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ADHD og Autismespektrumforstyrrelser (ASF) 
3. oktober og 7. november 2020  
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, www.dalumls.dk 
 
Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 9.30-17.00  
Lørdag den 7. november 2020 kl. 9.30-17.00 
 
Tilmelding www.adhd.dk  
 
Pris: 3.290,- pr. person – inkl. forplejning og kursusmaterialer 
 
 
 
 
Målgruppe 
Kurset er for forældre til børn med både ADHD og ASF (Herunder NLD, Aspergers syndrom og GUU/GUA).  
Andre familiemedlemmer (+16) er også velkomne. 
 
Formål og indhold 
På dette kursus får du en bedre forståelse for ADHD og ASF, samt for hvordan de to diagnoseområder kan på virke hin-
anden, med individuelle forskelle. Og du får konkrete redskaber til hverdagen med ADHD og ASF. 

 
Kurset består af to enkeltdage. Første kursusdag består primært af undervisning med enkelte refleksionsopgaver. Anden 
kursusdag består af en del gruppearbejde, som kan understøtte implementeringen i hverdagen. 

 
Indholdet er bygget op omkring undervisning ud fra generaliserede modeller, som uddybes og overføres til praksis.  
Der er teori, hvor det er nødvendigt, og teorien overføres altid til konkrete metoder i hverdagen. Undervisningen veksler 
mellem lærerundervisning, gruppearbejde, og hjemmearbejde. 
 
 
Hvad får vi ud af kurset?  
 

• Indføring i begge diagnoseområder og i, hvordan de påvirker hinanden 
• Forståelse for personlighed, adfærd og karakteristika hos børn og unge med ADHD/ASF 
• Indføring i forskelligheden på de to spektre samt i det udviklingspotentiale, en spektrumdiagnose i sig selv med-

fører 
• Kendskab til typiske komorbide problemstillinger - såsom angst, stress, depression, OCD, oppositionel adfærd 

og PTSD. Man får viden om, hvordan man opdager og håndterer dette kombineret med de komplekse problem-
stillinger, de grundlæggende diagnoser medfører 

• Konkrete metoder til samarbejde, kommunikation, konflikthåndtering og til styrkelse eller genoptagelse af sam-
arbejdet med forskellige faglige myndigheder 
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Program  
 
Vi gør opmærksom på, at der ud over de programlagte pauser, bliver indlagt pauser efter behov.    
 
 
Lørdag den 3. oktober 2020  
 
kl. 09.00 Kaffe og morgenbrød 
Kl. 09.30 Velkomst og præsentation 
Kl. 10.00 Forudsætningsviden: Tilgang – personlighedsudvikling 
Kl. 10.45  Pause 
Kl. 11.00  Forudsætningsviden: Adfærd og karakteristika ved ADHD og ASF – stress, tænkning, motivation
  
 
Kl. 12.00 Frokost 
 
Kl. 12.45  Forudsætningsviden fortsat  
Kl. 13.30  Pause 
Kl. 13.45  Forudsætningsviden: Komborbide udfordringer   
Kl. 14.30 Kaffe og forfriskning 
Kl. 15.00 Håndtering: Kommunikation og samarbejde – muligheder og metoder 
Kl. 15.45 Pause 
Kl. 16.00 Håndtering: Opsamling, hjemmearbejde, afslutning 
Kl. 17.00 Kom godt hjem 
 
 
Lørdag den 7. november 2020  
 
Kl. 9.00  Kaffe og morgenbrød  
Kl. 9.30  Velkomst og opsamling af hjemmearbejde 
Kl. 10.00 Håndtering: Kommunikation og samarbejde – konflikthåndtering 
Kl. 10.45 Pause 
Kl. 11.00  Fortsat Håndtering: Kommunikation og samarbejde – konflikthåndtering 
 
Kl. 12.00  Frokost  
 
Kl. 12.45  Håndtering: Kommunikation og samarbejde – samtalemodel 
Kl. 13.30  Pause 
Kl. 13.45 Håndtering: Kommunikation og samarbejde – det gode motiv  
Kl. 14.30 Kaffe og forfriskning 
Kl. 15.00 Håndtering: Kommunikation og samarbejde – anvendelse af modeller 
Kl. 15.45 Pause 
Kl. 16.00 Afslutning – opsamling – evaluering  
Kl. 17.00 Kom godt hjem 
 
 

Undervisere 
JHO Consult – undervisning og supervision til familier med ADHD – www.jhoconsult.dk 
 

http://www.jhoconsult.dk/
http://www.jhoconsult.dk/
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