
 



Center for ADHD udbyder specialist-kurset: 

Samskabende interventioner omkring børn med ADHD og lignende adfærd 
Kurset klæder dig på til at vejlede fagprofessionelle i skole- og dagtilbud.  
Du bliver i stand til at etablere en kollaborativ proces med lærere og pædagoger. Du lærer at videreformidle effektive 
strategier til konkrete forandringer og skabe motivation i felt, der kan være præget af modstand og udbrændthed.  
På kurset arbejder vi blandt andet med relationsarbejde, psykoedukation og psykologen som vejleder.  
 
Kurset er forhåndsgodkendt til datoerne i Århus med flg. 
Klinisk børnepsykologi: 6.4.4.2.3., 24 timer. 
Klinisk børneneuropsykologi: 7.4.4.2.4., 12 timer.  
Psykoterapi, børn: 6.4.4.2.3., 24 timer. Kurset kan godkendes iht. retningslinjerne for det fleksible valg. 
 
Datoer:  
Århus: 14/3, 4/4, 2/5 og 22/5-2019. Alle dage kl. 9-16.  
Kbh.: 22-23/8 og 18-19/9-2019. Alle dage kl. 9-16. 
 
Sted:  
Center for ADHD, Marselis Boulevard 1, 8000 Århus C;  
Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1., 1100 Kbh. K. 
 
Pris: 6618,75 kr. inkl. moms og materialer  
Tilmelding og yderligere information: www.adhdcenter.dk 
 
Program: 
Dag 1 

• Relationskompetence – 3 timer – Lene Straarup 
• Guidning i følelser og sociale færdigheder – 3 timer – Luise Bæk Bomme 
• Relevant psykoedukation i forhold til dagens temaer – Lene Straarup 

 
Dag 2  

• Proaktive strategier: Ros, belønning, struktur og rammer – 3 timer – Luise Bæk Bomme 
• Håndteringsstrategier i forhold til emotionel udtrætning i det pædagogiske arbejde – 3 timer – Lene Straarup  
• Relevant psykoedukation i forhold til dagens temaer – Lene Straarup 

 
Dag 3 

• Kommunikation: beskeder, omdirigering og ignorering – Luise Bæk Bomme 
• Forældresamarbejde omkring børn med ADHD og lignende adfærd – Lene Straarup 
• Relevant psykoedukation i forhold til dagens temaer – Lene Straarup 

 
Dag 4 

• Håndtering af høj arousal, konflikter og vrede 
• Problemløsning med børn  
• Relevant psykoedukation i forhold til dagens temaer – Lene Straarup 

 
Undervisning i det enkelte tema er bygget op omkring dels selv at kunne anvende de konkrete strategier i praksis, dels 
at kunne formidle og motivere lærere og pædagoger til at arbejde med strategierne.  
 
 
 



 

 
 
 

Center for ADHD udbyder specialist-kurset: 

Samskabende interventioner omkring børn med ADHD og lignende adfærd 
Kurset klæder dig på til at vejlede fagprofessionelle i skole- og dagtilbud.  
Du bliver i stand til at etablere en kollaborativ proces med lærere og pædagoger. Du lærer at 
videreformidle effektive strategier til konkrete forandringer og skabe motivation i felt, der kan være præget 
af modstand og udbrændthed.  
På kurset arbejder vi blandt andet med relationsarbejde, psykoedukation og psykologen som vejleder.  
Læringsmålet er derfor tredelt: 

1. Psykologen skal opnå indsigt i både en teoretisk og forskningsmæssig baggrund for indsatserne 
specielt i forhold til ADHD og 

2. Tilegne sig de forskellige redskaber og konkrete strategier og 
3. Blive fortrolig med den kollaborative vejledningsstil gennem øvelser.  

Kurset henvender sig bredt til psykologer, der arbejder inden for børneområdet. Det er afprøvet gennem 
de seneste år med deltagelse af psykologer fra et bredt udsnit af det børnepsykologiske felt. 
Strategierne på kurset vil også være relevante at kende for privatpraktiserende børnepsykologer, som skal 
vejlede forældre. Strategierne er relevante i familien - også for børn uden diagnoser. 
 
Kurset er på 24 timer. 
Kurset er tidligere forhåndsgodkendt med følgende timer: 
Klinisk børnepsykologi: 6.4.4.2.3., 24 timer. 
Klinisk børneneuropsykologi: 7.4.4.2.4., 12 timer.  
Psykoterapi, børn: 6.4.4.2.3., 24 timer. Kurset kan godkendes iht. retningslinjerne for det fleksible valg. 
 
Datoer:  
Århus: 31/10, 14/11, 28/11, 11/12 - 2019. Alle dage kl. 9-16.  
Kbh.: 22-23/8 og 18-19/9-2019. Alle dage kl. 9-16. 
 
Sted:  
Center for ADHD, Marselis Boulevard 1, 8000 Århus C;  
Center for Familieudvikling, Østergade 5, 1., 1100 Kbh. K. 
 
Pris: 6618,75 kr. inkl. moms og materialer og forplejning 
 
Tilmelding og yderligere information: www.adhdcenter.dk    
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