Tilleggsinformasjon om tilbudet til skoler.
Tilbudet er et samarbeid mellom Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge og ADHD Norges
fylkeslag i Midt-Norge.

Informasjon om tilbudet til skoler og barnehager
Les brosjyren på Brosjyre_skoler_og_barnehager.pdf (varres.no)

Forelesere / kursholdere:
De som reiser rundt til skolene er ikke fagpersoner men har erfaringskompetansen og
brukerperspektivet som pårørende. Alle har opplæring i egen organisasjon og kurs i
helsepedagogikk, og mangeårig erfaring i formidling gjennom Vårres og egne organisasjoner. Det er
denne kompetansen som formidles til elever, ansatte i skolen og foreldregruppen.

Tilbudet:
Dette er ett 3-delt opplegg som kan gjennomføres fortløpende i løpet av en dag eller deles opp over
flere dager. Tilbudet til skolene er pr. i dag gratis til de som ønsker å benytte seg av tilbudet. Det
eneste vi ønsker i løpet av dagen er kaffe og evt. noe å bite i dersom hele dagen går med og det er et
tett program.
Vi foreleser kun på generelt grunnlag, og benytter ikke informasjon om noen av barna på skolen
(mange kan være bekymret for at vi skal si noe om dem eller benytte informasjon som kan
identifisere enkeltpersoner).
Noen skoler har hatt ADHD, Tourettes syndrom eller autismespekterforstyrrelser som tema gjennom
hele uka / dagen slik at infoen har kommet i flere økter. Noen av skolene vi besøker har vist filmer for
barna / ungdommene i forkant. Da anbefaler vi følgende filmer:
Filmer om ADHD:
•
•

Filmen: Sånn er jeg og sånn er det om Mathilde som har ADHD:
https://tv.nrk.no/serie/saann-er-jeg-og-saann-er-det/msue11001210/sesong-1/episode-2
Filmene på ADHD Norge sin side: https://adhdnorge.no/avdeling/filmer/
o Hva er ADHD – faktafilm om ADHD
o Hva er ADHD – faktafilm – Scribblefilm om ADHD
o Du er sjefen – viser hvordan god klasseledelse kan være til hjelp for elevene, og
hvordan god organisering og struktur er til hjelp.
o Godt jobbet – handler om hvorfor man tilrettelegger for elever med ADHD og hva
man vinner med å fokusere på ros og mestring
o Grave etter gull – fokuserer på hvordan lærer og assistent kan jobbe godt sammen
og hvordan man benytter seg av assistenten på en funksjonell måte. Filmen tar også
for seg hvordan man bruker elevenes ressurser i undervisningen.
o Friminutt på barneskolen – filmen viser hva slags utfordringer elever med ADHD kan
ha i friminuttet. Sosial omgang med jevnaldrende kan være vanskelig og likedan
hvordan lærer tar tak i utfordrende situasjoner.

•

o Friminutt på ungdomsskolen - filmen viser hva slags utfordringer elever med ADHD
kan ha i friminuttet. Sosial omgang med jevnaldrende kan være vanskelig og blir
gjerne mer kompleks med økende alder.
o Med universet i kofferten – Scribblefilm
o Her ligger det også mange andre filmer som er beregnet på den voksne målgruppen
Film for tenåringer: http://www.levemedadhd.info/%C3%A5-leve-med-adhd/tenaaringermed-adhd/

Filmer om Autismespekterforstyrrelser
•
•
•

Hva er autismespekterforstyrrelser (ASF / ASD)?
Plass til alle
Filmer som ligger på Autismeforeningen i Norge sin hjemmeside:
https://autismeforeningen.no/informasjonsmateriell/filmer/
Her er det mange ulike filmer som er beregnet for også den voksne målgruppen.

Filmer om Tourette syndrom
•
•

Filmen «Å sånn er jeg og sånn er det» om Magnus som er 7 år og som har Tourette syndrom
Filmer som ligger på Norsk Tourette forening sin hjemmeside:
https://www.touretteforeningen.no/tourettes-syndrom/film-media/
Her er det mange ulike filmer som er beregnet for også den voksne målgruppen.

Skisse over tidsbruk og hva vi formidler:
Info til elevene (helst fra 4 trinn – lavere alderstrinn krever en annen tilnærming og vi
er færre som behersker dette):
En skoletime (her avhenger størrelsen på klassen / trinnet om klasser / trinn kan slås sammen).
Dersom det er ønskelig kan vi bruke 2 skoletimer og vi viser da en film i tilknytning til undervisningen.
Vi snakker med barna om filmen etterpå – kan være lettere å få i gang kommunikasjonen på en slik
måte (Da er filmen «sånn er jeg og sånn er det» den som etter all sannsynlighet vil bli brukt – Merk:
da er vi avhengig av å få benytte skolens internett).
Tema:
Hva er ADHD (Kjernesymptomer og hvordan det arter seg – både hva som kan være vanskelig og hva
som kan være positivt). Vi går også igjennom kjernesymptomene på Tourette Syndrom og Asperger
Syndrom.

Info til alle ansatte på skolen:
ca. 2 timer inkl. en liten pause (evt. ca. 90 min uten pause). Vi ønsker at SFO deltar sammen med
øvrige ansatte i skolen.

Tema:
Hva er ADHD (Kjernesymptomer, sosialt samspill, utfordringer, tilleggsproblematikk, tilpasset
opplæring og generelt om tilrettelegging, muskelspenninger / motorikk / kroppskontroll /
reguleringsvansker og samarbeid med foreldrene). Vi går også igjennom kjernesymptomene på
Tourettes Syndrom og Asperger Syndrom.

Info til foreldre
ca. 2 timer inkl. en liten kaffepause med løs prat (anbefaler pause da 90 min. kan bli lang tid. Vi vet
også av erfaring at enkelte av foreldrene kan ha samme type utfordringer og ha problemer med
konsentrasjon over lang tid.
Tema:
Her tar vi for oss omtrent det samme som til ansatte på skolen, men med en annen vinkling. For
foreldregruppen har vi mer fokus på det å være «medforeldre», åpenhet, bursdager, mobbing,
venner, regler ved besøk etc. Vi er også innom fritidsaktiviteter og spesielle utfordringer rundt dette.

Gjennomføringsdagen
Det er viktig at det blir lagt inn tid til forflytting og opp/nedrigging dersom vi skal «gå fra rom til rom”
slik at tidsskjemaet ikke sprekker. Alternativt kan vi være på ett fast rom gjennom hele dagen. Dette
avgjør den enkelte skole.

Vi bruker Power Point slik at nødvendig utstyr må være tilgjengelig (vi kan ta med egen pc. evt.
minnepenn – alt etter avtale).

Evaluering
Det opplegget vi kjører får gode tilbakemeldinger ved de skolene vi har vært på, og mange skoler
ønsker jevnlige besøk. Elever og foreldre skifter hvert år, mens ansatte gruppen kan ha behov for
oppdatering med noen års mellomrom.
Vi bestreber at opplegget vi kjører skal være nyttig og derfor ønsker vi en tilbakemelding så snart
som mulig etterpå. Vedlagt denne informasjonen ligger derfor ett evalueringsskjema i wordformat
som gjerne kan benyttes som mal for tilbakemeldingen.
Skriv gjerne på evalueringen om dere tillater at vi benytter dere som referanse for skolebesøk.

Kontaktinformasjon
Trøndelag
ADHD Norge Nord-Trøndelag
Epost: nt@adhdnorge.no
Facebook: ADHD Norge Nord-Trøndelag
Hjemmeside: https://adhdnorge.no/fylkeslag-og-lokallag/#nord-trondelag
Tlf. Fylkesleder ADHD Norge Nord-Trøndelag

Lars Morten Lersveen

412 23 616

Tlf. Kontaktperson for Vårres

Mona Breding Lersveen

920 35 322

ADHD Norge Sør-Trøndelag
E-post: st@adhdnorge.no
Facebook: ADHD Norge Sør-Trøndelag
Hjemmeside: https://adhdnorge.no/fylkeslag-og-lokallag/#sor-trondelag
Tlf. Fylkesleder i ADHD Norge Sør-Trøndelag

Kristian Mandahl

994 55 125

Tlf. Kontaktperson for Vårres

Hege Hafstad

417 23 284

Møre og Romsdal
ADHD Norge Møre og Romsdal
E-post: mr@adhdnorge.no
Facebook: ADHD Norge Møre og Romsdal
Hjemmeside: https://adhdnorge.no/fylkeslag-og-lokallag/#more-og-romsdal
Tlf. Fylkesleder ADHD Norge Møre og Romsdal

Haavard Knudseth-Michalsen

469 25 131

Tlf. Kontaktperson for Vårres

Robert Andre Sund

473 70 742

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge
E-post: post@varres.no
Facebook: Vårres
Hjemmeside: https://www.varres.no
Tlf. Vårres 975 26 381 Hege Hafstad 417 23 284 Anne Strand 957 25 067 Arthur Mandahl 90973 268

