
Ansøgningsskema - Frivillig forældretræner 

Hvad er din motivation for at blive frivillig forældretræner? 

Kan du deltage alle dage på forældretræneruddannelsen i weekenderne 14. august og 28.-29. august 

Ja _____   Nej ______ 

Vil du forpligte dig på at undervise onsdag i tidsrummet kl.17.30-20 i 12 uger i perioden uge 35 - uge 47 
(første og sidste modul vil være tidsrummet kl.17.30-21) i Valby? 

Ja _____   Nej ______ 

Vil du forpligte dig på at undervise tirsdag i tidsrummet kl.17.30-20 i 12 uger i perioden uge 36 - uge 48 
(første og sidste modul vil være tidsrummet kl.17.30-21) i Slagelse? 

Ja _____   Nej ______ 

Hvad er din uddannelse? 
 (Også relevant efteruddannelse og kurser) 



Hvad er din erfaring med ADHD? 

Hvad er din erfaring med undervisning? 

Har du anden relevant erfaring?  
(Erhvervserfaring, personlig erfaring, frivilligt arbejde) 

Beskriv kort dit syn på børn og forældre med ADHD 

Giv en kort karakteristik af dig selv som menneske 

Svar venligst på, om du er indforstået med følgende: 

Jeg vil blive ringet op af en konsulent fra ADHD-foreningen, som efter et kort telefoninterview vil 
vurdere, om jeg kan optages på uddannelsen 
Ja _____   Nej ______ 



Hvis jeg bliver valgt, får jeg en manual første undervisningsgang, som jeg skal læse inden næste 
undervisningsgang 
Ja _____   Nej ______ 

Jeg forpligter mig så vidt muligt til at gennemføre uddannelsen og kursusforløbet 
Ja ______   Nej _____ 

Jeg er bevidst om min vigtige rolle som forældretræner, hvor jeg ikke bare kan springe fra, selvom jeg er 
frivillig 
Ja _____   Nej ______ 

Undervisningen foregår sammen med en anden træner, som jeg samarbejder med om fordeling af 
opgaverne  
 Ja _____   Nej ______ 

Jeg vil modtage et forældretrænings diplom, når jeg har gennemført uddannelsen og undervist mit 
første 12 ugers forældretræningsforløb 
Ja _____   Nej ______ 

Kontaktoplysninger: 

Navn: 

Adresse: 

By: 

Tlf.: 

Mail: 

Tak fordi du udfyldte skemaet.  

Send det til Tina Vaarning: tva@adhd.dk 

Hilsen

ADHD-foreningen
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