EFTERÅRSKONFERENCE 2021

Dr Edward
HALLOWELL

Jenny Bohr · Per
Hove Thomsen ·
Rasmus Alenkær

Vi ser alt for ofte, at børn og unge med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder
havner udenfor både sociale og faglige fællesskaber. Vi ser også, at det kommer
til at forfølge dem, da de senere i livet risikerer at havne i en lang række af
uheldige statistikker.
Så hvordan kan vi skabe bedre rammer for, at børn og unge med ADHD/ADD
eller lignende vanskeligheder trives og lykkes? Og hvordan får de følelsen af, at
de tæller og har en reel plads i fællesskabet?
Det er fokus for efterårskonferencen den 25. oktober. Og du kan allerede nu
begynde at glæde dig. For du skal opleve – Dr. Edward D. Hallowell.
Udover at han på CV’et kan skrive, at han er uddannet fra Harvard, er han en af
de absolut førende på verdensplan, når vi taler ADHD. Han er desuden selv indehaver af diagnosen. Udnævnt som NY Times bedst sælgende forfatter og hans
litterære bidrag betegnes som revolutionerende. At han også har humor og glimt
i øjet gør nok heller ikke noget.
På programmet har vi desuden en af de førende eksperter herhjemme - professor i børne- og ungdomspsykiatri og overlæge Per Hove Thomsen. Han medbringer absolut nyeste forskning om afstigmatisering og ja, du læser rigtigt nu
– de mulige fordele ved at have ADHD.
Han efterfølges af Jenny Bohr, der har fuldstændig styr på sin værktøjskasse, og
på dagen dykker hun ned i konkrete pædagogiske redskaber til en hverdag, hvor
der både er børn og unge med og uden diagnoser. Meget brugbart.
Sidst men ikke mindst kan du se frem til Rasmus Alenkær. Psykolog, forfatter,
og ofte hørt i radioen eller set på TV, og især kendt for sit arbejde med inklusion.
Men også kendt for at mene, og særligt vigtigt synes vi, at det, du får med hjem,
skal være konkret og omsætteligt i din hverdag.
Så kom og vær med den 25. oktober. Det bliver på alle fronter inspirerende.
Med intens hilsen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør i ADHD-foreningen

Program
09.00

Morgenmad

09.30

Velkomst ved direktør i ADHD-foreningen Camilla Louise Lydiksen

09.45

Afstigmatisering og fordele ved ADHD
Per Hove Thomsen, professor i børne- og ungdomspsykiatri og overlæge
Per Hove Thomsen er en af dem, der ved absolut mest om ADHD i Danmark. Og på
første session får du serveret den nyeste forskning om afstigmatisering og de mulige
fordele ved at have ADHD.
Vigtigt budskab bliver også, at forløbet og livskvaliteten hos børn og unge med
ADHD absolut ikke kun afhænger af hvor svære symptomer, de har, men en lang
række andre faktorer. Meget mere om det på dagen.

10.45

Pause

11.00

At finde fodfæste med ADHD/ADD
Dr Edward Hallowell, psykiater og verdenskendt ekspert, streaming,
oplæg lavet eksklusivt til ADHD-foreningen
Sæt dig godt til rette, når et af verdens absolutte top navne giver sine bud på, hvordan
vi kan blive langt, langt bedre til at sætte rammer for børn og unge med ADHD/ADD,
så de finder fodfæste og senere har forudsætningerne for, at lykkes med det, de ønsker.
Du finder også ud af, hvorfor han har omdøbt diagnosen til VAST -Variable Attention
Stimulus Trait. Alt sammen er det naturligvis baseret på hans mangeårige erfaring og
revolutionerende bidrag på området. Vi tror på, at det bliver lidt af en øjenåbner.
Da Dr Edward Hallowell ikke kan rejse pga COVID-19, streamer vi oplægget, der er
lavet eksklusivt for ADHD-foreningen.

12.00

Frokost

13.00

Børn og unge gør det godt, når de kan
Jenny Bohr, lærer, forfatter og master i specialpædagogik
Jenny Bohr har arbejdet med børn og unge med kognitive forstyrrelser i mere end 20
år, hun er forfatter til flere fagbøger og uddannet hos selveste Dr. Ross Greene.
Så at Jennys værktøjskasse er lidt mere end i orden, hersker der ingen tvivl om og
på denne session dykker hun ned i, hvordan du konkret kan arbejde med at indrette
fællesskaber, hvor børnene går hjem med en oplevelse af succes. For børn og unge
gør det godt, når de kan.
Vi er ret sikre på, at Jennys oplæg vil give genklang i dit arbejde fremover.

14.00

Pause

14.30

Mellemformer. Når barnet falder mellem to stole
Rasmus Alenkær, psykolog og ph.dk
Rasmus Alenkær er især kendt for sit arbejde med inklusion, og optræder ofte i radio
og på TV som ekspert og debattør. Og så er han kendt for at mene, at tung teori og
omfangsrig evidens er fint, men først når det hele oversættes til brugbar praksis, er
målet nået. Vi er helt enige. Og vi glæder os til, at Rasmus Alenkær stiller skarpt på
arbejdet med børn og unge, der billedligt talt falder mellem to stole – i skolesystemet
og i det hele taget.
Med afsæt i iagttagelser, der relaterer sig til “mellemformsorganisering”, opstiller
Alenkær en række anbefalinger, der giver børnene og de unge bedre mulighed for
at deltage. En væsentlig pointe er, at enhver indsats skal have tydelige mål, tydelig
ledelse og tydelig retning. Og som forberedelse på det hele kan du med fordel lytte til
afsnittet “Mellemformer” i podcastserien “Børnepsykologi - med Rasmus Alenkær”,
som findes på alle diverse streamingtjenester.

15.30

Tak for denne gang

Hvor & hvornår
Efterårskonferencen afholdes den 25. oktober 2021 på
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, kl 09-15.45
Pris & tilmelding
For dagens program, materialer og forplejning 2100 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 den 25. september 2021 hæftes
for 50 % af deltagergebyret og derefter hæftes for det fulde beløb.

