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Når vi taler med børn og unge med ADHD/ADD, fortæller de, at de føler sig udenfor. 
At de altid har følt sig forkerte og anderledes. At de har manglet hjælp. At der ikke er 
nogen, der kan se, at de også kan noget. Fælles for børn og unge med ADHD/ADD er 
med andre ord, at de virkelig kæmper. Uden undtagelse. 

Så hvordan skaber vi bedre vilkår for børn og unge med ADHD/ADD? Hvordan forstår 
vi den adfærd, vi ser? Hvordan kan vi se bag om adfærden og også se styrkerne? Og 
hvordan sikrer vi dem en værdifuld plads i fællesskabet? For det vi heldigvis også ser, det 
er, at når rammerne er der, så rykker de. Ofte mere end de selv og andre troede muligt. 

Alt dette stiller vi skarpt på med vores efterårskonference, hvor I kan se frem til at opleve 
den engelske ekspert Dr David Daley. 

Meritterne er efterhånden ved at være mange for herren, der er specialiseret i børn og 
unge med ADHD/ADD og citeret for sin viden tusindvis af gange rundt omkring i verden. 
At han også beskrives som en fabelagtig oplægsholder gør nok heller ikke noget.  Og på 
efterårskonferencen bliver I lukket ind i den nyeste viden fra hans verden. 

David efterfølges af Jenny Bohr, der har fuldstændig styr på sin faglige værktøjskasse, 
og du kan glæde dig til, at hun stiller skarpt på sit nyeste emne, som hun p.t. også er ved 
at skrive en bog om. 

Sidst men ikke mindst kan du se frem til Tine Basse Fisker, der er kendt som lidt af en 
ekspert i inkluderende fællesskaber, men også for sin enestående evne til at inddrage 
deltagerne. Og Tine sætter scenen med, at der er mange pædagogiske og perspek-
tivskiftende greb, som man kan benytte sig af, FØR man undersøger, hvad der er galt 
med barnet eller den unge. For børn og unge gør det godt, når de kan. 

Så kom og vær med den 24. oktober. Det bliver på alle fronter inspirerende og lærerigt. 
Og det er viden og værktøjer, som I kan have rigtig god gavn af i en hverdag, hvor der 
både er børn og unge med og uden diagnoser. 

Med intens hilsen

Camilla Louise Lydiksen
Direktør i ADHD-foreningen



Program
Morgenmad 

Velkomst ved direktør i ADHD-foreningen Camilla Louise Lydiksen

Hvordan forstår vi den adfærd, vi ser?
Dr David Daley, engelsk ekspert, men verdenskendt for sin viden

Sæt jer godt til rette, når Dr David Daley stiller skarpt på ADHD/ADD og på, hvordan 
vi kan forstå den adfærd, vi oplever. For David oplever ofte i sin dialog med profes-
sionelle, at de tror, at de forstår, men rent faktisk forstår de ikke, hvorfor børn og unge 
med ADHD/ADD eller lignende vanskeligheder opfører sig som de gør. 

I kan også se frem til at finde ud af alt det, I ikke vidste om ADHD/ADD, baseret på 
den absolut nyeste forskning på området. 

Pause

David Daley fortsat

Frokostpause

Det pædagogiske detektivarbejde
Jenny Bohr, lærer, forfatter og master i specialpædagogik

Jenny Bohr har arbejdet med børn og unge, der har kognitive forstyrrelser i mere end 
20 år, hun er forfatter til flere fagbøger og uddannet hos selveste 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 det, hun kalder det pædagogiske detektivarbejde. Et 
arbejde, der tager afsæt i børnesynet  ’børn gør det godt, når de kan’. For når børn og 
unge gør det knap så godt, så er det fordi, at de ikke kan i situationen.  Og det er der, 
der opstår konflikter. Det er der, at børn og unge går hjem med følelsen af, at de ikke 
kan lykkes. 

Med det pædagogiske detektivarbejde kan I imidlertid se bag om adfærden, og med 
den indsigt kan I give børn og unge nye handlemuligheder. I kan forebygge konflik-
ter og som ekstra bonus vil I gå hjem med følelsen af, at I lykkes med jeres arbejde. 
Metoden er Jenny i øvrigt ved at skrive en bog om, og vi er ret sikre på, at sessionen 
bliver lidt af en øjenåbner. 
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Pause

Hvordan ser du MED børn og unge?
Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, forfatter og kognitiv psykoterapeut 
med speciale i børn og unge

Tine Basse Fisker har siden 2002 forsket i inkluderende miljøer. Og på dagen stiller 
hun skarpt på, hvorfor blikket på børn og unge er helt afgørende for, hvordan det bli-
ver muligt at arbejde professionelt og pædagogisk med dem. 

Børneperspektivet er derfor et centralt omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde. 
Det kan vi tale meget om, og bruge mange ord om, men vi kan også gå ”bagvejen” og 
undersøge, hvordan perspektivet kommer til udtryk i det sprog, vi bruger, når vi taler 
OM børn og unge. For der er sammenhæng mellem sprog og jeres handlemuligheder. 
Og det er på den måde, I kommer til at se MED børn og unge

Camilla, Opsummering og tak for i dag

Hvor & hvornår
Konferencen løber af stablen mandag den 24. oktober 2022  kl. 9.00 – 15.45 
på Hotel Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

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 24. september 2022 hæftes 
for 50 % af deltagergebyret og derefter hæftes for det fulde beløb.
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