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* Transport for underviser faktureres efter kørte km 
og statens høje takst. Max 20 deltagere pr hold.

Studerende med 
ADHD/ADD?
Få 3 timers kompetenceudvikling til 6500* kr

Vi ved, at uddannelser skal kunne rumme flere og flere studerende med diagnoser. Vi ved, 
at de unge alt for ofte havner udenfor både sociale og faglige fællesskaber. At de har svært 
ved at hænge i og holde ved. Og vi ved desværre, at det får fatale konsekvenser for deres 
fremtid, da vi senere ser dem i en række triste statistikker. 

Vi ved heldigvis også, at viden og værktøjer kan gøre en verden til forskel, og at de kan 
lykkes med det, de ønsker. 

Derfor har vi udviklet særligt kursus til uddannelser. 

I spidsen for kurset står en af ADHD-foreningens erfarne og fagligt stærke eksperter, der
hvert år afholder forløb, som giver en mærkbar virkning på uddannelserne rundt omkring  
i landet. Og det gør de også gerne hos jer. 

Ønsker I et kursus af en anden karakter så kontakt mig, da jeg hellere end gerne hjælper
med at skrue et specifikt program sammen med jer.

De bedste hilsner

Tanja Kaas Thomsen
kommunikationskonsulent
tkt@adhd.dk, 53 72 99 05

Indhold: 
1. Viden om ADHD og ADD
• Bag om bogstaverne ADHD og ADD.
• Hvad vil det sige at have en opmærksomheds-,  

aktivitets- og impulsforstyrrelse?
• Hvordan kan vanskelighederne komme til udtryk?  

Og hvordan kan de spænde ben for uddannelse? 

2. Kommunikation og samarbejde
• Hvordan kan vi forstå den adfærd, vi ser hos unge  

med ADHD/ADD?
• Konkrete pædagogiske redskaber til at kommunikere 

og samarbejde med studerende med ADHD/ADD?

3. Støtteforanstaltninger, der optimerer mulighederne 
• Hvad kan man gøre for at optimere læringsbetingel-

serne og øge mulighederne for, at studerende med 
ADHD/ADD kan gennemføre uddannelse? 

• Redskaber/hjælpemidler, som kan støtte elever  
med ADHD/ADD


