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Konflikthåndtering med ADHD – opfølgning for hele familien
Lørdag den 9. april 2022, kl. 9-16
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S, www.dalumls.dk
Tilmelding www.adhd.dk
Pris: 5.250,- pr. familie – (2 voksne og op til 3 børn). Herefter er prisen 500,- pr. ekstra deltager - inkl. forplejning og kursusmaterialer
Ved samlet tilmelding til både ”07-21 Konflikthåndtering – grundforløb” og ”08-21” Konflikthåndtering – opfølgning for
hele familien” opnås rabat på 700 kr. pr. familie.

Målgruppe
Kurset er for familier med ADHD (børn fra 7 år og opefter)
Bemærk: Det er kun muligt at tilmelde sig dette opfølgningskursus, hvis man har deltaget i
”Konflikthåndtering- grundforløb først.”
Formål og indhold
Familier med ADHD har ofte et højt konfliktniveau, hvor hverdagen er præget af konfrontationer, skænderier og ubearbejdede uoverensstemmelser. Det er selvsagt drænende for alle parter, og det kan gå ud over familiens trivsel og sammenhold.
På grundforløbet har forældrene fået forståelse af mekanismerne i konflikter, af hvordan ADHD spiller ind i disse og fået
redskaber til at arbejde for en mindre konfliktfyldt hverdag i familien.
På denne ”opfølgningsdag” inviterer vi børnene med og viser i praksis, hvordan viden og redskaber kan komme i spil i
samarbejdet mellem forældre og børn. Dagen tilrettelægges med en række aktiviteter og praktiske øvelser for både børn
og voksne. Vi slutter af med en sandwich, som I kan vælge at spise med det samme, eller tage med på hjemturen.
Hvad får vi ud af kurset?
•
Prøvet viden og redskaber i praksis
•
Øvelser i at skabe overblik samtidig med at håndtere den konkrete konflikt
•
Beherskelse af indlærte teorier, analyser og metoder, så I frit kan bruge det, der er mest hensigtsmæssigt i den
enkelte situation
•
Evner til at evaluere og udvikle jeres evner efter hver konflikt
•
Børnene får en minibog med hjem ”Alle er gode til noget”, af Renée Helmig Toft Simonsen

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

Sørg for at alle børn har noget med, som de kan sidde med under arbejdet, så de ikke ”falder fra”. IPad, telefoner, tegnepapir, malebøger eller lignende.
Det eneste krav er, at det ikke larmer, så det forstyrrer andre. Det er meget vigtigt, fordi børnene skal lære at bruge den
slags ting konstruktivt, som værn mod deres forstyrrende hyperaktiviteter.

ADHD-foreningen tager forbehold for ændringer – 08-21
Spørgsmål kan stilles til ADHD-foreningens kursussekretær Mette Skou på tlf. 70 21 50 55 eller mail: mes@adhd.dk
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Program
Vi gør opmærksom på, at der ud over de programlagte pauser, bliver indlagt pauser efter behov.

Lørdag den 9. april 2022
Kl. 9.00

Kaffe og registrering

Kl. 9.30

Velkomst og introduktion til kursus – herunder præsentation (På holdet fælles)
➢ Fordeling af ansvar for én selv. (På holdet fælles)
➢ Fordeling af ansvar i forhold til gruppen (På holdet fælles)
➢ Dagens formål og mål gennemgås (På holdet fælles)
➢ Anerkendende tankegang vises med praksiseksempler, så der er plads til alle
de personligheder, der er i en familie (På holdet fælles)
➢ Familiens styrker findes i hver familie (Familien som gruppe)

Kl. 10.45

Pause med kaffe og frugt

Kl. 11.00

Familien sætter ord på det gode samarbejde, så der er plads til alle i familien. (Familien
som gruppe)
Familien finder det, de gerne vil blive bedre til at kunne, i forhold til det, der er meget besværligt i familien, (Familien som gruppe)

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 12.45

Familien finder muligheder til, hvordan den kan nå de mål, der er bestemt i familien. (Familien som gruppe)
De fundne muligheder afprøves ved at spille nogle scener, der passer til udfordringen (Familien som gruppe)

Kl. 14.15

Pause med kaffe/saft/kage

Kl. 14. 30

Fortsættes: De fundne muligheder afprøves ved at spille nogle scener, der passer til udfordringen (Familien som gruppe)
Der laves endelige aftaler om, hvordan det sættes i gang i familien, hvem der holder fast,
og endeligt hvordan det rettes til. (Familien som gruppe)
Afslutning og evaluering på dagen (På holdet fælles)

Kl. 16.00

Kom godt hjem
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