
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit nydiagnosticerede barn med ADHD 
 

Forældrekursus 
for forældre, der har fået diagnosen på deres barn inden for det sidste 

år  
 

 
21.–23. september 2007  

 
 
 
 

Hotel Scandic 
Hvidkærvej 25 

5250 Odense SV 
 



 

 

Program 
 
Fredag den 21. september 2007 
 
Kl. 15.00-17.30 Ankomst og indkvartering 
 
Kl. 17.30-17.40 Introduktion til kurset i kursuslokalet 
 
Kl. 17.40-? Middag, kaffe og præsentation af kurset,  præsentation af ADHD-
foreningen og  præsentation af deltagerne 
 
Lørdag den 22. september 2007 
 
Kl. 06.30-09.00 Morgenmad 
 
Kl. 09.00-12.30 Hvad er ADHD? 
 v/overlæge Ole Sylvester Jørgensen   

 der bl.a. vil komme ind på 
Hvad er ADHD? 
Hvad skyldes det? 
Hvilke symptomer er der? 
Hvilke behandlingsmuligheder er der?  
Herunder behandling med medicin.  
 

Kl. 12.30-14.00 Frokost 
 
Kl. 14.00-17.30 Hvad gør det ved familien at have et barn med ADHD? 
 v/pædagog Evelyn Andersen  
 der bl.a. vil komme ind på, hvordan det påvirker hverdagen i familien, at et 

barn har ADHD. Hvad kan familien selv gøre?  
  
 Pædagogik i hverdagen for børn med ADHD.  
 v/pædagogisk vejleder Dorthe Holm 

Oplægget giver konkrete bud på, hvordan forældre og familie kan hjælpe 
og støtte barnet med ADHD bedst muligt i dagligdagen.  

Udgangspunktet vil være idéer til konkrete handlemuligheder i hjemmet, 
som kan medvirke til at fremme barnets selvstændighed og dermed 
fornemmelsen af at lykkes.    

 
Kl. 18.30-? Middag, kaffe og erfaringsudveksling 

 
 
 
 



 

 

Program 
 
Søndag den 23. september 2007    

 
Kl. 07.00-09.00 Morgenmad 
 
Kl. 09.00-12.30 Hvad er min ret, og hvad er min pligt? 
 v/socialrådgiver Maiken Guldborg 

 
Når man får et barn med handicap, får  man ofte brug for hjælp fra 
det  
offentlige. Det er en ny situation for 

 mange familier, og der vil være gode 
råd om, hvordan man forbereder   sig på mødet med sin 
sagsbehandler.  

 Hjælpeforanstaltningerne efter  
 §41 og §42 gennemgås. 

 
  

Kl. 12.30-12.40 Pause 
 
Kl. 12.40-13.00 Opsamling  
 
Kl. 13.00-? Frokostbuffet 
 
 
 
 

 
 
 

Kursusledere fra ADHD-foreningen 
 
 

Ole Bonde 
Søs Bonde 

Liselotte Schultz 

 



 

 

Oplægsholdere 

  
Ole Sylvester Jørgensen 
er overlæge på Bispebjerg Hospital. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Har især 
beskæftiget sig med diagnostisk udredning af børn med neuropsykiatriske forstyrrelser: 
autisme, ADHD og Tourettes Syndrom. Har desuden opbygget erfaring vedr. 
psykofarmakologisk behandling af de omtalte psykiske forstyrrelser samt de komplikationer, 
der kan opstå. 

 
Evelyn Andersen 
pædagog, er leder af en daginstitution med en specialgruppe af børn med sprog- og 
kommunikationsvanskeligheder i  
Gentofte Kommune, og hun har altid interesseret sig for børn med særlige behov. 
Hun var formand for DAMP-foreningen 1991-2004. 
 
Dorthe Holm 
pædagogisk vejleder, er ansat ved Centerklasserne, Højvangskolen Horsens Kommune som 
børnehaveklasseleder. Centerklasserne, er en specialskole for bl.a. børn og unge med ADHD.  
Hun varetager sideløbende en funktion som vejleder for forældre og pædagogisk vejleder for 
Horsens Kommunes folkeskoler og børnehaver. Hun har bl.a. skrevet hæftet HVASKO - 
Pædagogik i hverdagen for børn med ADHD. Kan rekvireres gratis på www.adhd.dk Se også 
www.hvasko.dk 
 
Maiken Guldborg  
socialrådgiver, ansat i ADHD-foreningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.adhd.dk/


 

 

Praktiske oplysninger 
 

Tidspunkt 
Fredag den 21. september 2007 kl. 17.30 til 
søndag den 23. september 2007 kl. ca. 14.00 
 
Sted 
Scandic Hotel Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV 
Telefon 66 17 66 66 
Tæt på afkørsel 52 (E20) 
Ca. 6 km. fra Odense Banegård Center. 
 
Pris 
3700 kr. for hver deltager. 
 
Økonomisk støtte 
Kommunen kan søges om tilskud i henhold til Servicelovens §41,  
da kurset er handicaprettet. Skabelon til ansøgning kan hentes  
på www.adhd.dk under menupunktet: Ret & pligt/De sociale sider. 
 
Hvis du får afslag fra kommunen 
Du skal altid bede om at få et skriftligt afslag og en  
ankevejledning.  
Ank afgørelsen og kontakt ADHD-foreningen. 
 
Tilmeldingsfrist 
Fredag den 7. september 2007. 
 
Erfaringsmæssigt er der stor interesse for vores kurser, så vi  
anbefaler dig at sende tilmeldingen hurtigt for at være sikker på 
at komme med på kurset. Der er begrænset antal pladser,  
og deltagerne optages i den rækkefølge, de er tilmeldt.  
 
Afbud 
Tilmelding er bindende. Deltagergebyr tilbagebetales ved skriftligt  
afbud til ADHD-foreningen senest den 14. september 2007.  
Bemærk: Afbud skal bekræftes af ADHD-foreningen. 
 
Flere oplysninger 
Henvendelse til ADHD-foreningen 
Kongensgade 68, 5000 Odense C 
Tlf. 70 21 50 55 e: kurser@adhd.dk 

http://www.adhd.dk/
mailto:kurser@adhd.dk


 

 

     Klip ud og send ind  
Mit nydiagnosticerede barn med ADHD 21.–23. sept. 2007 

Antal tilmeldte  

  

Navn 
 

 

Adresse 
 

Gadenavn Postnr.                          By 
 
 

Telefon  

E-mail skriv tydeligt  

 

Navn 
 

 

Adresse 
 

Gadenavn Postnr.                          By 
 
 

Telefon  

E-mail skriv tydeligt  

  

Barnets fødselsdato til 
orientering 

 

Særlige ønsker vedrørende 
kost og logi 

 

Ja, jeg giver hermed tilladelse til, at ovennævnte oplysninger fremgår af 
deltagerlisten til kursusdeltagerne 
 

  
 

Nej, jeg ønsker ikke følgende oplyst  

 adresse          telefon           e-mail           barnets alder 

Er det ok, at der evt. bliver fotograferet på kurset?     Ja Nej                            

 

Dato                          Underskrift  
 
 

Tilmeldingen skal være os i hænde senest den 7. september 2007. Tilmeldingen er bindende. Ved skriftligt 
afbud senest den 14. september 2007 tilbagebetales det indbetalte beløb.  
Alle felter bedes udfyldt - helst med blokbogstaver.  
 
Tilmelding returneres til:  
ADHD-foreningen, Kongensgade 68, 2. sal, 5000 Odense C  
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