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Skab en god hverdag  
– for hele familien omkring børn med ADHD 
 
Søndag den 12. september 2021  
Online via Microsoft Teams kl. 09.30-12.30  
 
Tilmelding www.adhd.dk  
Pris: 725,- 

 
 
 
Målgruppe 
Kurset er for alle voksne, der har relationer til børn med ADHD i alderen 5-12 år. Voksne, som ønsker at forstå og hjælpe 
disse børn på nye måder og som mangler viden og værktøjer i forhold til børnene. 
 
Begrundelse og relevans 
Børn med ADHD opfatter og forstår ofte verden på en anden måde end de fleste, og de kan derfor reagere og handle på 
måder, vi ikke forstår eller forventer. Og vores almindelige opdragelsesmåder eller pædagogik virker ikke på samme 
måde som med andre børn. Derfor har voksne omkring disse børn stor gavn af at få en ny forståelse for børnene og 
nogle nye værktøjer for at få dagligdagen til at fungere.  
 
Formål 
Målet med kurset er, at deltagerne får ny viden og forståelse for, hvordan ADHD kan komme til udtryk hos børnene, samt 
tilegne sig nye måder og værktøjer i deres relation til børnene. Således at konfliktniveauet sænkes, og at både børnene 
og vi voksne oplever, at tingene lykkes. Som voksne kan I, ved jeres deltagelse, tilegne jer en fælles viden og forståelse 
for børnene og fælles måder og tilgange. Samtidig vil det være muligt for deltagerne at udveksle erfaringer med andre i 
samme situation. 
 
Et online kursus 
Kurset vil foregå på Microsoft Teams. Det betyder, at du kan deltage, der hvor du er, hjemme eller på arbejde, og at I kan 
deltage sammen. Også selvom I som forældre ikke er det samme sted. I vil modtage et link, som I skal anvende for at 
deltage i kurset.  
 
Kurset består af 3 moduler. Man kan tilmelde sig de enkelte moduler eller tilmelde sig et samlet forløb. De, der tager det 
samlede forløb, vil have en ekstra mulighed for at sparre med underviseren og hinanden.  
Dette foregår online, onsdag efter hvert modul kl. 16-17. 
 
Underviser 
Jenny Bohr er uddannet lærer, Master i Specialpædagogik og Advanced trainee i Collaborative Problem Solving, hos dr. 
Phd. Ross Greene, Boston, Mass. Gennem flere år har Jenny fungeret som inklusionskonsulent på mange forskellige 
skoler og institutioner. Samtidig fungerer Jenny som familievejleder for familier med børn, der har kognitive forstyrrelser 
som ADHD.  
Herudover holder hun kurser og foredrag for både fagfolk og pårørende i hele landet. Jenny har skrevet bøgerne  
”Samarbejdsbaseret problemløsning” og ”Problemløsende inklusion”. Læs mere på www.jennybohr.dk  
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Program  
 

Skab en god hverdag  
– for hele familien omkring børn med ADHD 

 

 
Søndag den 12. september 2021 kl. 09.30 – 12.30 
Kurset vil overvejende bestå af oplæg og spørgsmål, og der vil desuden være indlagt pauser. 
 
 
Kl. 09.30 Velkommen på kursus 

- Præsentation program og formål 
- Præsentation af underviser 

  

• Hvordan kan vi bedst skabe rum og rammer for børn med ADHD? 

• Hvordan kan vi få det bedst mulige familieliv med rum for alle?  

 

• Hvordan løser vi daglige problematikker som at komme op om morgenen, gå i seng om 
aftenen, lave lektier, spise aftensmad og meget mere? 
 

o Omverdens- strukturering 
o Visualisering 
o De 10 H’er 
o Tips og tricks i hverdagen 

 
Kl. 12.30 Tak for i dag  

 


