Oplev

Susan
Young

eller lignende vanskeligheder
Hvordan holder vi dem på sporet?

På vores forårskonference stiller vi skarpt på, hvordan vi ruster og rykker mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder. Så de kommer i gang med og
holder fast og ved på uddannelse og arbejde. For vi ved, at de ofte falder af toget
og havner i en række meget uheldige statistikker. Vi ved heldigvis også, at viden
og værktøjer kan gøre en verden til forskel.
På dagen kan du opleve den verdensberømte psykolog Susan Young. Udvikleren
af det effektive program R&R2*, målrettet unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelser, er ubetinget én af de mest efterspurgte og citerede, hvad angår
viden om, hvordan mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder kan
lykkes med det, de ønsker.
Lær også af de gode erfaringer og eksempler, der findes derude. For de er der. Og
vi skal lære af og med hinanden, på kryds og tværs af faggrænser, og i samspil
med mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder.
Kom og lad dig inspirere. Programmet er spækket med viden, du kan bruge i din
professionelle dagligdag.
Med intens hilsen
ADHD-foreningen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør

*R&R2 er implementeret i enkelte kommuner og det er den eneste sociale indsats, der har en dokumenteret effekt i forhold til unge og voksne med ADHD
eller lignende vanskeligheder. Mestring af hverdagslivet, øget selvhjulpenhed
og øget trivsel øger sandsynligheden for at klare sig bedre i forhold til fx
uddannelse og job.

Program
09.30

Morgenmad

10.00

Velkomst ved direktør i ADHD-foreningen Camilla Louise Lydiksen

10.15

Piger/kvinder med ADHD eller lignende vanskeligheder
Susan Young, professor og psykolog
Uden overdrivelse er Susan Young en pioner på området og et af de
mest efterspurgte navne. For udover sin enorme faglige ekspertise, er
hun kendt for en fantastisk energi, der involverer og inspirerer. Så JA.
Susan Youngs helt nye oplæg om den store, oversete gruppe – piger
og kvinder med ADHD eller lignende vanskeligheder bliver skamrost af
professionelle, der har været så heldige at få lov til at opleve det.

11.15

Pause

11.30

R&R2
Susan Young har udviklet R&R2, Reason and Rehabilitation, version
2, som er en evidensbaseret social indsats målrettet unge og voksne
med ADHD eller lignende vanskeligheder. Og I kan glæde jer til, at hun
fortæller om programmet, der kan medvirke til, at mennesker med
opmærksomhedsforstyrrelser bliver i stand til at gøre ting, som de ikke
tidligere er lykkes med. For eksempel at færddiggøre en uddannelse.

12.00

Frokost

13.00

R&R2 resultater
Implementeringen af R&R2 har allerede været en succes i enkelte kommuner og direktør i ADHD-foreningen, Camilla Louise Lydiksen, præsenterer jer for de mange positive resultater, som programmet har bidraget med.

13.15

Dem med en diagnose i bagagen har vist sig at være en gave
Michael Mondrup Nielsen, Production Manager på Dantherm
Hos Dantherm har mangfoldigheden i medarbejderstaben vist sig at
være en gave, der har skabt større arbejdsglæde - hos alle. Michael Mondrup Nielsen giver skarpe bud på, hvordan vi kan få andre arbejdsgivere
til at se mennesker med ADHD eller lignende vanskeligheder som de
ressourcer, de er. Hos Dantherm var de selv skeptiske, men i dag tæller
virksomheden 9 medarbejdere, der har fysiske eller psykiske handicaps. Find ud af, hvorfor Dantherm har succes med alt det, der normalt
skræmmer arbejdsgivere væk.

13.45 Unge kan få en studenterhue, selvom de har en diagnose oven i hatten
Karen Inge Taasti, elevvejleder og lektor, Charlotte Bilici Petersen,
socialpædagog på Mariagerfjord Gymnasium
I spidsen for VHF, en specielt tilrettelagt HF-uddannelse, har Karen Inge
Taasti og Charlotte Bilici Petersen arbejdet for, at unge kan få en gymnasial uddannelse, selvom oddsene umiddelbart er imod dem. Og som de
ildsjæle de er, fortæller de gerne om, hvilke udfordringer de mødte undervejs, hvordan de håndterede dem og hvad der har vist sig at virke, så
initiativet blev en succes. Hør også om, hvordan erfaringerne fra VHF har
resulteret i en ændret pædagogik og didaktik i de almindelige klasser,
som skal kunne rumme flere og flere elever med diagnoser.
14.15 Kaffepause
14.30 To unge med ADHD fortæller om, hvordan de er lykkes med det, de ønsker
15.00 Mening & Mestring
Tine Hedegaard, udviklingskonsulent i ADHD-foreningen
Vi afslutter med et spændende opsamlingsheat fra Tine Hedegaard, der
er udvikler af mestringsforløbet. Et psykoedukativt forløb, som gennem
øget indsigt i egen diagnose, ressourcer og barrierer bringer mennesker tættere på arbejdsmarkedet. Det har også vist sig at have en stærk
mærkbar virkning på evnen til at tage hånd om egen hverdag. Forløbet
afholdes med stor succes for kommuner, på uddannelser og jobcentre
over hele Danmark.
15.30 To voksne med ADHD fortæller om, hvordan de er lykkes med det, de ønsker
15.55 Tak for denne gang

Hvor & hvornår
Konferencen afholdes den 7. september 2020 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1,
6000 Kolding kl 10-16
Pris & tilmelding
For dagens program, materialer samt forplejning 1990 kr (prisen er momsfritaget). Tilmeld jer på adhd.dk
Efter tilmelding skal et eventuelt afbud sendes til mes@adhd.dk og bekræftes.
Ved afbud før 25. marts 2020 hæftes for 50 % af deltagergebyret og derefter hæftes for det fulde beløb.

