
VI SKAL HAVE FLERE MED!
– FOKUS PÅ BØRN OG UNGE
TORSDAG D. 24. OKTOBER 2019

PRAKTISKE OPLYSNINGER
HVOR OG HVORNÅR
Konferencen afholdes torsdag d. 24 oktober 2019 Kl. 9.00-16.00  
på Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.

PRIS
For dagens program, materialer samt forplejning 2.100 kr. Alle priser er fritaget moms

DET MED SMÅT
Tilmeldingen er bindende. ADHD-foreningen tager forbehold for  
eventuelle ændringer til programmet forårsaget af uforudsete  
hændelser. Har du yderligere spørgsmål, kontakt kursussekretær  
Mette Skou på tlf.: 70 21 50 55 eller mail: mes@adhd.dk

Noemi Katznelson,  
ungdoms forsker, forfatter 
og foredragsholder. 
Noemi Katznelson er uddannet cand.

mag. i pædagogik og historie med en ph.d. 
i uddannelsesforskning og er i dag en af 
landets mest anerkendte ungdomsforskere. 
Til daglig er Noemi leder af Center for 
Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, 
og hendes nøglekompetencer er: Ungdom, 
ungdomskultur, uddannelse, udskoling, 
overgang til ungdomsuddannelser, 
erhvervsuddannelser, udsatte unge, vejledning 
og motivation.  Hun centrerer sig særligt om 
de forandringer, der sker i ungdomskulturen, 
med vægt på unges forhold til uddannelse og 
arbejde.

Rasmus Alenkær, lærer, 
Autoriseret psykolog, Ph.D. 
konsulent, foredragsholder,  
forfatter og blogger.  

Rasmus har arbejdet professionelt med 
menneskelig udvikling i mere end 20 år:  
Først som skolelærer, siden som PPR-psykolog  
og slutteligt som privatpraktiserende psykolog  
og konsulent. Han har praksis i Esbjerg, men 
løser opgaver i hele landet. Rasmus arbejder 
primært med spørgsmål, der relaterer sig til  
børn og unge, eksempelvis: Trivsel, inklusion 
og klasseledelse, forældresamarbejde og 
team-baseret arbejde med problemadfærd. 
Rasmus er også kendt fra radio, TV, aviser 
og sociale medier som ekspert og debattør. 
Derudover er han forfatter til en lang  
række bøger på det pædagogiske og 
psykologiske fagområde.

Louise Tidmand, lærer,  
kandidat i pædagogisk psykologi  
og afslutter i efteråret sin Ph.D. 
Louise kalder sig selv for 

”Prakademiker”. Hun har mere end 15 års 
undervisningserfaring som lærer, både i 
almenundervisningen, i specialundervisningen 
og som to-sprogs koordinator, og er i gang 
med et  forsknings projekt ”Livsduelighed på 
skoleskemaet – hvad, hvorfor og hvordan?”. 
Louise er også pædagogisk leder på Styrke-
akademiet, taler ved Verdenskonferencen 
for Positiv Psykologi i Melbourne, Australien, 
indholdsleverandør til et 6-måneders 
beskæftigelsesprojekt for unge med ADHD 
i samarbejde med RSV-virksomheden 
Contra samt en del af et 3-årigt projekt med 
specialskoler i Skandinavien om udvikling af et 
tværfagligt undervisningsprogram.

Niels Bilenberg, Professor,  
over læge, PhD. Børne- og  
ung doms psykiatrisk afdeling, 
Universitetsafdeling Psykiatrien  

i Region Syddanmark.  
Niels Bilenberg er speciallæge i børne- og 
ungdoms psykiatri, professor, overlæge 
og forskningsleder ved Børne- og 
ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense, 
Psykiatrien i Region Syddanmark. Niels 
Bilenberg er særligt optaget af neuro-
udviklings forstyrrelser hos børn. Leder af 
en klinisk forskningsenhed (FOCUS) for 
udviklingsforstyrrelser i Odense. Niels 
Bilenberg er engageret i populationsstudier 
(fødselskohorte), samt i årsags- og 
behandlings studier af børn og unge med 
ADHD og Autismeforstyrrelser.

LIDT MERE OM DEM DU KAN OPLEVE

KONFERENCE
TILMELD DIG HER

TILMELD DIG HER

https://adhd.dk/kursus/konference-vi-skal-have-flere-fokus-paa-boern-unge/
https://adhd.dk/kursus/konference-vi-skal-have-flere-fokus-paa-boern-unge/


Oplevelsen af at være en del af et 
fællesskab har afgørende betydning  
for børn og unges udvikling, trivsel  
og læring.  

Alt for mange børn og unge har 
oplevelse af ikke at være kommet med. 
Og vi skal have flere med! 

Vil du gerne vide mere om, hvordan 
du som voksen omkring børn og unge 
aktivt kan arbejde med at styrke og 
motivere børn og unge, som har brug 
for en hånd til at komme med 
i fællesskaber?

Så tilmeld dig ADHD-foreningens 
næste konference som har et program 
smækfyldt med bud på netop det! 

Konferencen er for dig der ønsker 
viden og inspiration, som du kan  
tage med dig hjem og bruge i dit 
daglige arbejde med børn og unge  
i grundskoler, på ungdoms-
uddannelser og i fritidstilbud.

Kom med! 

Med intens hilsen
ADHD-foreningen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

Tid Glæd dig til Beskrivelse

09.00 Morgenmad Besøg løsningsgalleriet og få inspiration til dit arbejde

09.30 Velkomst Direktør Camilla Lydiksen byder velkommen

09.45 Udsathed i forandring Noemi Katznelson, Professor og leder af Center for Ungdomsforskning på AAU i 
København stiller skarpt på forandringer i udsatheden blandt unge og på, hvordan man 
konkret kan arbejde med og omkring unge for at styrke motivationen for uddannelse.

10.45 Pause Besøg løsningsgalleriet og få inspiration til dit arbejde

11.00 Skolevægring og manglende 
trivsel  
– den svære vej tilbage 

Rasmus Alenkær, Børnepsykolog, Cand. pæd. psych. og PhD. Det vurderes at 1-5 % af alle 
børn i Danmark har symptomer der kan kædes sammen med skolevægring. Oplægget handler 
om hvordan et barn med skolevægring forsøger at passe på sig selv, hvilke tegn du som voksen 
skal være opmærksom på og hvordan du hjælper et barn med ADHD der ikke vil i skole.

12.00 Frokost Besøg løsningsgalleriet og få inspiration til dit arbejde

13.00 Temaspor
1.  Hvordan gaming kan 

forstærke kompetencer, 
fællesskaber og udvikling 
for børn og unge

2.  ADHD i et styrkeperspektiv 

3.  Pædagogiske redskaber 
og metoder til skolebørn 
med ADHD 

Du kan vælge mellem 3 temaspor
 Morten Saxtorff, Psykolog og esport-specialist v. Tricas psykologerne 
Hvad sker der med børn og unge når de gamer? Morten zoomer ind på den sunde gamingkultur 
og de positive udviklingspotentialer gaming kan understøtte i forhold til opmærksomhed og 
andre kognitive funktioner.

Louise Tidmand, Ph.d. og Pædagogisk Leder i StyrkeAkademiet 
I alle mennesker bor masser af styrker, ressourcer og potentialer, uanset om man har ADHD, 
ADD eller lign. Med afsæt i sin egen forskning præsenterer Louise konkret viden om og 
værktøjer til hvordan vi kan se os selv og hinanden i et styrke- og ressourceperspektiv. 
Du bliver introduceret til konkrete materialer, der viser vejen til at få overblik over egne 
TopStyrker, den styrkebaseret dialog og andre redskaber.

Anna Furbo Rewitz, kandidat i kommunikation og psykologi &  
Louise Hübertz Poulsen, Pædagog og kandidat i pædagogisk psykologi.  
Begge udviklingskonsulenter i ADHD-foreningen. På dette temaspor bliver du introduceret 
til det inspirationskatalog Anna og Louise har forfattet til indskolingsprojektet, Plads til 
forskellighed. Kataloget indeholder en række pædagogiske værktøjer til arbejdet med elever 
med ADHD/ADD og lign. vanskeligheder. Alle deltagere på temasporet får kataloget udleveret.

14.15 Pause Besøg løsningsgalleriet og få inspiration til dit arbejde

14.30 Livsduelighed i det 21.  
århundrede – hvad og 
hvordan?

Louise Tidmand, Ph.d. og pædagogisk leder i StyrkeAkademiet
Der tales meget om livsduelighed og livsmestring, men hvad er det anno 2019? Med 
udgangspunkt i egen forskning, Ph.d. og 15 år som underviser i folkeskolen, kommer Louise 
med bud på hvordan vi, ud fra et ressourceperspektiv, kan bruge livsduelighed og livsmestring 
i undervisningen.

15.30 ADHD-forskningen på børn- 
og ungeområdet – om en 
model for sammenhæng

Niels Bilenberg, Overlæge, Professor og forskningsleder i Børne- og Ungdomspsykiatri 
Odense giver et indblik i det igangværende forskningsprojekt, REHAB. Børn og unge med 
ADHD (ca. 1.200 pr årgang i Danmark) har behov for koordineret hjælp og støtte hvis de ikke 
skal falde af uddannelses-/arbejdsmarkeds-toget. 
REHAB er en model for sammenhængende forløb for børn, unge og unge voksne med ADHD. 
Modellens kerne er udarbejdelse af mål i fællesskab med den unge - og tværfagligt og 
tværsektorielt samarbejde om at nå disse mål gennem en fælles forpligtende behandlingsplan. 
REHAB-modellen afprøves og evalueres i et forskningsprojekt.

15.55 Tak for denne gang 


