
D. 21. september 2022
Greve - 17:30 – 20:30

18:15 – 18:45: Sandwich

19:30 – 19:45: Kage og frugt



• Betydning af ordet ”Inklusion”

• Præsentation af elementer, 
der skaber inkluderende 
foreninger

• Viden og konkrete redskaber

• Hvordan kan I komme i gang i 
jeres forening

Program og formål
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FORENINGER FOR ALLE – HVORFOR?

• Foreninger er unikke, værdifulde, 
givende fællesskaber

• Færre ensomme børn, færre børn der 
mistrives

• Færre børn og unge der søger 
alternative fællesskaber



Inklusion - Fællesskaber

•Hvilken cirkel er 
mindst vigtig?



Målgruppe

•Børn der er/har
• Ensomme 
• Diagnoser
• Fysiske funktions 

nedsættelser
• Fra økonomisk 

pressede familier
• I sorg
• Sårbare



Diagnoser



Diagnoser



ADHD - ADD

• Opmærksomhed
• Aktivitet 

(hypo- og 
hyperaktivitet)

• Impulsivitet

Forstyrrelse i 
opmærksomhed

Løse 
udfordringer

Overholde 
tid

Holde på 
informationer

Opretholde 
opmærksomhe

den

Huske 
ting

Træffe 
valg

Gennemføre/ 
færdiggøre 

opgaver

Skifte 
strategi

Høre 
efter

Håndtere 
skift

Planlægge 
og 

organisere

Huske 
aftaler



ADHD 

• Opmærksomhed

• Aktivitet 
(hypo- og 
hyperaktivitet)

• Impulsivitet
Hyper-

aktivitet

Løber –
klatrer på 

ting

Er rastløs og 
vrider sig på 

stolen

Kan ikke 
arbejde 

roligt

Taler 
meget

Tankemylder



ADHD - ADD

• Opmærksomhed

• Aktivitet 
(hypo- og 
hyperaktivitet)

• Impulsivitet
Hypo-

aktivitet

Svært ved at 
komme i gang

passiv

dagdrømmer

Skal 
holdes 
til ilden

?



ADHD - ADD

• Opmærksomhed

• Aktivitet 
(hypo- og 
hyperaktivitet)

• Impulsivitet

Impulsivitet

Reagerer 
uden 

omtanke

Buser ud med 
svarerne

Kan ikke 
vente på 

tur

Er påtrængende
Overskrider 

grænser

Afbryder 
andre

?



ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelser

• Kommunikation

• Socialt samspil

• Forestillingsevne

• Kan have
• Sær interesser

• Lav til meget høj IQ 

• Danner mønstre og systemer



Angst 

• Generaliseret angst

• Specifik angst
• Social angst

• Angst anfald

• Forebyggelse

• Tilgang

• Sprog 

• Skærm 

• Efter anfald



Økonomisk pressede familier

• Søg fonde og almennyttige 
organisationer
• Sct. Georgs Gilderne, Lions Club, Broen, 

Dansk flygtningehjælp

• Greve kommune?

• Søg kontingentfritagelse ved jeres 
hovedorganisation – fx DGI, DIF

• Formidl eller doner brugt tøj og 
udstyr - mødrehjælpen

• Spørg direkte 

I har ikke fået betalt 
kontingent – Har I 

glemt det, har I brug 
for en rabatordning, 

eller skal vi søge 
midler, så I kan blive 

fritaget for 
kontingentet?



Lederne trænerne

• Kendskab og samarbejde 
• Øget motivation og glæde 

ved at være træner

• En forening med succes

• Base for vellykket 
inklusion

• Forbillede for inklusion



Hvad får dig til være frivillig?

• Jeg mener, vi alle bør yde vores bidrag til foreningslivet
• Mit eget barn går til golf, og der manglede instruktører, så ….
• Jeg vil gerne være dygtigere til at lede børn og unge
• Jeg gør det for min egen skyld, fordi jeg synes det er sjovt og det 

giver mig energi
• Jeg vil gerne selv være dygtigere til Karate
• Jeg mener, at foreningslivet er af særlig vigtig betydning for 

samfundet
• Jeg mener, at foreningslivet er med til at sikre, at der er meningsfulde 

fællesskaber for alle
• Jeg har lyst til at gøre noget for andre
• Jeg får gratis træningstøj og kurser



Lederprofil

• Hvilke 
kompetencer har 
du?

• Hvilke funktioner 
kan du bedst lide 
at have?



Brug jeres 
kompetencer og 
præferencer 
aktivt
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Pause - Sandwich

Normalpris – 298 kr.

Oplægspris – 200 kr.



Aktiviteter tiltrækker – relationer fastholder



Redskaber til børn med diagnoser
- og alle de andre børn

• Forudsigelighed

• Rutiner

• Motiverende aktiviteter

• Struktur – visuel og flytbar

• Anvis

• Baggrundsviden

• Se bag om barnets handlinger

• Spørg barnet

• Spørg forældrene



Redskaber til børn med diagnoser
- Visuelt overblik
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Pædagogiske fif – Visuelt overblik





Flyt fokus fra barnet til konteksten

Det samme barn og den samme situation kan   
beskrives på flere måder:

• Mads er en dreng der ofte slår, og han er tit voldelig over for 
de andre børn

• Når Mads er sammen med Nicklas og Sebastian, og de skal 
hjælpes ad med at rydde op, ender det tit i konflikt og Mads 
kommer til at slå de andre
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The Monkey

• https://www.youtube.com/watc
h?v=IGQmdoK_ZfY

https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


Børn opfører sig ordentligt, hvis de kan

•Hvorfor gør barnet som det gør?

•Stands uheldig adfærd – anvis ny adfærd!



Case

•Hvad er der på spil?

•Hvordan hjælper I Henriette?

•Hvordan hjælper I Mette
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Når I gerne vil gå 
grundigt til værks

Barn eller gruppe

Hvilken udfordring/problemstilling vil vi tage fat i?

Hvornår, i hvilke situationer og sammen med hvem er 
problemet til stede?
Hvornår, i hvilke situationer og sammen med hvem er 
problemet ikke til stede?

Lav en brainstorm over, hvilke årsager, der kan være til, at det 
er et problem.
Brug en rød, gul og grøn overstregningstusch og farv 
Rødt = det kan/vil vi ikke ændre på 
Gult = det ved vi ikke helt, om vi kan ændre på
Grøn = det kan vi gøre noget ved

Vælg 1-3 af de grønne eller gule linjer og lav en brainstorm 
over, hvad I kan gøre ved det.
Sæt stjerne ved dem.

Vælg igen 1-3 ting ud, som I vil prøve af. Aftale præcist:
Hvem har hvilke opgaver?
Hvornår begynder I?
Er der andre der skal informeres?
Skal barnet og evt. forældrene informeres?

Aftale et lille konkret mål for jeres indsats
Aftal, hvornår I vil snakke om, hvordan det er gået.



Feed up, feed back, feed forward 
Før –under - efter

•Feed up
• Udtryk forventninger, giv konkrete visuelle 

instruktioner, individuelt, vis aktiviteten

•Feed back
• Ros, anderkendelse, ”Hov du kom lige til…., prøv lige 

…., vi øver os på at ….”, gul og rødt kort

•Feed forward
• Next step, guide videre, visuelt
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Relationer - visualisering

• Hvordan er det, at være det 
barn alle ledere har i den 
grønne cirkel?

• Hvordan er det, at være det 
barn, som alle ledere har i 
den røde cirkel?

• Hvad kan denne viden 
bruges til?



Pædagogiske fif – visuelle redskaber

32



Pædagogiske fif - belønning



Pause - Kage og frugt

Normalpris – 298 kr.

Oplægspris – 200 kr.



Gruppen 





Gruppedynamikker - mobning

• Mobning
• Styrk fællesskabet

• Værdisnakke –
Støt børnene i at være 
tolerante og skabe 
positive 
børnefællesskaber

• Tillidsøvelser

• Fysisk berøring

• Antimobbepolitik og 
tydelige forventninger



Konflikthåndtering
•Nysgerrighed

•Løsninger og fremtid

•Vindere – ingen 
skyldige

•Sprog



Forældresamarbejde

• Relation

• Ressource 

• Passende informationsniveau

• Info om børn i tager særlige 
hensyn til

• De svære samtaler

• Tydelige forventninger

HUSK
Det er børn

Det er et spil
Trænerne er frivillige
Dommeren er også et 

menneske
Det er ikke vm



Fysiske rammer
• Frisk luft

• God plads

• Gode lysforhold

• Begrænset støj 

• Pausested og pausetid

• Parate børn



Omverdenen

• Åben skole

• Kommunen 

• Tavshedspligt og 
persondataforordning

• Underretningspligt 

KENDSKAB GIVER KLOGSKAB

- SOM GIVER ANERKENDELSE, 
RESPEKT OG TOLERANCE



Sådan gør du i din forening



Smarte mål og handlingsplaner

S Specifikt

M Målbart

A Attraktivt

R Realistisk

T Tidsbestemt

E Evaluerbart

Målsætning Hvad drømmer I 
om?

Motivation Hvorfor 
– mindst 3 formål

Smarte mål

Aftaler Konkret – hvem 
gør hvad, hvornår

Evaluering Hvornår, hvem 
indkalder



• Betydning af ordet ”Inklusion”

• Præsentation af elementer, 
der skaber inkluderende 
foreninger

• Viden og konkrete redskaber

• Hvordan kan I komme i gang i 
jeres forening

Program og formål
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Spørgsmål, kommentarer, evaluering


