
 

Afholdes 5. maj på Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart 

Program: ADHD-foreningens frivilligdag 

10.00 – 10.05 Velkomst 

Praktiske oplysninger 

 

10.05 – 10.50 Hvad er ADHD rent biologisk v. Albert Gjedde 

 Hvordan funger hjernen anderledes ved mennesker med ADHD, og kan vi ud fra den  

                          neurologiske synsvinkel sætte fingeren på de særlige behov mennesker med ADHD kan have.  

Albert Gjedde har forsket i menneskets hjerne i mere end 40 år. Han er professor og leder af 

Institut for Neurovidenskab og Farmakologi.  

10.50 – 11.00 Pause 

11.00 – 12.30 Workshop A 

 A.1  Sådan får du det bedste ud af sociale medier – v. Jeanette Refstrup  

 A.2 ADHD og beskæftigelse -  v. Lene Buchvardt  

A.3  Hverdagsmestring – hvorfor og hvordan?  v. Tine Hedegaard  

  

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.30 Hvordan håndteres uenighed med den rette samtaleteknik?  v. Julia B. Hunt 

Kontakt med medlemmer og brugere er ofte givende. Men nogle gange kan 

uoverensstemmelser opstå, eller frustrationerne får overtaget i samtalen. Med den rigtige 

samtaleteknik kan konflikter nedtrappes og det kan sikres at samtalepartneren føler sig hørt 

og forstået. 

Julia B. Hunt er kandidat i psykologi og kultur- og sprogmødestudier, med fokus på 

kulturforskelle, og frivillighed. Hun er desuden uddannet coach og konfliktvejleder. 

14.30 – 14.45 pause 

14.45 – 16.15 Workshops B.  

  B.1  Hvordan håndteres uenighed – afprøvning af redskaber v. Julia B. Hunt 

 

  B.2 Erfaringsudveksling v. ADHD-foreningens frivillige 

B.3  Kom godt i gang med Bullet Journal v. Tine Hedegaard og Betina Mozart 

 16.15 – 16.30 Pause 

16.30 – 17.45 "Styr lige dit kropssprog!" v. Henrik Rasmussen 

Kropssprog og nonverbal kommunikation præsenteret af mimeren, artisten og klovnen Henrik 

Rasmussen 

17.45 – 18:00 Afrunding på dagen v. ADHD-foreningens formand Dorte Vistesen 

18:00 – 19.00 Pause 

19.00 –  Middag og hygge  



 

Afholdes 5. maj på Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart 

WORKSHOPS 
 

Workshoprunde A fra kl. 11 -12:30 

 

A.1  Sådan får du det bedste ud af sociale medier 

Skal du som frivillig både anvende facebook, instagram og Snapchat? 

Hvad er egentlig forskellen på en facebook-side og en facebook-gruppe? 

Hvordan bruger man de forskellige sociale medier bedst? 

Er der nogle uskrevne regler for takt og tone på sociale medier? 

Hvordan undgår man at optrappe konflikten, hvis nogen skriver noget negativt på 

foreningens sider eller i foreningens grupper? 

 

Det er nogle af de spørgsmål, som oplægget her giver dig svar på. 

 

Du kommer også til at arbejde med en konkret case, som der samles op på i plenum. 

Når du går hjem, har du ny viden, inspiration og ideer, der gør arbejdet med din forenings 

sociale medier sjovere, nemmere og mere effektfuldt. 

Jeannette Refstrup er partner i kommunikationsbureauet Strup & Strup, hvor hun på daglig 

basis hjælper virksomheder og organisationer med strategisk og indhold til sociale medier og 

andre digitale platforme. Hun underviser og holder foredrag om storytelling, sociale medier 

og digital kommunikation og -markedsføring. Hun er uddannet journalist og executive master 

i corporate communication. 

 

A.2 ADHD og beskæftigelse -  v. Lene Buchvardt 

Mange unge og voksne med ADHD og ADD oplever, at det er svært at begå sig på 

arbejdsmarkedet. Selv om de kan have let ved at få et arbejde, kan de have meget svært ved 

at fastholde det over længere tid. 

Workshoppen handler om, hvorfor det kan være svært, men også om hvordan man kan 

forbedre mulighederne for at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 Lene Buchvardt er udviklingschef i ADHD-foreningen. 

 

A.3  Hverdagsmestring – hvorfor og hvordan? 

Vi ved alle sammen, at mestring af hverdagen og brugen af gode mestringsstrategier er 

afgørende for børn, unge, voksne og familier med ADHD og ADD. Men hvordan kommer man 

selv bedst i gang, hvor finder man inspirationen og hvordan hjælper vi vores medlemmer i 

gang med mestring i hverdagen? 
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I denne workshop går vi bag om begrebet mestring og arbejder med, hvad vi forstår ved 

begrebet, hvorfor det kan være svært at komme i gang med og hvilke faldgruber, man skal 

være opmærksom på. Vi reflektere over, hvordan vi som frivillige kan støtte, undervise og 

bringe mestring ind i hverdagen hos vores medlemmer og brugere.  

Workshoppen henvender sig til frivillige, som er nysgerrige på begrebet mestring, gerne vil 

arbejde med mestring og gøre mestring til en større del af de frivillige aktiviteter. 

 Tine Hedegaard er udviklingskonsulent i ADHD-foreningen 
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Workshoprunde B fra kl. 14.45 -16.15 

B.1  Hvordan håndteres uenighed – afprøvning af redskaber    v. Julia B. Hunt 

I denne workshop vil vi arbejde videre med de redskaber, som blev præsenteret i oplægget 

”Hvordan håndteres uenighed med den rette samtaleteknik? ”. Gennem cases og erfaringer, 

vil deltagerne få mulighed for at afprøve samtaleteknik og finde ud af hvilken tilgang og 

vinkel der virker bedst for dem. Vi er alle forskellige, derfor er et vigtigt at man får sin egen 

personlige værktøjskasse til samtaleteknik. 

 

Julia B. Hunt er medforfatter på bøgerne: ’Sådan leder du frivillige i forskellige situationer’ og 

’Samarbejde eller samskabelse’ og har været med til at udvikle læringsspillet ’Teamleader’.  

 

B.2 Erfaringsudveksling v. ADHD-foreningens frivillige 

Denne workshop er en mulighed for at erfaringsudveksle blandt de mange frivillige i ADHD-

foreningen.  

Det er muligt at deltage i erfaringsudveksling i følgende grupper:  

 Lokalbestyrelsen: Brugerundersøgelsen; hvordan imødekommes det 

 Kursusledere 

 Caféfrivillige 

 KiK-trænere 
 

Hver gruppe får uddelt dialog kort, og så er der ”walk & talk”, hvor erfaringer, forslag og 

ideer kan få frit spil. 

 

B.3  Kom godt i gang med Bullet Journal v. Tine Hedegaard og Betina Mozart 

Formålet med Bullet-Journal er at skabe overblik, og derved blive mere effektiv. 

Så er du en som os, der altid laver lister over stort og småt, elsker du skemaer og ”kasser”, og 

kan du godt lide at tracke forskellige ting i din hverdag. Så er dette en workshop for dig. 

Hvis du allerede har en Bullet journal så tag gerne den med. Har du ingen, er du også meget 

velkommen på workshoppen. Vi introducerer dig til begrebet og du får mulighed for at 

afprøve, om det er noget for dig.  

 Tine Hedegaard og Betina Mozart er begge ansat i ADHD-foreningen 


