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Videns spredning gælder 

 

•Børn 

• Forældre 

• Fagpersoner 



Organisering 

Et ledelsesmæssigt samarbejde 

Undervisningsgruppe 

fagpersoner 

forældre børn 

tovholder 



 

Er mere bevidst om min rolle, og hvordan jeg 
kommunikerer med de unge.         (gadeplan) 

Jeg fik mere viden, 
som ændrer mit syn 
på flere af de børn, vi 
har.         (pædagog i SFO) 

Viden om PTSD har sat 
mange tanker i gang – 
og giver især inspiration 
og ideer til konkrete 
tiltag i det pædagogiske 
arbejde i hverdagen. 
 (pædagog i klub) 

Jeg fik et nyt og mere nuanceret billede af 
PTSD ramte familier, som fik mig til at 
reflektere over egen praksis og tilgang. 
   (rådgiver) 

Jeg fik en anden vinkel på udadrettet adfærd, og 
bedre baggrundsviden i forældresamarbejdet. 
    (lærer) 



 

 Vi kom til at huske 
det hele igen. Det er 
både godt og skidt at 
huske!         (forælder)                                  

Børn skal ikke vide, at forældre er 
psykisk syge. Så vil de tabe 
respekten.                     (forælder) 

Det er jo mig I snakker om! 
  (forælder) 

Alle i området bør høre 
det!                 (forælder) 

Det er fint, at skolen giver 
undervisning til børnene om 
psykisk sygdom, men på et 
generelt plan.       (forælder) 



Hvis man får undervisning, kan man bedre 
forstå sine forældre, og hvorfor de nogle gange 
gør nogle ting, man ikke forstår. 
   (elev) 

Lærere skal vide noget om PTSD, 
så de får større forståelse og ikke 
skælder så meget ud.       (elev) 

 

Hvis alle elever ved noget om 
PTSD, vil de ikke mobbe 
kammerater, der har det 
sådan.                   (elev) 





 





Mentalisering 

• Opmærksomhed                  

• Evne til selvregulering               

• Tænkehjerne og alarmhjerne 

• Øvebane 

• Trygge og utrygge fællesskaber 

• Oxytocin - kærlighedshormonet 



 



Kropstræning 

• Skalering 

• Fysiske øvelser, puls op-ned 

• Kropsafspænding 

• Skalering  
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Normalt niveau Anspændt  Hjernen er slået fra 





Teoretiske forståelse 
Forståelse for hvorfor barnet gør, som det gør 

Selvagens 
Min indflydelse på, at  
det går, som det går 

Metode 
Hvilken vej skal jeg gå,  
og hvad skal jeg gøre 



• www.aarhus.dk/PTSD 

• www.aarhuskommune.dk/omtanke 

• www.nussa.dk 

• www.flygtning.dk/udsatte  

 

http://www.aarhus.dk/PTSD
http://www.aarhuskommune.dk/omtanke
http://www.nussa.dk/
http://www.flygtning.dk/udsatte

