AKERSHUS OG OSLO

Har gleden av å invitere til foresatteseminar, og vi har denne gangen
fått med oss to foredragsholdere med stor faglig tyngde og erfaring!

Dato: Lørdag 5. oktober
Kl: 11.00- 17.00
Sted: Retretten, Kristian Augusts gate 10, Oslo
Det blir enkel matservering

Urolige og ukonsentrerte barn? Har
barnet akkurat fått diagnose?
Hvordan kan vi hjelpe dem?
Hvorfor får stadig flere diagnosen ADHD
og hva må gjøres for at barna skal få en
meningsfylt hverdag og fremtid?
Sølvi Glevoll, tidligere leder i ADHD Norge,
og som selv er mor til barn med ADHD vil
snakke om:
• Hvordan oppleves det når barnet
får en diagnose?
• Hva er ADHD?
• Årsaker /Kjennetegn
• Utfordringer i familien
• Tilrettelegging i hverdagen – hjem
og skole
Påmelding må sendes med:
Navn, adresse, telefonnr, epost, fødselsdato
og allergier til
akershus@adhdnorge.no
eller Ingjerd Rønning, Tlf: 92648080
Egenandel medlemmer: 50,- pr person
Ikke-medlemmer: Kr 150,- pr pers

Betales til konto: 1503.86.60591, merkes
med «Foresatt»
Eller VIPPS til: 87795

Knut Halvard Bronder begynte i styret i
Oslo og Akershus, for senere å gå inn i
landsstyret der han satt som nestleder i
nesten 9 år. Han har vært nestleder og
assisterende generalsekretær i ADHD
foreningen til han begynte på det
nasjonale kompetansesenteret for ADHD ,
Tourette Syndrom og Narkolepsi.
(Nevsom)
Der arbeidet han frem til 2018 da han
pensjonerte seg. Han startet sitt arbeid i
foreldreforeningen for MBD barn og var
med på utviklingen til ADHD Norge. På
1980 tallet fikk ett av hans barn
diagnosen, noe som førte til at han selv
ble diagnostisert som voksen med ADHD i
1988 som en av de første voksne, og har
arbeidet for at også voksne med ADHD
kunne få diagnose og rett til behandling.
Arrangerte første kurs for unge med
ADHD, var med på første
utredningsopphold for voksne med
sannsynlig ADHD i 1995, sammen med
tidligere leder Anne Kate Jynge holdt
samlivskurs. Var leder av interimstyret og
første leder for ADHD Global Network,
ADHD foreningens representant i
utarbeidelse av de første norske
retningslinjene for ADHD .

