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Kursusbeskrivelse

Når der er et barn med autisme eller ADHD i familien medfører dette ofte, at søskende har 
en særlig udfordring. Det kan være svært at forstå reaktionerne hos ens bror eller søster. 
Mange søskende oplever, at deres bror eller søster kan være anderledes, voldsom, ufor-
udsigelig eller andet. Med tilbuddet om et søskendekursus vil børnene få mulighed for at 
mødes med andre søskende, som de kan dele følelser, tanker og erfaringer med. 

Gennem oplæg, vil børnene få undervisning i, hvad det vil sige at have et handicap, hvor-
dan det er at være i en ”særlig” familie og der vil blive arbejdet på at give børnene nogle 
redskaber til at håndtere de udfordringer, de kan have i hverdagen. 

Hvem / Målgruppe

Søskendekursus er for børn og unge mellem 7 og 17 år. De tilmeldte grupperes så de 
passer i alder med hinanden.

Formål

• At give børnene en generel viden om autisme, ADHD og Tourette
• At se på ligheder og forskelle mellem dem selv og deres bror/søster
• At lære at tackle hverdagssituationer samt de tanker og følelser der opstår 

Kursusform

Kurset er fordelt på 3 kursusgange + et opfølgningsmøde for forældre og børn á 2 
timer. Kursusgangene vil blive en blanding mellem oplæg fra underviserne, små film, 
dialog og øvelser i gruppen. 

Antal deltagere

Ca. 8 børn pr. gruppe

Sted / tid / dato

Kognitiv Terapicenter, Bjerggade 4 K, 6200 Aabenraa 
Kursusgangene vil ligge eftermiddage i tidsrummet kl. 15.30-17.15. 
Kontakt os for at høre hvornår næste hold starter op.
Det vil være muligt for forældrene at sidde i et tilstødende lokale mens børnene 
undervises.

Pris pr. deltager

• 3.300 kr. pr deltager inklusiv materialer og snacks/drikkevarer
• Der kan søges økonomisk tilskud via kommunens socialforvaltning under servi-

celoves § 41. Ansøgning sendes til socialrådgiveren med kursusbeskrivelsen. (Ved 
henvendelse til Mette Hennelund kan ansøgningsskema til kommunen tilsendes pr. 
mail.)

• HUSK at I skal have kommunens accept senest 14 dage før kursusstart eller være 
indforstået med egenbetaling, hvis kommunen ikke bevilger.

Kursusansvarlige

Kurset arrangeres og ledes af psykolog Mette Hennelund og pædagogisk konsulent Lill 
Bredo Schrøder.

Tilmelding, kontakt og spørgsmål

• Har du spørgsmål så kontakt os på mail eller på tlf.: 28 99 3514 (Mette)
• Løbende tilmelding til: mette@hennelund.dk
• Kig forbi www.saerligebehov.dk og følg gerne på Facebook  


