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Vil du gøre en forskel?
ADHD Professionel uddannelsen er til dig og de andre
professionelle rundt om mennesker med diagnosen ADHD, der
har et ønske om at have værktøjer, der rent faktisk kan gøre en
forskel og som virker hver gang.
Den måde jeg arbejder med mennesker med diagnosen ADHD
på er med stor sandsynlighed markant anderledes end det, du
ellers er stødt på.
Når jeg har arbejdet med en dreng og han ændrer sin indre
vrede på en måde, hvor hovedparten af hans vredesudbrud
forsvinder, – eller når jeg arbejder med en voksen som har lidt
talrige nederlag, og han melder tilbage at selvværdet er vokset
– så ønsker jeg, at alle der omgås mennesker med diagnosen
ADHD har adgang til forandringsværktøjer, der kan hjælpe en
masse mennesker.
De virker, og det er fantastisk at opleve effekten på de mennesker, der har kæmpet med store udfordringer og løbende
forbedrer deres funktionsevne og livskvalitet.
Indholdet af uddannelsen er tilrettelagt sådan at du får adgang
til de mest effektive værktøjer kombineret med virkelige
klientcases, hvor du hører om værktøjernes anvendelse. Alt
trænes på uddannelsen, så du kan gå tilbage på dit arbejde
(eller privat) og bruge værktøjerne med de mennesker du
arbejder med.
Det potentiale, du allerede har set i mennesker, får du mulighed
for at hjælpe dem til at udfolde.
Jeg er NLP Master Coach
Practitioner og har arbejdet med
klienter med diagnosen ADHD
siden 2007 - og med deres
forældre, pædagoger og lærere.
Med kombinationen af den
coachende metode og
værktøjerne fra bl.a. NLP oplever
jeg at klienter med diagnosen
ADHD kan forandre på mange
flere ting, end de normalt får
mulighed for.
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Hvem bliver ADHD Coach?
ADHD Professionel coachuddannelsen er målrettet til dig der er
pædagog, socialpædagog, specialpædagog, lærer,
hjemmevejleder, coach, familiebehandler, e.l.
Du er også velkommen som forælder, plejeforælder eller
pårørende.
Uddannelsen er til dig, der ønsker flere muligheder i arbejdet
med børn, unge og voksne med både generelle
adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder, angst, samt
diagnoser som ADHD, Asperger, Autisme, OCD, etc.
Den typiske deltager på uddannelsen ser et stort potentiale med
de mennesker, de arbejder med - og måske deres egne børn,
og har svært ved at finde ud af, hvordan de hjælper med at det
potentiale kommer til udtryk.
Uddannelsen giver dig flere og mere effektive værktøjer og
metoder til at hjælpe dem til at forandre deres
uhensigtsmæssige mønstre.
Som uddannet ADHD Professionel har du ressourcer, indsigt,
viden og redskaber, som gør, at du kan hjælpe dine børn,
elever, beboere, borgere, klienter og patienter til at klare sig
bedre gennem livet og udvikle deres ressourcer. Du kan hjælpe
dem til at håndtere deres følelser og til at lære på den mest
hensigtsmæssige måde - og på den måde der er bedst for dem.
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Tidligere deltagere om deres oplevelse
“Uddannelsen har givet mig
utroligt mange vigtige
redskaber til arbejdet med
andre mennesker.”
Christina Thornfeldt Højland
STU lærer

“ADHD Professionel
uddannelsen har været en
utrolig inspirerende og
udviklende uddannelse.”
Ditte Bæk Knudsen
Mentor og Coach

“Jeg coacher løs i alle mine elevsamtaler med
drengene i min klasse. Det er fedt at opleve at
de tager meget mere ansvar for deres mål, når de
på en anden måde end før, selv formulerer målet.
Alle de (yedi) tricks jeg har lært bruger jeg
fuldstændig naturligt i min hverdag, og kan mærke
den positive effekt det har, ikke mindst i mig selv:)”
Iben
Pædagog
“Uddannelsen har ændret hele mit liv. Jeg er
blevet mere bevidst omkring mig selv og lever nu
med min ADHD som min styrke i stedet for min
aller største udfordring.”
Camilla Miland Garde
“Der går ikke en dag hvor jeg ikke bruger den
coachende tilgang”
Jane
Konsulent

“Anders er en underviser med
overblik, imødekommenhed og
totalt engagement.”
Angie Hansen
Konsulent

“ADHD Professionel er slet ikke
dækkende for, hvad den
uddannelse giver af redskaber.
Der var ikke overladt noget til
tilfældighederne og det er rart
på så intense moduler, som
uddannelsen byder på. Der er
ingen minusser, ingen men'er, ingen ting der
skulle have været anderledes. “
Sisse Tomczyk,
Coach og musiker
“To see the world of ADHD and other diagnoses
turned on it’s head by Anders (and as you know
his unique humble style) as he focuses on the
person’s strengths and successes and how he,
with deep respect for their own perspective of
reality, challenges their convictions that they
‘cannot’ and helps them to re map and remodel
their inner map of what they can achieve, has
been a real privilege and quite an eye
opener ..and will be a huge help in my daily
interactions with the students in so many large
and also tiny ways.”
Lesley McDonald
Teacher
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Hvorfor ADHD Professionel
uddannelsen?
ADHD Professionel uddannelsen var den første - og er fortsat den
eneste danske coachuddannelse med fokus på mennesker med
diagnosen ADHD og de omkringliggende diagnoser.
På uddannelsen arbejder vi med diagnosen ADHD, dens
diagnosekriterier og generaliserede tankegange om ADHD. Vores
primære fokus er dog på det enkelte individ med diagnosen ADHD og
vedkommendes helt unikke udfordringer og oplevelse af
udfordringerne.
Det er her den coachende tilgang giver dig mulighed for at hjælpe på
en anden måde end du plejer. Den coachende tilgang med hjælp fra
en omfattende værktøjskasse gør dig i stand til at hjælpe mennesker
til at skabe skræddersyede løsninger og forandringer i deres indre
såvel som i deres adfærd.
Det giver dem mulighed for at:
- få styr på rutiner
- skabe struktur i dagligdagen
- nedtone deres temperament
- give slip på tangst og andre belastende følelser
- skabe en konstruktiv tidsfornemmelse
- få en bedre hukommelse
Som effekt kan dem du arbejder med i højere grad udtrykke deres
naturlige ressourcer og særlige evner i form af fokuseret energi,
sprudlende kreativitet, iderigdom, engagement, osv.
Du lærer at hjælpe mennesker, der virker fastlåste i deres
problematikker, har erfaring for at det er svært at ændre på noget og ofte masser af nederlag i bagagen. I stedet kommer du til at
hjælpe dem til at opdage, at de har mulighed for forandring, at de kan
lære på nye måder der passer til dem, og de kan få et højt selvværd.
Vil du med på uddannelsen? Se om der er plads på næste hold ved
at klikke ind på
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Den Coachende Tilgang
Den coachende tilgang til andre mennesker er grundstammen i
uddannelsen. Som metode er coaching meget individbaseret,
hvilket hjælper dig til at forstå og arbejde med det enkelte
menneske med diagnosen ADHD, så han el. hun kan skabe
bæredygtige og vedvarende forandringer i sit liv.
Grundlæggende i den coachende tilgang er at du afholder dig
fra at komme med gode råd og vejledning. Derfor bliver du også
trænet i kommunikative værktøjer, der gør dig i stand til at lytte
og høre, hvad der er på spil i tanker, følelser og overbevisninger
hos den du arbejder med og være nærværende nok til at hjælpe
dem til at skabe forandringer på deres egne præmisser.
For at gøre det let for dig, har vi udviklet en veldefineret
coaching struktur, der gør det muligt for dig at være så effektiv i
dit arbejde, at de mennesker du arbejder med ikke kan lade
være med at forandre sig når du arbejder med dem.
Som coach mestrer du psykologiske og kommunikative
værktøjer og forståelser, der sætter dig i stand til at bidrage til
andre menneskers udvikling på deres præmisser. Du evner at
hjælpe mennesker med diagnosen ADHD til at udvikle sig og
finde nye ressourcer i sig selv.

Teori og Metode
Den coachende tilgang kobles med indsigter og værktøjer fra
NLP, indlæringspsykologi, appreciative inquiry, systemisk og
narrativ teori.
NLP er den primære værktøjskasse, som du bruger som coach
og ADHD Professionel. Værktøjerne gør det muligt i stor detalje
at afkode de mønstre, der ligger bag en uhensigtsmæssig
adfærd, og at hjælpe folk med at ændre disse bagvedliggende
mønstre. På den måde kan folk meget nemmere lave en
forandring i deres adfærd.
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Praksisorienteret uddannelse
Vi ved fra moderne indlæringsteori, at du lærer bedst og mest
effektivt ved at gøre tingene og træne dem, ikke ved kun at
høre om dem.
Undervisningen veksler derfor mellem teoretiske oplæg i
plenum og praktiske øvelser og træning, hvor deltagerne
arbejder sammen i mindre grupper, oftest i tre-mands grupper.
Dermed får du som deltager alle tre perspektiver med på din
læring, - coachens, klientens og observatørens. Det sikrer at du
får trænet metoden og værktøjerne, får oplevet dem på egen
krop og sind, og at du får et metaperspektiv på din og dine
medstuderendes læring.
Det sikrer et praktisk fundament i forståelsen og sætter dig i
stand til at praktisere det du har lært i dit arbejde, i stedet for
bare at kunne skrive en opgave om det og gå ud og tale om det.
Vi bygger med andre ord bro imellem det at forstå teori og
modeller og det at coache i praksis, og på den måde gør vi det
let for dig at overføre det lærte til dit daglige arbejde.
Det hele foregår under supervision og coaching af din
underviser og tilknyttede undervisningsassistenter.
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Uddannelsens opbygning og struktur
Uddannelsen strækker sig over godt et halvt år og består af 18 hele
undervisningsdage, fordelt på seks moduler af tre dages varighed.
Dertil kommer små opgaver mellem moduler (1-2 timers varighed),
en større midtvejsopgave (4-5 timer) og en afsluttende opgave (4-5
timer). Mellem moduler skal deltagerne coache for at få erfaring
udenfor undervisningsrammen. Der tilbydes op til fem øveaftener
mellem moduler.
Indholdet af uddannelsen er bygget op, så du først tilegner dig en
grundlæggende coachingforståelse og -erfaring. Oven på den bygger
vi en række teknikker og metoder, der er håndplukkede, fordi de er
effektive i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD.
Undervejs samler vi det hele til en effektiv og funktionel pakke, der
gør det muligt for dig at inkorporere de tillærte kompetencer direkte i
dit arbejde.
Som deltager får du en 300+ siders manual til kurset, der indeholder
tekster og øvelser til uddannelsen. Dertil kommer et teoretisk
pensum af udvalgte artikler, bøger og videoer.
Uddannelsen er på i alt 111 timer fordelt på 6 moduler á 3 dage.
Dertil kommer øveaftener, egen coaching og opgaver.
Der er maksimalt 18 deltagere på uddannelsen. Det sikrer at vi har
tid til, at du får individuelle opmærksomhed i din læringsproces, - og
vi skaber fundamentet for at du kan opnå et højt fagligt niveau som
coach.
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Uddannelsens opbygning og struktur
Modul 1: Intro til coaching
Du lærer den grundlæggende struktur for en
coachingsession og enkle teknikker og metoder
til brug i de første coachingsessioner. Fokus er
på problemløsende kommunikation, så du bliver
i stand til at coache en person fra en
problemsituation til en løsning. Du får ny indsigt
i, hvordan du bruger dit kropssprog aktivt i din
kommunikation og lærer at bruge det til at
overkomme tillidsbarrierer. Vi arbejder med
nogle af de grundantagelser, der gør det muligt
at arbejde konstruktivt med andre mennesker,
og vi ser på hvordan de er styrende for, hvor
gode vi er til at forstå hinanden, kommunikere,
undervise, m.m.

Modul 2: Dybde i coachingen

Modul 4: Afkodning og
forandring af mønstre
Du lærer at afkode komplicerede kognitive
tankemønstre som hukommelse, tidsforståelse,
stavestrategier og selvværd, og du lærer
hvordan du kan hjælpe andre til at forandre
disse mønstre permanent. Vi arbejder også
med nærvær i coachingen (og i livet), og øger
derigennem kvaliteten af din coaching. På dette
modul er der udpræget fokus på nogle af de
problemstillinger, som mennesker med
diagnosen ADHD har brug for hjælp til.

Modul 5: Håndtering af store
følelser

Du lærer om målsætning i arbejdet med andre
mennesker, konstruktiv kommunikation og
spørgeteknik. Du får på dette modul et indblik i,
hvordan det menneskelige sind er konstrueret
og hvad det er der styrer vores humør og
handlinger. Du lærer hvordan du kan hjælpe
andre til at forandre uhensigtsmæssige mønstre
som f.eks. manglende overblik, indre uro,
negativ indre dialog, utålmodighed, og meget
andet.

Du lærer om hvordan vores personlighed er
konstrueret og om hvordan vi gemmer mønstre
ned i det ubevidste felt. Du lærer hvordan man
får mønstrene frem i bevidstheden og forandrer
på dem, selv hos folk der normalt har svært ved
at forandre sig. Du lærer at hjælpe folk til at
overkomme indre kampe, vende negativ
selvkritik til kontruktiv opbakning, lære af deres
fejl og finde ro i forhold til de mange ofte store
følelser, der kan være på spil hos mennesker
med diagnosen ADHD.

Modul 3: Den fulde
coachingforståelse

Modul 6: Sammenhæng og
afslutning

Du lærer på dette modul den fulde
coachingmodel og resten af de teknikker der
skal til, for at du kan coache andre mennesker.
Du får træning i at bruge coachmodellen, så
den kommer ind under huden på dig. Du får
også værktøjer til at sikre at løsningerne bliver
af høj kvalitet og passer godt ind i hverdagen
og at løsningerne bliver fremtidssikrede, så
klientens forandring er vedvarende. Efter dette
niveau er du så dygtig en coach, at du
begynder at coache prøveklienter mellem
modulerne.

Vi samler alle delene fra uddannelsen og
skaber overblik over dine evner. Vi forankrer
dine nye kompetencer og ser på hvordan du
kan bruge dem i netop din dagligdag.
Du er ADHD Professionel og mestrer de mange
værktøjer og metoder, så du kan hjælpe
mennesker med en meget bred række
problemer til at få et liv med højere livskvalitet.
Du er i stand til kreativt at tilpasse værktøjer og
metoder til den enkelte situation og det enkelte
menneske, som du hjælper.
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Certificering og internationale
standarder
At kunne stille sig til rådighed som coach kræver et ganske særligt
mindset, hvor du ikke kommer med gode råd og vejledning. I stedet
har du som coach forståelse, coachingmodel og værktøjer, der giver
dig overskud til at være nærværende med dem du arbejder med og
lader deres løsninger komme frem.
Vi stiller høje krav til hvordan coachingforståelsen falder på plads hos
dig. Det gør vi fordi det er vigtigt at vi uddanner coaches og ikke
rådgivere, - og fordi vi ved at du bliver meget mere effektiv i dit
arbejde, når du forstår og har internaliseret coachingforståelsen
fuldstændigt. Vi lægger os som undervisere i selen for at alle kommer
godt igennem uddannelsen.
Undervejs får du af samme grund løbende feedback på dine
fremskridt, så du er klar over, hvor du ligger henne i forhold til de krav
vi stiller inden certificering, - og hvad du skal træne og fokusere på
for at blive klar. Deltagerne på uddannelsen er stolte af deres
certifikat.
Bestået uddannelse kræver engageret fremmøde, aflevering af miniopgaver, midtvejsopgave, certificeringsopgave, afrapportering fra
coachinger og en bestået “eksamen”. Eksamen på sidste dag foregår
i en afslappet atmosfære og kan bedst karakteriseres som en
symbolsk fejring af tilegnede kompetencer.
Efter velafsluttet uddannelse kan du kalde dig “Rønnau certificeret
ADHD Professionel”. Du får et certifikat og en
uddannelsesbeskrivelse med dig, der godtgør hvilket forløb du har
været igennem.
Uddannelsen er opbygget med det mål for øje, at du efter endt
uddannelse kan søge om at blive certificeret til International Coach
Federation (ICF) via portfolio ansøgning. ICF er den førende
internationale organisation, der hjælper med til at sikre at coaching
foregår på et ensartet og professionelt niveau. Derfor får du også på
uddannelsen indsigt i ICF’s Kernekompetencer og ICF’s etiske regler
for god coaching praksis.
Når du har bestået uddannelsen får du uddannelsesbevis,
uddannelsesbeskrivelse og udtalelse, som hjælper dig i forbindelse
med din certificeringsproces hos ICF.
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Praktisk information
Pris
Kr. 23.600,- eksl. moms, total 29.500,- inkl. moms eks. frokost.

Betalingsordning for private
Kr. 11.800,- ved tilmelding og 6 x 2.950,- en uge inden hvert
modul.

Early Bird tilbud og Kollegarabat
Hvis du tilmelder dig mindst 2 måneder før start, får du
yderligere 2 coaching sessioner med Anders Rønnau til en
værdi af 2.250,- oven i uddannelsen.
Hvis I kommer to eller flere fra samme arbejdsplads, så får
nummer to og resten en rabat på 25% – svarende til en pris på
22.125,- inkl. moms per efterfølgende deltager.

Bruttolønsordningen
Bruttolønsordningen gør det muligt for din arbejdsplads at
betale din uddannelse via din bruttoløn. Læs mere på
www.ADHDPro.dk

Støtte fra Kompetencefonden
Hvis du er offentligt ansat kan du søge om delvis betaling fra
Kompetencefonden.

Hold i København og Århus
Hold i København med start i januar foregår i
Soulhouse, Hørsholmsgade 20, 4. sal, 2200 København N.
Hold i Århus med start i august foregår i
Business United, Mosevej 20B, 8240 Risskov.
For specifikke startdatoer se hjemmesiden:
www.ADHDPro.dk

Tilmelding
Tilmelding skal ske på hjemmesiden:
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“Jeg bruger de tillærte værtøjer i mit arbejde og oplever at have rykket min
menneskeforståelse, min
tålmodighed og mit syn på, hvad
der er muligt at forandre hos
mennesker.”
"Jeg har først og fremmest fået åbnet øjnene for, hvad mennesker
er i stand til at forandre hos sig selv ved at gå på opdagelse i
egne (adfærds-)mønstre og overbevisninger. Jeg har lært, hvordan
coachingens metoder gør mig i stand til at hjælpe andre til at
sætte realistiske og bæredygtige mål - og følge dem!
Jeg har samtidig brugt uddannelsen til at kigge indad - og har fået
forandret mønstre hos mig selv, som jeg ikke troede var
foranderlige.
Jeg har fået et utal af værktøjer, der kan bruges i mit
undervisningsarbejde - hvilket var mit mål - men jeg er samtidig
blevet så glad for coaching som profession, at jeg i dag har klienter
privat udenfor arbejdstid.
Anders' smittende væsen og positive menneskesyn har i den grad
skabt en grundlæggende forandring i min personlige tilgang til
andre mennesker og deres udfordringer.
Jeg bruger de tillærte værtøjer i mit arbejde - og oplever at have
rykket min menneskeforståelse, min tålmodighed og mit syn på, hvad
der er muligt at forandre hos mennesker.
Denne tilgang har givet mig en fornyet arbejdsglæde!
I min fritid har jeg løbende klienter - og har til hensigt at oprette en
selvstændig praksis indenfor nærmeste fremtid."
Vibeke Wilstrup
Pædagog, underviser og coach

