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En dag om mestring  
 
-Er du nysgerrig på begrebet mestring, og/eller har du lyst til at  
arbejde mere med egen mestring?  
 
24. april 2019, kl. 10-15.30 
 
Danhostel Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj 
 
Tilmelding www.adhd.dk  
 
Pris: 895,-  pr. person inkl. forplejning  
 
 
Målgruppe 
Temadagen henvender sig til unge, voksne mennesker, som selv har ADHD eller ADD, og til professionelle og pårø-
rende, som alle vil kunne finde inspiration i dagens program.  
 
Formål og indhold 
Temadagen byder på en introduktion til en række af de mestringsstrategier og værktøjer, som bruges af unge og voksne 
med ADHD.  
 
 
Hvad får vi ud af temadagen?  
 
På temadagen vil du blive introduceret til begrebet mestring og hvad du selv skal være opmærksom på, når du selv vil 
lave forandringer i dit liv, for at få et bedre liv med ADHD og ADD. Du vil få inspiration til forskellige strategier og blive 
præsenteret for et udvalg af de mestringstilgange, som bruges af mange unge og voksne med ADHD og ADD. 
 
Er du professionel eller pårørende til et menneske med ADHD eller ADD vil du kunne bruge din nye viden om mestring, 
når du skal støtte og vejleder andre i deres personlige mestring. 

 
Undervisere 
Tine Hedegaard 
Cand.mag. Master i Socialt Entreprenørskab og certificeret R&R2 Trainer. Er ansat som udviklingskonsulent og projekt-
leder i ADHD-foreningen siden 2007.  
Tine har flere års erfaring med projektarbejde, metodeudvikling og undervisning i forhold til voksne med ADHD.  
 
Betina Kate Mozart 
ATC certificeret MasterCoach. Betina er ansat som uddannelseskoordinator i ADHD-foreningen, og arbejder bl.a. med 
afholdelse af foreningens workshops for unge og voksne med ADHD.  
Betina har mange års erfaring og viden i forhold til at leve med ADHD i hjemmet. 

http://www.adhd.dk/
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Program  
 
Der vil være isvand, kaffe, te og frugt tilgængeligt hele dagen. 

 
 
Den 24. april 2019    

 
 
Fra kl. 9.30 Kaffe med brød og registrering 
 
 
Kl. 10.00 -10.15 Velkomst og introduktion til dagen 
  Kort gennemgang af dagens program og målet med dagen. 
  Præsentation af underviserne. 
 
Kl. 10.15-10.50 Toppen af isbjerget 

Mestringsstrategierne er toppen af isbjerget, når det handler om det gode liv med ADHD, 
og succes med at indføre systemer og mestringstiltag i hverdagen er ofte afhængigt af din 
egen indsigt og viden om din ADHD. Derfor er det vigtigt at bruge tid på at skabe et godt 
fundament. 
 

Kl. 10.50-11.00 Kort pause (10 min.) 
 
Kl. 11.00-12.00 Mestring begynder her 

Eksempler på grundlæggende mestringsstrategier, som hjælper til overblik over tid, opga-
ver og aftaler 

 
Kl. 12.00-12.45 Frokost  

 
Kl. 12.45-13.25 Hverdagens udfordringer – opgaver i hjemmet 

Eksempler på mestringsstrategier, som gør det nemmere at overskue, planlægge, komme 
i gang med og blive færdig med hverdagens opgaver i hjemmet. 

 
Kl. 13.25-13.35 Kort pause (10 min.) 
 
Kl. 13.35-14.15 Arbejds- og studielivet 
 Eksempler på mestringsstrategier, som kan hjælpe til bedre overblik og produktivitet på 

arbejdspladsen og i studiet. 
 
Kl. 14.15-14.30 Kaffe og kage 
 
Kl. 14.30-15.15 Bullet Journaling 
 En introduktion til principperne bag Bullet Journaling, som er et overbliks- og effektivise-

ringsredskab til både privat- og arbejdslivet. Bullet Journaling er udviklet af Ryder Caroll, 
som selv har ADHD. 

 
Kl. 15.15-15.30 Afslutning og tak for i dag 
  Hvad gør jeg nu, hvis jeg vil arbejde videre med mestring? 
  Arrangementer i ADHD-foreningen i 2019 
 
Kl. 15.30 Kom godt hjem. 
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