPS støtte – snak med studievejledningen om 
dette og om, hvilke andre tilbud de har.
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Styr dit eget skib
- NY GUIDE TIL BØRN OG UNGE

ADHD-foreningen har udviklet en ny guide til børn og unge med 
ADHD (og lignende vanskeligheder). Den hedder Styr dit eget 
skib og indeholder 25 konkrete råd og redskaber til hverdagen 
med ADHD.

Guiden er udviklet i forlængelse af indsatsen PUST, som er 
ADHD-foreningens børnemestringsgrupper.

PUST handler bl.a. om at give børnene mere viden om ADHD, 
nye mestringsstrategier, en stærkere selvfølelse og en øget tiltro 
til deres handlemuligheder i hverdagen og livet med ADHD. 

Styr dit eget skib gør nu indsatsens råd og redskaber tilgæn-
gelige for alle børn og unge.

Guiden er til fri download på adhd.dk under menupunktet 
”ADHD Materialer”. Den kan også bestilles i fysisk form for 20 
kr. Kan købes i ADHD-
foreningens webbutik, 
adhd.dk. 

Guiden er målret-
tet til børn og unge på 
10-15 år. Den kan dog 
også være relevant 
for andre alders-
grupper. 

Sproget i gui-
den henvender sig 
direkte til barnet 
eller den unge 
med ADHD, som 
derfor kan kigge 
i guiden på egen 
hånd. Men det 
kan også være 
en god idé at 
kigge i den 
sammen med 
en forælder, en 
lærer eller en pædagog, 
som kan hjælpe med at svare på spørgsmå-
lene og opgaverne i guiden. 

Styr dit eget skib er tænkt som en værktøjskasse i øjenhøjde 
med børn og unge i 10-15 års alderen. Barnet eller den unge kan 
selv plukke fra guiden, som han eller hun nu synes det passer 
til egen situation og hverdag. 

Det er vigtigt, at 
det er barnet eller 
den unge selv, der 
finder motivation og 
interesse for gui-
den eller dele af 
dens indhold, mens 
eventuelle voksne 
omkring ham eller 
hende kan fungere 
som støtte.

Hvis du har 
spørgsmål eller 
kommentarer til 
Styr dit eget skib 
er du meget vel-
kommen til at 
skrive til udvik-
lingskonsulent
Anna Furbo Rewitz på afr@adhd.dk 

AF ANNA FURBO REWITZ,
UDVIKLINGSKONSULENT I ADHD-FORENINGEN

Om PUST
ADHD-foreningen har i 2014-2018 udviklet og afprøvet 
mestringsgrupper for børn med ADHD i skolealderen. PUST 
står for Personlig Udvikling & Social Træning. 

PUST består af 12 mødegange en eftermiddag om ugen, 
hvor ca. 6 børn/unge mødes med to gruppeledere. 

PUST er et udviklingsprojekt støttet af Satspuljen. 
Læs mere om PUST på ADHD-foreningens hjemmeside: 

adhd.dk under menupunktet ”Vores arbejde” – udviklings-
projekter – PUST”. 

Styr dit eget skib – en guide til børn og unge er nummer 
tre i rækken af ADHD-foreningens guider, der alle består af 
25 konkrete råd og redskaber. 

De to andre er 25 råd og redskaber – til lærere og pæda-
goger og Godt gået – en guide til forældre. 

Find dem alle tre på adhd.dk under menupunktet ”ADHD 
Materialer” og i ADHD-foreningens webbutik.
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Kære forældre
I ADHD-foreningen ved vi hvor meget I som forældre knokler i 
hverdagen med ADHD. 

For at hjælpe jer har vi i ADHD-foreningen udviklet vores eget 
forældreprogram: Kærlighed i Kaos. Kurset hjælper forældre til 
børn på 3-9 år med at finde ro og overskud, forstå barnets adfærd 
og bruge hensigtsmæssige metoder i hverdagen.

Men ikke alle forældre kan komme afsted på et kursus. Vi 
besluttede derfor at skrive alle metoderne ind i en letlæselig 
og praktisk guide.

Guiden hedder ”Godt Gået”, og den består af 25 råd og red-
skaber til hverdagen med børn med ADHD (eller ADHD-lignende 
vanskeligheder). 

Guiden blev til i 2015 i forbindelse med projektet Kærlighed i 
Kaos, og frigives nu til gratis download. Hvis I vil have den lækre 
fysiske form, så kan den også købes i vores webbutik for 20 kr. 
inkl. forsendelse.

Brug den som det passer – pluk ud, prøv af, ret til. Tag det 
der virker for jer i din familie. 

Værsgo, den er til dig. Vi håber, at du får glæde af den.

God sommer fra ADHD-foreningen 

OBS!
*ADD
ADD er en undertype af ADHD. Så guiden er også til forældre 
til børn med ADD.

*Udgave til fagfolk
Vi har også udgivet denne guide i en udgave til fagfolk. Den 
hedder ”25 råd og redskaber”.

Download pjecen ”25 råd og redskaber” gratis eller køb den 
på adhd.dk i webbutikken

*Oplæg om Råd og redskaber for fagfolk
På ADHD-foreningens konference i september bliver der holdt 
oplæg om netop dette emne for fagfolk. Oplægget hedder: ADHD 
i skolen; en pædagogisk værktøjskasse af viden og redskaber 
ved Anna Furbo Rewitz og Louise Hübertz Poulsen, udviklings-
konsulenter i ADHD-foreningen.

Læs mere om konferencen på side 21 her i magasinet eller 
på adhd.dk

*NYHED – Forældreprogrammet kommer online
ADHD-foreningen har for nylig fået støtte af Egmont Fonden til 
at udvikle KiK i en online udgave. 

Den online udgave vil blive tilgængelig for alle forældre fra 
2019. 

”Godt gået” giver dig en pixi udgave af programmets indhold, 
så du har noget at gå i gang med, mens vi venter på 2019.

*Bliv medlem
I ADHD-foreningen er vi 5.755 medlemmer, der står sammen 
om ADHD-sagen. Det er bl.a. medlemmernes støtte, der gør det 
muligt for os at levere relevante og gratis råd og redskaber som 
”Godt gået”. Kom med om bord. Bliv medlem, klik ind på adhd.dk

GODT GÅET – en guide til forældre
Den  populære lærerguide er blevet lavet i en udgave til forældre og er nu 
tilgængelig

GODT GÅET 
Download guiden gratis fra adhd.dk under menupunktet 
materialer.
Bestil den i ADHD-foreningens webbutik: adhd.dk
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Undervisning for børn med særlige behov
Hvis dit barn har særligt behov for hjælp og støtte i undervisnin-
gen, findes der flere måder at hjælpe på. Skolen har mulighed 
for at iværksætte en særlig pædagogisk indsats, enten i en kort 
periode eller over længere tid, som kan hjælpe dit barn.

Kontakt klasselæren hvis du er bekymret
Hvis du er bekymret for dit barn, skal du kontakte klasselæreren 
og/eller skolens leder og fortæller om dine bekymringer. Det er 
skolens leder, der træffer beslutningen, når der skal gøres en 
ekstra indsats. Børn med særlige behov kan tilbydes supplerende 
undervisning i et eller flere fag. Det kan være et særligt tilrettelagt 
undervisningsforløb med forskellige variationer, tolærerordning 
eller enkeltmandsundervisning.

Det er en forudsætning, at du som forælder er enig i beslut-
ningen. Er der behov for det, kan personale fra PPR også ind-
drages. Det kan være i form af et specialpædagogisk tilbud eller 
en forstærket indsats i klassen.

Specialundervisning
Det kaldes specialundervisning, når en elev får støtte i mindst 
9 undervisningstimer ugentligt i den almindelige klasse eller 
undervisningstilbud i en specialklasse eller på specialskole. 
Det er skolens leder, der afgør, om det kan tilbydes specialun-
dervisning på skolen.

Elever i 0.-10. klasse kan få specialundervisning.
Mindst én gang om året skal skolen eller kommunen vurdere, 

om specialundervisningen til barnet skal fortsætte, ændres 
eller afsluttes.

Farvekodning på skema og 
bøger giver overblik og ro
Farve på skemaet
Et sort-hvidt skoleskema kan være svært at overskue og giver 
derfor ikke det nødvendige overblik.  Ved at tildele de enkelte 
aktiviteter forskellig farve bliver skemaet straks mere overskueligt.

Eksempelvis er matematik gul, dansk orange, pauser grå.

Materiale i matchende farve
Når det enkelte fag eller aktivitet har fået en bestemt farve, kan 
man med fordel sørge for at bøger pakkes ind i bogbind i samme 
farve, at mapper eller hæfter til faget også har samme farve. 
På denne måde bliver det lettere at finde det rigtige materiale 
til fagene og også lettere at overskue når tasken skal pakkes 
om morgenen.

Mener du, at dit barn har behov for 
støtte og hjælp i undervisningen?
Hvis du mener, at dit barn har behov for støtte og hjælp i undervisningen er der flere muligheder. 

Ved at give de enkelte fag, hver deres farve bliver skemaet lettere at 
overskue.

Værktøjskasse til
skolestart 
Vidste du… at du på ADHD-
foreningens hjemmeside 
kan finde en forslag til at 
lette hverdagen for børn 
og unge i skolen: ”Værk-
tøjskasse” til skolestart? 
Klik ind på adhd.dk under 
menuen ”Livet med 
ADHD” – skole - inklusion  
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Kære medlemmer
Min trøje er for lille
Jeg møder mange mennesker med ADHD. Børn, unge, voksne og 
ældre som lever livet med ADHD som trofast følgesvend. Det er 
altid en oplevelse at høre de ord, der sættes på egen ADHD og 
høre fortællingerne om at leve med ADHD. 

“Som om min trøje er for lille”. Det er sådan, det kan føles 
at leve med ADHD, fik jeg for nylig fortalt. 

Jeg synes selv, det er stærke ord, og det giver mig et perfekt 
billede af, ikke at føle sig tilpas, at noget strammer om én, og 
at man ikke rigtig passer ind. Jeg er sikker på, at du selv har 
prøvet at være iklædt en for stram/lille trøje, der generer, bliver 
for varm, og at du har mærket, hvordan en konstant utilpashed 
sætter sig i krop og sind. Det er svært at holde fokus på meget 
andet, og ukoncentrationen sniger sig ind. Det bliver svært at 
tænke på andet end at hive lidt i trøjen og forsøge at løsne den 
fra kroppen. Det begynder også at klø på den her irriterende 
måde, hvor éns bevægelser bliver krampagtige og til tider nær-
mest maniske, og man kan ikke holde kroppen i ro. Drejer og 
roterer rundt på stolen. Den der helt almindelige, og til tider 
nødvendige ro og afslappethed, indfinder sig på intet tidspunkt. 

Den beskrivelse er for mig så sindsyg stærk og forståelig og 
alligevel stadig blot et lille billede af, hvordan det også kan føles 
og opleves af have ADHD.

Ja, for det er i mødet med mennesker med ADHD, jeg reelt 
bliver klogere på livet med ADHD, og stærkere i min tro på at vi 
kan skabe meget bedre forhold for mennesker med ADHD. Det 
er også her, jeg møder helt unikke menneskelige egenskaber, 
som samfundet har brug for. Måske mere end nogen sinde før. 

Bemærk, at det, jeg skriver nu, står for egen regning, da det 
baserer sig på mine subjektive oplevelser i mødet med men-
nesker med ADHD. Vi har meget forskning om ADHD og stor 
evidens for, hvad det er, og de mange konsekvenser, det har for 

det levede liv og på den helt almindelige hverdag. Vi har kun 
meget lidt forskning, der viser, hvad ADHD også er, altså hvad der 
positivt kendertegner livet med ADHD. Og vigtigst af alt, hvad der 
også er af særlige ting og egenskaber ved mennesker med ADHD.

Jeg har mødt mange, mange tusinder med ADHD, og jeg har 
i særdeleshed set 2 menneskelige særlige karaktertræk gå igen 
og igen. Og det første er da heldigvis noget, vi forskningsmæs-
sigt også kigger på. Jeps, kreativitet og altså evne til at innovere 
og finde på.

Og så et mere blødt menneskeligt træk, som for mig er at af 
de fineste, der findes. 

Empati - altså evnen til at mærke andre og genkende deres 
følelser. Evnen til at sætte sig i andres sted. Og det gør sig 
gældende hos både børn, unge, voksne og ældre med ADHD. 

Skulle du tvivle på, om dette nu også kan være rigtigt, så skal 
du blot tage med på en af foreningens lejre, caféer, konferencer 
eller andet og se den måde, hvorpå dette træk praktiseres og 
med fuld naturlighed bringes i spil hele tiden. 

Så lad os sikre, at mennesker med ADHD får ”trøjer der pas-
ser” og at vi skaber rammerne for, at mennesker med ADHD får 
rum, plads og mulighed for at skabe, finde på og være kreative, 
alt imens de netop forstår at vise omsorg for andre og sætte 
sig i andres sted. 

Det er da vist egenskaber denne verden har 
særdeles stort behov for. 

Lad os sikre at mennesker med 

ADHD får trøjer, der passer
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Tid

9:00 Løsningsgalleriet åbner - besøg standene og få inspiration

Der serveres morgenkaffe og brød

9:30 Velkomst & åbningstale

9:45 En dansk designmodel til at mindske mistrivsel for mennesker 
med ADHD-fænotypen i et livsforløb. Er det muligt og hvordan?

Carsten Obel, professor i mental 
børnesundhed

10:45 Pause - Besøg løsningsgalleriet

11:00 ADHD og angst Barbara Hoff Esbjørn, professor 

11:45 ADHD i Danmark; tal og fakta Lene Buchvardt udviklingschef i 
ADHD-foreningen

12:00 Frokost

Besøg løsningsgalleriet og få inspiration til din hverdag

13:00 Sessioner

 a ADHD og sen sprogtilegnelse Justin Markussen-Brown, Ph.d,  
Marit C. Clausen, Ph.d.

 b ADHD i skolen; en pædagogisk værktøjskasse af viden og 
redskaber, til voksne omkring børn med ADHD og lignende 
vanskeligheder

Louise Hübertz Poulsen, Anna Furbo 
Rewitz, udviklingskonsulenter, ADHD-fore-
ningen

 c Mestringsstrategier til de unge. Hverdagen med ADHD kan 
være fuld af udfordringer for et ungt menneske, men der er 
mange ting, man kan gøre for at hjælpe

Tine Hedegaard, udviklingskonsulent, 
ADHD-foreningen

 d Ny forskning i ADHD som en institutionel kategori: 
Aktuelle udfordringer i skole, psykiatri og forvaltning

Thyge Tegtmejer, lektor, ph.d. UC SYD

14:15 Mokka og lidt sødt til ganen

14:45 Hvilke faktorer øger risikoen for udvikling af ADHD-symptomer i 
de første leveår? Niels Bilenberg, professor, overlæge, ph.d.

15:30 Hvordan er det nu, det er med det der ADHD, og hvorfor er det nu 
det er der?

Björn Roslund, speciallæge i børne-, ung-
doms- og voksenpsykiatri

16:00 Tak for denne gang. 

Program 
6. september 2018

SpeakerAction

Praktiske oplysninger

Hvor og hvornår?
Konferencen løber af stablen torsdag den 6. september 
2018 kl. 9-16 på Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, 
tlf. 76 34 11 00 

Pris
Pris for dagens program inkl. materialer og forplejning er kr. 
2.100 (prisen er momsfritaget).

Tilmeld dig her 
www.adhd.dk/kursus/konferencen-adhd-bevaegelse

Har du brug for overnatning?
Kontakt Hotel Comwell på tlf. +45 76 34 11 00 eller mail: 
hotel.kolding@comwell.dk. Ved fremvisning af den be-
kræftelse, du modtager på mail, når du tilmelder dig denne 
konference, får du rabat.

Efter konferencen
ADHD-foreningen sørger for, at du efter konferencen 
modtager mail med alle oplæg, sammenskrevne artikler fra 
hver enkelt session samt referencer og tips til, hvor du kan 
læse mere om de enkelte emner. På den måde kan du nemt 
vidensdele med dine kolleger, medarbejdere eller andre 
gode folk i dit netværk.

Det med småt
Tilmeldingen er bindende.
Efter tilmelding skal et eventuelt afbud til konferencen sen-
des skriftligt til Mette Skou på mes@adhd.dk, og bekræftes 
af ADHD-foreningen. Ved afbud før 15. august 2018 hæftes 
for 50% af deltagergebyret og derefter hæftes for det fulde 
beløb.

Tilmeld dig her: 
www.adhd.dk/kursus/konferencen-adhd-bevaegelse

Det er mig igen en stor glæde at byde ind til en dag med 
ADHD i fokus. En dag, hvor vi sammen skal sætte ADHD 
i centrum, blive beriget med nyeste viden og samtidigt 
introduceret til og inspireret af brugbare redskaber til 
hverdagen.

Barnet med ADHD i alderen 0-18 år sættes i centrum i 
forhold til daginstitution, skole, hverdag og familieliv. Vi får 
viden og redskaber til mestring af livet med ADHD. 
 
Professor Carsten Obel fortæller om en dansk designmo-
del til at mindske mistrivsel for mennesker med ADHD-fæ-
notypen i et livsforløb. Han vil udfordre os, og sig selv, i for-
hold til om det overhovedet er muligt, og i så fald hvordan? 

Vi vender blikket i retning mod ADHD og angst for at op-
fylde behovet for, at vi alle får bedre viden og forståelse for 
livet med både ADHD og angst. Og hvad kan vi gøre for at 
hjælpe barnet eller den unge videre?  
 
Professor Barbara Hoff Esbjørn møder os med stærke 
budskaber om, at angst og ADHD hos børn og unge kan 
og bør behandles, så både børnene selv og deres familier 
hurtigst muligt kan få en normal tilværelse med trivsel – 
også i skolen. 

Vi vil også forsøge at målrette en session til 
netop dit behov, og derfor kan du vælge én 
af følgende sessioner:

 a ADHD og sen sprogtilegnelse ved  
Justin Markussen-Brown, Ph.d. og Marit C. Clausen, Ph.d. 

 b ADHD i skolen; en pædagogisk værktøjskasse af viden 
og redskaber ved Anna Furbo Rewitz og Louise Hübertz 
Poulsen, udviklingskonsulenter i ADHD-foreningen

 c Mestringsstrategier og støtte til unge med ADHD ved 
Tine Hedegaard, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen

 d Ny forskning i ADHD som en institutionel kategori: 
Aktuelle udfordringer i skole, psykiatri og forvaltning ved 
Thyge Tegtmejer, lektor, Ph.d. UC SYD

Professor, overlæge ph.d Niels Bilenberg vil sætte fokus på 
at definere, hvilke faktorer der øger risikoen for udvikling 
af ADHD-symptomer i de første leveår. Sammenhængen 
mellem arv og miljø belyses og bidrager til vores forståelse 
af, hvordan ADHD opstår. Kan vi forebygge? Skal vi opspore 
børnene tidligt? Tidlig indsats overfor risikobørn?

Hvordan er det nu, det er med det der ADHD, og hvorfor er 
det nu, det er der? 
Afslutningsvis kommer speciallæge i børne-, ungdoms- og 
voksenpsykiatri Björn Roslund og sætter fokus på, hvorfor 
mennesker med ADHD har så svært ved at nyde de fremti-
dige succeser, og hvordan det er relateret til at droppe ud 
af blandt andet uddannelse. 

Hvordan kan ADHD være så tæt knyttet til ricisi, men sam-
tidig have psykiatrisk bedste prognose? 
Med energi og lethed overbringer psykiater Björn Roslund 
avanceret viden, der gør en forskel på, hvordan vi ser og 
lever med ADHD. 

Vel mødt til en dag der skal bidrage til, at vi alle sammen 
kan gøre vores arbejde endnu bedre. En dag hvor vi får 
fyldt nødvendig viden på og lærer af andres erfaringer. 

Tilmeld dig her:
www.adhd.dk/kursus/konferencen-adhd-bevaegelse

Med intens hilsen
ADHD-foreningen 

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

6. september 2018 
Kolding
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Se hele programmet på adhd.dk
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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

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

Så er vi klar med programmet til efterårets arrangementer. Det 
er som altid svært at vælge mellem alle de spændende emner. 
Lokalafdelingens medlemmer burde nu have modtaget et brev 
med en oversigt over, hvad vi tilbyder de næste måneder. Hvis 
du er bosat i vores område og ikke har modtaget vores brev, 
kan du kontakte os på mail aarhus@adhd.dk.
For 5. år i træk afholder vi ADHD-messe: Vejen til en lettere 
hverdag med ADHD. Vi har allerede tilmeldinger fra flere firmaer. 
Oplysninger om hvilke firmaer, der udstiller i år samt program 
med titler på dagens oplæg/workshop, kan ses på vores hjem-
meside og facebookside. Messen er tænkt som en mulighed for 
at opleve et udpluk af de forskellige muligheder, der tilbydes for 
at lette hverdagen for mennesker med ADHD og ADHD-lignende 
vanskeligheder. 
Messen bliver i år afholdt den 22. september. Bemærk, at vi er 
flyttet til andre lokaler, nemlig Århus Firma Sport, Paludan Mül-
lers Vej 110, 8200 Aarhus N. Der er gratis adgang og mulighed 
for at købe kaffe m.m.

Dagen efter har vi familiebowling i Bowl’n’Fun, Viby J. Vi har 
lejet baner og reserveret borde til brunch. Tilmelding sker på 
mail omkringadhd@gmail.dk og prisen er kr. 60,- pr. person. 
Arrangementet er kun for medlemmer, så husk at oplyse med-
lemsnummer, som står bag på bladet.

Torsdag den 25. oktober har vi inviteret Inga Petersen, der er social 
faglig konsulent hos DUKH, (Den Uvildige Konsulentordning på 
Handicapområdet), til at komme og fortælle om, hvad DUKH kan 
bruges til. Desuden vil hun komme ind på sagsbehandlings- og 

klageregler. Se programmet på hjemmeside og facebookgruppe. 
Arrangementet afholdes i Århus Firma Sport, Paludan Müllers 
Vej 110, 8200 Aarhus N fra kl. 19.00 til 20.30. Det koster kr. 50,- for 
medlemmer og kr. 100,- for ikke medlemmer.

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

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

SYDJYLLAND

Workshop 
Pædagog Mette Damkjær og Lasse Holm fra Forlaget Vector.
Mette Damkjær har i samarbejde med Forlaget Vektor udgivet 
en samling læringshæfter, som kan hjælpe unge med at blive 
forberedt på at leve et selvstændigt liv.
 
• Hvordan vasker man tøj?
• Hvordan koger man pasta? 
• Hvordan handler man ind?

Sådan lyder nogle af de spørgsmål, unge kan tumle med, når de 
skal flytte hjemmefra. Mette har gjort det lettere at forberede 
de unge til at klare de praktiske udfordringer, der kan være 
forbundet med at have et selvstændigt liv.

Hæfterne i serien omhandler:
 
ADL 1 - en guide til almindelig læring med fokus på at flytte 
hjemmefra
ADL 2 – en guide til almindelig læring med fokus på ungdomslivet

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

SØNDERBORG

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

Venlig hilsen Bestyrelsen

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, Råd-
mandshaven, 4700 Næstved kl. 11-15.30. Kom og hør nærmere om 
aktiviteter i vores område, og få mere viden om ADHD/ADD. Der 
vil også være mulighed for at melde sig ind i ADHD-foreningen, 
og samtidig modtage en velkomstpakke. 
I tidsrummet 11.30-14 vil der være mulighed for, at børnene kan 
blive tatoveret. Dagen igennem vil der være medlemmer fra 
bestyrelsen til stede.

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 koncentrationsvanskeligheder til hukom-
melsestræning, 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.

ADL 3 – en guide til almindelig læring med fokus på penge-
kendskab
ADL 4 – en guide til almindelig læring med fokus på madkendskab
ADL 5 – kogebog i billeder og video
ADL 6 – en guide til almindelig læring med fokus på trafik-
kendskab
ADL 7 – en guide til almindelig læring med fokus på førstehjælp 
og sygdom
ADL 8 - en guide til almindelig læring med fokus på fritidslivet.

Indtil videre er de første 4 bøger udkommet, og de andre for-
ventes at udkomme løbende i efteråret 2018 til foråret 2019. Ud 
over bøgerne er der udgivet 5 spil, som hver især understøtter 
bøgerne. 
Workshoppen henvender sig til forældre til børn, og teenagere 
med bl.a. ADHD/ADD, Autisme og andre vanskeligheder. Der vil 
være mulighed for køb af materialerne fra workshoppen.
Tid og sted: Mandag den 10. september kl. 19-21 KUC i Kolding
Tilmelding: arrangement.sydjylland@adhd.dk  
Pris: Gratis for medlemmer - Ikke-medlemmer: 100 kr. 
Der er betaling ved indgangen 

”Sådan ruster vi vores børn til livet” 
- et foredrag om børns udvikling.
Ved Sofie Münster, forfatter, foredragsholder, stifter og leder af 
Nordic Parenting, og er bl.a. kendt fra TV-programmet ”Opdrag en 
vinder”. Der vil være salg samt signering af Sofie Münsters bøger, 
og velkomst ved bestyrelsen i lokalforeningen ADHD Sydjylland.
Tid og sted: 8. oktober 2018, kl. 18.30–21.00, Bramdrupdam Sports 
& Mødecenter, Bramdrupskovvej 110, 6000 Kolding.
Tilmelding: arrangement.sydjylland@adhd.dk
Pris: Medlemmer gratis, ikke-medlemmer 100 kr. Betaling i døren.
Yderligere info: adhd.dk/lokalafdelinger/sydjylland/kalender

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

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.



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 ADHDforeningen Østsjælland facebookside.
Venlig hilsen Bestyrelsen

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 fri-
rum til at snakke med ligestillede og yde og finde støtte til de 
udfordringer, 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

Sen ADHD diagnosticering - hvilken 
betydning kan det have?
Oplægsholder: Torben Dalvad
Et indtagende foredrag baseret på 2 histo-
rier og et interview med Niels Hass. Vi kig-
ger på, hvilke forskelligheder der er på en 
tidlig udredning contra en sen udredning.
Torben Dalvad er uddannet psykotera-
peut på GAIA-Instituttet i Herlev. Siden 
1997 har han bl.a. arbejdet med unge 
med adfærdsvanskeligheder, herunder 
ADHD og Tourette. 

Tid og sted: 16. september, kl. 11-14 i Kalundborg Hallerne.

Quiz - Åben dialog
Deltagernes viden medinddrages, når vi tager udgangspunkt i 
Quiz om ADHD med spørgsmål som: Hvad kan man gøre for bedre 
at styre sit temperament? Eller: Hvordan kan man blive bedre til 
at huske aftaler? Eller mange andre. Deltagerne er selv med til 
at bestemme, hvad spørgsmålene skal handle om ved at vælge 
kategori. Der er svarmuligheder på quizkortene, men deltagerne 
kan have mulige svar, som kan tilføjes. Lene Trier, der har lavet 
ADHD quizzen sammen med unge i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Klinik, Holbæk vil sammen med ADHD-foreningen, lokalafdeling 
Vestsjællands bestyrelse stå for oplægget.
Målgruppe: Unge og voksne, som har ADHD eller med interesse 
i ADHD.
Tid og sted: 29. september, kl. 13 - 16 i Holbæk

Fra sans til samling 
- Om hjerne, krop, bevægelse, læring og ro 
v/ Peter Thybo
Tid og sted: 10. november, kl. 13-16 i Ringsted.
Pris: Medlemmer kr. 50,- 
Ikke-medlemmer kr. 100,- 
Tilmelding: adhd-vestsj.nemtilmeld.dk/

ADHD Café Vestsjælland
Tid og sted: Hver tirsdag mellem kl. 16-20, forbehold for ændring 
i ferier, Spejderhytten, Hovedgaden 38, 4420 Regstrup.
Gratis entre, aktiviteter, kaffe m.m. Dog koster det lidt at spise 
aftensmad. Alle, der har ADHD inde på livet, er velkomne.
Flere oplysninger og tilmelding i facebook gruppen: ADHD Café 
Vestsjælland eller på mail til: cafe@adhd-vestsj.dk

Venlig hilsen Bestyrelsen

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

VESTSJÆLLAND

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

Torben Dalvad

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

ØSTSJÆLLAND
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STU version

Kender du Klagenævnet
for Specialundervisning?

Hvem sidder i klagenævnet?
Klagenævnet er sammensat af en formand og fire medlemmer. 
Undervisningsministeren udpeger dem efter indstilling fra KL 
(Kommunernes Landsforening) og Danske Handicaporganisa-
tioner (DH). KL kan udpege en sagkyndig rådgiver, der deltager i 
nævnets møder uden stemmeret. Medlemmerne er udpeget for 
en fireårig periode. Der er knyttet juridisk og faglig sekretariats-
bistand til nævnet. Sekretariatet, som forbereder klagesagerne 
til nævnsbehandling, er placeret i Ankestyrelsen. Klagenævnet 
for Specialundervisning er uafhængigt af Ankestyrelsen og 
undervisningsministeren, når det behandler og afgør sager.

Hvad kan der klages over?
Klagenævnet kan behandle og afgøre klager om specialunder-
visning til elever i folkeskolen. Det gælder elever, der har behov 
for undervisning i specialskole eller specialklasse. Det gælder 
også elever med behov for støtte i mindst 9 undervisningstimer 
ugentligt i den almindelige klasse.  

Klagenævnet kan også behandle og afgøre klager om den 
særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) til unge med 
særlige behov. Det gælder sager, hvor den unge ønsker en særligt 
tilrettelagt ungdomsuddannelse, men hvor kommunen vurderer, 
at den unge kan indgå i en ordinær ungdomsuddannelse og 
derfor ikke tilhører målgruppen. Der er ingen ”nedre grænse” i 
forhold til at være i målgruppen til en STU. 

Den unge/forældrene kan også klage, hvis de ikke er enige 
med kommunen i:
• indholdet af STU-tilbuddet, som det er beskrevet i uddan-

nelsesplanen
• afslag på at afbryde/holde pause i forløbet
• kommunens afslag på genoptagelse af ungdomsuddannelsen 

i forhold til alderskravet på 25 år
• beslutning om at standse et STU forløb 
• beslutning om omfanget af praktik i STU-forløbet.

Klagenævnet kan også behandle og afgøre klager om regionale 
specialpædagogiske tilbud til førskolebørn og klager over retlige 
spørgsmål om specialundervisning for voksne. 

Hvad gør jeg, når jeg ønsker en STU?
Hvis du som ung ønsker en særligt tilrettelagt ungdomsud-
dannelse, skal du kontakte din uddannelsesvejleder. Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning (UU) har ansvaret for at lave en 

indstilling til kommunen. Hvis kommunen ikke vil godkende, at 
du er omfattet af målgruppen for en STU, eller en af de andre 
klagegrunde, så kan du/dine forældre klage til Klagenævnet for 
Specialundervisning. 

En klage om den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse 
(STU) skal indgives direkte til klagenævnet. Der bliver sendt en 
høring til kommunen, når klagenævnet modtager en klage om 
ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. Kommunen 
bliver ved høringen bedt om en udtalelse i sagen og om at sende 
sagens oplysninger til sekretariatet.

Hvordan behandles sagen i klagenævnet?
Sekretariatet forbereder sagen, inden den behandles og afgøres 
af nævnet. Sekretariatet sørger for, at alle relevante oplysninger 
i sagen er indhentet fra kommunen og klager, og at der er udar-
bejdet en faglig indstilling til sagen. Nævnet behandler sagen 
på førstkommende nævnsmøde, hvor nævnets medlemmer 
gennemgår alle sagens dokumenter, alle kommentarer og den 
faglige konsulents vurdering i sagen. Nævnet behandler og afgør 
derefter sagen. Afgørelsen sendes bagefter ud til klager og til 
kommunen.  Afgørelsen er bindende for kommunen.

Hvor kan jeg læse mere?
På ast.dk/naevn/klagenaevnet-for-specialundervisning kan du 
læse mere om Klagenævnet for Specialundervisning. Her kan du 
blandt andet finde årsrapporter, oplysninger om klagenævnets 
arbejde, K-meddelelser, som er korte beskrivelser af centrale 
problemstillinger og forældrepjecen om specialundervisning 
til elever i folkeskolen. Der er også mulighed for at ringe og få 
vejledning af juristerne i klagenævnet hverdage mellem kl. 9-15 
på telefon 33 41 12 00.

Artiklen er venligst udlånt til ADHD-foreningen af klage-
nævnet for Specialundervisning.

Klagenævnet for Specialundervisning er en uafhængig klageinstans. Klagenævnet behandler kla-
ger over kommunale afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn, 
unge og voksne.
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På dette kursus får du en grundig viden, som alle fami-
lier med børn med ADHD bør have, for at kunne støtte 
barnet bedst muligt, samt sikre en positiv udvikling for 
hele familien. 
Med kurset kommer du bag om bogstaverne ADHD, og 
du får redskaber til at gøre hverdagen for dit barn mere 
overskuelig og mindre konfliktfyldt. Kursets mål er at 
sætte dig i stand til at forstå og arbejde med dit barns 
ADHD og trivsel.

Tid og sted: 
Lørdag den 3. november kl. 9.00 til søndag den 4. november 
kl. 15.00, Brogården, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
Tilmelding og læs mere på: adhd.dk

Har dit barn fået diagnosen ADHD
og har du brug for viden om, hvad 
dette betyder for dit barn, din 
familie og for fremtiden?

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. 

● Vil du vide mere om ADHD/ADD, 
hjælp og støtte, struktur, søsken-
deproblematik, den gode arbejds-
plads?
● Måske har du brug for et oplæg 
på din arbejdsplads - eller noget 
helt andet? 

Kontakt: Betina Mozart på telefon 
70 21 50 55 / 53 72 99 00 eller mail: 
bm@adhd.dk og få en snak om 
netop dine behov.

Når du er kollega, arbejdsgiver, 
lærer, kæreste, forælder, til én 
med ADHD – (eller måske har du 
selv ADHD), så ved du, at det ikke 
altid er uden udfordringer. Forstå-
else af livet med ADHD er viden 
og mestring.

ADHD er her
- og bliver her

ADD set indefra, udefra
og rundt omkring
- Dagkursus til forældre/pårørende
til mennesker med ADD og voksne med ADD

På dette kursus sætter vi spot på ADD. Vi starter med at se på hvad vi egentlig ved om ADD og om 
forskelle og ligheder mellem ADD og ADHD. Derefter går vi videre og ser på, hvordan det er at leve 
med ADD – på godt og ondt. Sidst, men bestemt ikke mindst, ser vi nærmere på, hvordan man kan 
hjælpe sig selv og andre med de udfordringer ADD giver i hverdagen og vi stiller skarpt på nogle 
af de redskaber og værktøjer, der kan hjælpe, så man kan få succes med at mestre livet med ADD.

Lidt om underviserne
• Trish Nymark er sygeplejerske, NLP psykoterapeut, coach og ADHD-konsulent. Trish har arbejdet 

med familier med ADD/ADHD i flere år, først som distriktssygeplejerske på børnepsykiatrisk 
afdeling i Herning og nu i egen praksis som ADHD-konsulent. Hun har en stor viden om de 
psykologiske aspekter af diagnosen, pædagogiske redskaber, kost, motion og søvn.

• Sune Demant er tandlæge, phd-stipendiat og for nyligt udnævnt til ambassadør for ADHD-
foreningen – og så har han ADD. Sune blev landskendt i efteråret 2016, da han vandt ’Den store 
bagedyst’ på DR.

ADD set indefra og udefra og rundt omkring 
Tid og sted: lørdag den 17. november 2018, Brogården, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart
Tilmelding og læs mere på: adhd.dk
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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 i 2018.
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

   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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➾

Sejltur for 14-18-årige
landkrabber og søulke

Der blev sagt farvel
Der blev sagt farvel til familierne, og turens første stop var Samsø. Alle unge skulle sidde på skibets 
ruf og være helt stille, når der skulle sejles ud og ind i havn. Det blev hurtigt en naturlig handling 
at tage redningsveste på, når de kom på dæk. Undervejs blev der lavet mad og serveret snacks og 
masser af saftevand. 

Samsø 
Ved ankomst til Samsø var alle på dæk, og der var mulighed for at komme på land og bade, og alle 
var en del af fællesskabet. Skipper læste godnathistorie fra en gammel bog om, hvordan det var at 
være sømand i gamle dage, til stor morskab for de unge. 

Kylholm
Dagen efter sejlede vi til den ubeboede ø Kyholm, hvor der blev badet, dykket og sejlet ind til land 
i robåd.                        
                                                                                                                                                 
Ebeltoft   
Efter nogle timer for anker ved Kylholm sejlede vi mod Ebeltoft. Alle blev inddraget i opgaverne 
ombord, og fik tilbudt at styre skibet. Det blev besluttet, at vi skulle sejle natsejlads til Aarhus, 
og undervejs fik forældrene sendt billeder og beskeder, så der var tryghed hjemme på land. Ved 
solnedgang sad alle unge på ruffet med hver sin skål snacks for at nyde roen og udsigten under 
dyner og soveposer. 

Hjem til Aarhus
Vi ankom til Aarhus omkring kl. 01 om natten. Denne nat var der kun en enkelt ung, der var vågen på 
trods af at der var smurt en masse natmadder. Alle var blevet søvnige af det sociale liv, aktiviteter 
og masser af frisk luft.      

Da vi efter morgenmaden samledes omkring bordet, var det tid til at tale om turen. De sagde 
samstemmende, at ”det bedste havde været hele turen”. 

Mandag den 2. juli mødte 8 friske forventningsfulde op på Træskibshavnen 
i Aarhus, og forældre eller bedsteforældre kom om bord for at se det store 
træskib, og hilse på besætningen

På vegne af ADHD-foreningen vil vi sige tak for endnu en succesfuld og fantastisk sejltur med 
masser af grin, nye kammerater, gode oplevelse og ikke mindst alle de skønne og engagerede 
unge mennesker vi har været så heldige at låne på dette års sejltur. Tak til alle de unge: Vil-
lads, Jasmin, Rasmus, Sebastian, Lena, Simon, Benjamin og Micas fordi vi måtte lære jer at 
kende og få denne oplevelse sammen med jer.

”fantastisk tur”, 

”hele turen og oplevelsen havde været 

rigtig god” 
” manglede at fange flere fisk” 

”vil gerne være frivillig hjælper næste år 

”et dejligt fællesskab og opnået et nyt venskab” 

”nydt turen med en masse dejlige mennesker”

”fantastisk tur hele vejen igennem”  

”fed tur!”
 ”fede mennesker og dejlige voksne” 

”fin og hyggelig”.

Udtalelser fra de unge
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God sommer!
Skumsprøjt og

sejlerhilsen 
fra ADHD-foreningens 
turleder Berit, og fri-
villige hjælper Stefan 
samt Skipper Rasmus 
og bedstemand Rikke 

fra Spejderskibet Klitta
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➾

ADHD-foreningens sommerlejr 2018

De frivillige var klar til at byde velkommen og hjælpe med 
teltene, inden de gik i gang med alle de aktiviteter, de havde 
planlagt til hele ugen. 

Ugen bød på aktiviteter i syslerummet, hvor der blev lavet 
perler, tegnet, spøgelser, malet og mange andre kreative ting. 
Uden for var der gang i kongespil, stigegolf, rundbold og disc 
golf. Da vejret viste sig fra sin sommerlige side, var der også flere 
gange gang i vandkamp og glidebane. 

Besøg i Givskud zoo, massage, wellness, skovstratego og 
discofest var også på ugens program. For forældrene var det 
muligt at deltage i oplæg om kommunikation og konflikthånd-
tering samt lovgivning.

Det var en helt fantastisk uge, der nu er sluttet. En uge, hvor 
der blev sat pris på forplejningen og hvor fællesskab, forståelse, 
oplevelser, grin og venskaber er noget af det, familierne kan 
tage med hjem i rygsækken og det vil blive huske i lang tid efter.

TAK for en dejlig uge til alle familier, frivillige og sponsorer. 

Læs mere om sommerlejren her:
DR Nyheder
www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/familier-har-brug-ro-
og-forstaaelse-adhd-sommerlejr-er-bedre-end

Jyske Vestkysten
www.jv.dk/navnekolding/Mathilde-og-Mikkeline-har-ADHD-Her-
foeler-vi-os-ikke-anderledes/artikel/2627560

ADHD-foreningens hjemmeside
adhd.dk/adhd-foreningens-familielejre/

Mandag den 8. juli 2018 var startdagen for ADHD-foreningens sommerlejr for familier med børn 
med ADHD. I år var 26 forventningsfulde familier fordelt på 46 børn, 35 forældre og 15 frivillige 
klar til en fantastisk uge med hygge, sjov og en masse aktiviteter.

    Lejren har langt overgået 

mine forventninger. Den ultima-

tive luksus for børnene og deres 

forældre

Det har været så fantastisk 

givende at være blandt ligesin-

dede

Fantastisk at så mange menne-

sker med så forskellige baggrun-

de kan hygge sig og få så meget 

ud af hinanden

Det har givet mit barn et boost 

at knytte så mange venskaber 

på så kort en tid

Jeg mødte nogle jeg kunne spejle 

mig i

Jeg har lært meget og fået man-

ge nye venner
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Tak til sponsorerVi vil gerne sige tusind tak til de fonde og sponsorer som 
er med til at gøre familielejren til en super oplevelse 
for familierne. Det havde ikke været det samme uden 
jeres støtte!

Fondene og sponsorerne i 2018 er:Verena Merz & Otto Kjærgaards BørnefondMedarbejdernes Honorarfond i Novo GruppenFerd og Ellen Hindsgauls Almennyttige FondTranes Fond
Foreningen ØstifternePolar Seafood Foodservice A/SAller Media A/S

Hamelin BrandsPMF Fyn - FOA
Forlaget Bolden ApSFødevareBankenFrydenlund

Barbo Toys ApS
Forlaget Globe
Gyldendal A/S
Bageren i Langegade, KertemindePolitikens ForlagTellerup A/S

FADL’s Forlag
Forlaget Klematis A/SForlaget Klim

DreamLitt ApS
Forlaget Silhuet

Tusind tak for støtten. I er med til at gøre en forskel!
ADHD-foreningen



Brudstykker fra ADHD-foreningens Camp 2018   
Årets camp blev i år afholdt ved Houens Odde ved Kolding fjord. 
I omgivelser med masser af plads, både til aktivitet, fællesskab, 
at trække sig tilbage og tage pauser og til at udfordre sig selv. 

Det er med både ydmyghed og fornøjelse jeg tænker tilbage 
på de 3 døgn, jeg fik lov at tilbringe sammen med nogen af dem, 
jeg kalder Danmarks modigste og mest hårdtarbejdende unge 
voksne. Ydmyghed, når jeg tænker på de livshistorier, de hver 
især bærer på og har delt med hinanden. Det er både gode og 
dårlige erfaringer med at leve livet med ADHD/ADD.  Forskellige 
er de (selvfølgelig), men en tydelig fællesnævner jeg bemærker, 
er en kampgejst ud over det sædvanlige. For det her er unge 
voksne, der er vant til at skulle kæmpe og arbejde ekstra hårdt 
for succeserne. 

Fokus på at skabe indsigt i ADHD/ADD
og på at deltage i fællesskabet
Deltagerne på campen arbejder med forskellige øvelser i løbet 
af de 3 døgn, campen varer. Her ses et lille udpluk.

ADHD/ADD-plakat
Deltagerne arbejder med deres egen ADHD/ADD plakat. Via 
plakaten kan deltagerne udtrykke, hvad ADHD/ADD betyder for 
dem. Plakaten kan være en måde at arbejde med at blive bevidst 
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Min hjerne er som en Ferrari med 
bremserne fra en børnecykel

AF LEJRKOORDINATOR OG UDVIKLINGSKONSULENT
LOUISE HÜBERTZ POULSEN

om egne styrker og udfordringer, som kan bruges både i forhold 
til sig selv og til at beskrive dem for omgivelserne.

      ”ADHD for mig er når:
• Mine venner synes jeg er herlig
• Jeg har svært ved at styre mit temperament
• Jeg er påvirkelig overfor stress
• Jeg har svært ved at lade andre tale færdig
• Jeg har svært ved at koncentrere mig i længere tid ad gangen”
”Det gode ved min ADD er de mange idéer og kreativiteten”
”Jeg mærker min ADD ved mange input og tankemylder”
”Jeg mærker min ADD når jeg har svært ved at fokusere og 
koncentrere mig”
”Min ADHD føles som krig”
”ADHD for mig er når min krop er helt stille, men mit hoved er 
ved at eksplodere”
”optur, nedtur, tortur”
”Min hjerne er som en Ferrari med bremserne fra en børnecykel”
”Passion og lidenskab” 
”Misplaceret motivation”
”Min hjerne har kun 1. og 5. gear”
”Tanker som står i kø for at komme ud”
”Jeg nyder livet når jeg kan komme til det. Men jeg
har også nogle meget sorte sider”

En af deltagerne valgte at skrive en tekst til plakaten:
“Min ADHD er ikke en begrænsning for mig. Den presser mig til 
at præstere i alle sammenhænge for at bevise det for alle, men 
først og fremmest mig selv. Min stædighed er både min største 
gave men også min forbandelse. Stædigheden kan presse mig 
igennem mange af min ADHD’s svagheder midlertidigt på bekost-
ning af mit fremtidige jegs velbefindende. At overkomme disse 
svagheder såsom koncentrationsbesvær og splittet energi for 
at udføre opgaver på lige fod med “normale” mennesker, er mit 
”drug” og giver mig et kick. Men har derfor også sine omkostninger 
ligesom andre stoffer. Udbrændthed, stress, angst og depression 
er nogle af de sideeffekter jeg til dagligt skal slås med efter at 
have presset mig selv. Men sådan har det jo altid været så jeg 
har lært ikke blot at leve med det, men at leve godt med det”.   

➾

På deltagernes plakater stod bl.a.:

ADHD-foreningen takker de fonde og sponsorer, som har gjort 
det muligt at afholde årets camp for unge voksne: 
• Jørgen Kastrups Mindelegat 
• Knud Højgårds Fond
• Ernst og Vibeke Husmans Fond
• Fritidsagenten A/S
• Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond
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Stor tak til årets deltagere. Mit håb er, at Campen har været 
med til at huske jer på, at I ikke er alene, at I er modige 
og I ofte kan langt mere, end I selv tror. 

Deltagerne får udleveret ingredienser og forskellige opskrifter til 
aftensmaden. En øvelse i at vælge, blive enige, lægge en plan og 
udføre den, så maden laves i fællesskab. Lejrgrupperne har også 
sammen lavet et bord. Et samlingspunkt for gode snakke i grupperne. 

Vi nyder solnedgangen og roen over Houens Odde

På et stop på kanoturen skal en samarbejdsøvelse løses. En øvelse i 
at lytte til hinanden og koordinere en fælles løsning.



43

Blandede bolsjer

Hos ADHD-foreningen har vi fokus på ADHD/ADD, og hvad 
det indebærer af indre energi og aktivitet. Vi har ikke haft 
meget fokus på energi som sådan, og slet ikke strøm – lige 
indtil den dag vi mødte Forskel!

Forskel er Danmarks nye velgørende energiselskab som 
tilbyder et grønt el-produkt, hvor du kan donere hele over-
skuddet fra dit strømforbrug direkte til ADHD-sagen, og 
samtidig få grøn strøm – uden det koster dig ekstra!

Læs mere om hvordan grøn energi støtter ADHD-sagen 
på adhd.dk/fundraising/støt når du bruger strøm

Eller ring til Frederik og hans kolleger hos Forskel og få 
en snak med dem. Ring på tlf. 88 44 44 05.

Vi håber du vil bruge din energi på at gøre en forskel!

- debutsingle fra danske MAINGAARD med en 
sjælden håndsrækning til alle med ADHD
Emotionelt og ærligt udspil produceret og indspillet i New York 
med en sjælden håndsrækning til alle med ADHD eller andre, 
der slæber rundt med diverse bogstavskombinationer. For første 
gang udgiver danske sangskriver MAINGAARD i eget navn.

En personlig sang skrevet til hans søn, som kæmper med at 
finde sin vej i livet med en ADHD-diagnose. En opfordring til selv 
at gribe fat i livets nodepapir og ”komponere” sine egne sange 
og harmonier. Klaver, strygere og vokal er de primære historie-
fortællere i Find Your Key med en mørk undertone.

En stille sang, som eksploderer til sidst.
En sang som går lige i hjertet og maven.

Find sangen der går lige i hjertet her:

Vil du have de seneste nyheder
Tilmeld dig “Nyt om ADHD”

Nyt om ADHD er et digitalt nyhedsbrev, som bringer nyt 
fra ADHD-området i form af fx. ny litteratur, forskning og 

projekter samt debatindlæg fra pressen.
Målgruppen for nyhedsbrevet er fagpersoner som fx 

psykiatere, pædagoger, lærere samt alle med interesse 
for, hvad der rører sig på ADHD-området.

Nyt om ADHD udkommer ugentligt - undtagen i ferier.
Tilmeld dig på forsiden af adhd.dk her: 

adhd.dk/foreningen/nyhedsbrev

Savner du at tale med 
andre i samme situation?
Så er du velkommen
i ADHD-foreningens samtalefora
Vi byder dig velkommen til vores samtalefora, og håber du vil 
få glæde af det. Her har du mulighed for at udveksle erfaringer 
og oplevelser med ADHD.
Samtaleforum er et ”behageligt” sted at udveksle erfaringer, få 
råd og debattere. 

Tjek ind her: adhd.dk/forum

ADHD-foreningens
samtaleforum

Brug
grøn energi
og støt
ADHD-sagen
- At skifte elselskab er
slet ikke så slemt

Find
your
Key
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Blandede bolsjer

Fokus på ADHD i medierne
Der har her i sommer været fokus på den nationale handlings-
plan for psykiatrien, hvorfor ADHD-foreningens ønske er, at der 
er fokus på ADHD både i de enkelte ministerier, styrelser og hos 
regionerne, men også i medierne. 

Det betyder noget, at der er offentligt fokus, og der har været 
en større dækning i radio og på de sociale medier, hvor der har 
været sat fokus på voksne med ADHD. Det er ganske nødvendigt. 

Læs bl.a. mere her:  
• Flere som Jon får piller mod ADHD
 www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/flere-

som-jon-faar-piller-mod-adhd-uden-medicinen-ville-mit-liv

• Ikke bare en børnediagnose: Flere voksne kommer i behandling 
for ADHD

 www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/ikke-
bare-en-boernediagnose-flere-voksne-kommer-i-behandling

Tak til alle jer med
et OK Benzinkort
Tak fordi I støtter ADHD-sagen når I tanker, og tak til OK 
Benzin for muligheden.
Der er samlet 42.897 kr. ind i løbet af 2017/18.
Det er super flot, og I er med til at gøre en stor forskel.

Vil du også være med til at støtte når du tanker 
benzin så læs mere på adhd.dk/fundraising/støt 
når du tanker benzin

Hvor er mit medlemsnummer?
Vi har ofte henvendelser fra medlemmer, der ikke kan 
huske/finde deres medlemsnummer. Når du er medlem i 
ADHD-foreningen, modtager du ADHD Magasinet. Du kan 
altid finde dit medlemsnummer på bagsiden af ADHD 
Magasinet. Det er trykt efter et bogstav som er enten A, 
B, C eller D.

Du kan altid finde dit medlemsnummer på bagsiden 
af ADHD Magasinet.
Du er velkommen til at kontakte Birgit Løvendahl på 
mail: bl@adhd.dk eller telefon 53 72 99 11.

Kan du ikke få brikkerne til at falde på plads? 

Har du brug for gratis advokathjælp? Grib telefonen og 
ring til: 28 95 65 87 

JURIDISK RÅDGIVNING 
Som medlem i ADHD-foreningen kan du få gratis advo-
kathjælp til juridiske problemstillinger. Du kan ringe hver 
mandag aften mellem kl. 19 og 21 til ADHD-foreningens 
frivillige advokat. 

Amdi kan rådgive om: Tvangsfjernelser, værgemål, straf-
fesager, arvesager, testamenter.

ADHD-foreningens advokat 
Tlf. 28 95 65 87
Træffetid: Hver mandag kl. 19-21
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2018

AD(H)D KonferenceBliv bedre til at holde orden 
ADHD Handleplan

Kom til landsmøde
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En snak med

undervisningsminister

Merete Riisager

Kærlighed i Kaos® - nu online

Ferietid og skolestart AD
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APRIL
2018

AD(H)D Konference 
Er du også udfordret på tid 

Sommertilbud til hele familien

Personale fejrer
OK sponsorat_2018
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Kirkevej 13A - 6600 Vejen - Tlf. 75 36 33 22 - mail@reolmontoren.dk - www.reolmontoren.dk

Ungdomsuddannelse under STU
Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen er et uddannelsetilbud til unge mennesker mellem 16 og 25 år. Uddannel
sestilbuddet gives til unge udviklingshæmmede, der efter endt grundskoleundervisning, fortsat har behov for special
undervisning, værkstedsaktivitet eller tilsvarende som forberedelse til voksenlivet og som ikke kan indgå i de ordinære 
uddannelsestilbud. Der kan tilrettelægges særlige forløb under Lov om specialundervisning for voksne.

• Individuelt tilrettelagt uddannelsestilbud
• Undervisningsaktiviteter, eksterne praktikforløb, liniefag
• Sociale og pædagogiske aktiviteter
• Optagelse kan foregå løbende

Magleparken 1 • 2750 Ballerup • Tlf. 44 77 61 01 • maglemosen@balk.dk • www.maglemosen.dk

UNGDOMSUDDANNELSESCENTER MAGLEMOSEN

TØMRERFIRMAET

Tømrerfirmaet Mester Jacob ApS
Revl Mosevej 3· 8620 Kjellerup

Tlf: 22 31 32 08· www.mester-jacob.dk



700 m² dejligt stort landhus beliggende på stor naturgrund i Pamhule midt i den smukke danske natur. Her er du tæt 
på skov, strand og vand. Huset ligger med skøn udsigt over Pamhule Sø. Huset har 10 dobbelt værelser alle med eget 
badeværelse. Tilhørende er stort poolrum med 60 m² stor pool med lille separat børnepool samt spa og sauna. Inden for 
få kilometers afstand forefindes stor dyrehave samt skov. Kort afstand til domkirkebyen Haderslev med sine hyggelige 
gamle huse og stemningsfulde torv med små cafeer samt masser af gode shopping muligheder. Samtidig er der kort 
afstand til flere dejlige badestrande. Huset er meget handicapvenligt uden trapper og der er skinne med hejs over poolen. 
Der er også toiletstol, lift samt toiletstøtte på toiletterne.

Få mere information på:

www.pamhulegaard.dk
eller ring på 51 29 30 42

for nærmere
information og booking.

Pamhulegård handicapvenlig feriebolig
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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

ADHD-FORENINGENS LOKALAFDELINGER




