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Struktur i hverdagen  
- For forældre til børn med ADHD/ADD 
4. april 2020 kl. 10.00-16.00 
 
Danhostel Vejle, Vardevej 485, Skibet, 7100 Vejle 
 
Tilmelding www.adhd.dk  
 
Pris: 1.690,- pr. person inkl. forplejning og kursusmaterialer  
  
Målgruppe  
Forældre til børn med ADHD/ADD 
 
Formål 
På dette kursus arbejder vi med, hvordan I som forældre får skabt en god og overskuelig hverdag, hvor rutiner og tydelig 
struktur gør hverdagen nemmere og roligere for både børn og voksne. Deltagerne vil blive introduceret for praktiske stra-
tegier til at skabe struktur på hverdagen. Vi kommer bl.a. til at arbejde med gode rutiner morgen, aften og ved måltider. 
Med madplaner, madlavning, husregler, familiemøder, planlægning af ugen, tidsstyring og relevante hjælpemidler til 
dette. Derudover vil der være fokus på redskaber til visualisering af familiens og det enkelte barns aftaler, opgaver og 
rutiner – fx ved brug af piktogrammer, piktogramtavler, ugeplantavler eller hot spots.  
 
Undervisningen vil veksle mellem oplæg og øvelser, hvor I arbejder med jeres families egne strategier. 
 
Hvad får jeg ud af kurset? 

• Viden om og redskaber til at skabe struktur i familiens hverdag 
• Mulighed for at arbejde med og få sparring på jeres egne strategier 
• Mulighed for erfaringsudveksling med andre i samme situation 

 
 
Hvad får jeg med hjem? 

• Kopi af oplæg 
• Artikler om hverdagsstruktur i børnefamilien og familiemøder 
• Godt Gået – en guide til forældre  
 

 
Underviser 

• Tine Hedegaard, Cand.mag. Master i Socialt Entreprenørskab og certificeret R&R2 Trainer. Er ansat 
som udviklingskonsulent, frivilligkonsulent og projektleder i ADHD-foreningen siden 2007.Har flere års 
erfaring med projektarbejde, metodeudvikling og undervisning i forhold til ADHD og ADD. 
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Program  
Vi gør opmærksom på, at der ud over de programlagte pauser kan blive indlagt pauser efter behov. 
 
 
 
 
Lørdag den 4. april 2020 
 
 

9.30-10.00 Morgenmad 
 

10.00-10.10 
 

Velkomst ved kursusleder 

10.10-10.20 Introduktion til dagens program og formål 
- Hvorfor er det vigtigt for forældre at have fokus på struktur, ikke bare for deres 

børn, men også for dem selv og familien som helhed? 
 

10.20-11.00 Gode rutiner morgen, aften og ved måltiderne 
- Sådan får du styr på morgenrutinen 
- Skab en god aftenrutine – for børn og forældre 
- Ro på måltidet med en fast rutine 

 
11.00-11.15 Pause 

  
11.15-12.00 Øvelse – lav jeres families morgen- eller aftenrutine 

 
12.00-12.30 Frokost 

 
12.30-13.00 Redskaber til planlægning og overblik i familien 

- Ugeplanen 
- Hotspot 
- Familiemødet 

 
13.00-13.30 Pause 

  
13.30-14.00 Øvelse – lav jeres families ugeplan 

 
14.00-14.30 Kaffepause 

 
14.30-15.00 Visualisering og piktogrammer 

- Piktogrammer centralt og lokalt 
- Visualisering af ugeplanen, morgenrutine, aftenrutinen… 
- Piktogramtavlen 

 
15.00-15.30 Ro og overskud med madplaner og styr på indkøb 

- Madplaner og madplansstrategier 
- Indkøb og indkøbslister 

  
15.30-16.00 Øvelse – lav jeres families hus- eller samværsregler 
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