DU ER MODIG
- Et forebyggende forløb for 4.,5.,6. klasser,
der er ængstelige og bekymret

Datoer forår 2021:

Tirsdag d. 23/2
16.00-18.00
Tirsdag d. 2/3
16.00-18.00
Tirsdag d. 9/3
16.00-18.00
Tirsdag d. 16/3
16.00-18.00

INTRODUKTION
Oplever du, at dit barn er bekymret eller ængstelig, og
er det med til at hæmme barnet i dagligdagens
aktiviteter?
Så kan DU ER MODIG på Vesterbro Ungdomsgård måske
være noget for jer.
Forløbet lærer børn og forældre strategier og metoder,
som kan anvendes i hverdagen til at håndtere og
overvinde ængstelighed og bekymring.
Hver mødegang indeholder en blanding af

Tirsdag d. 23/3

undervisning, opgaver og samtaler.

16.00-18.00
Det skal bemærkes, at tilbuddet er et pædagogisk
Tirsdag d. 6/4

tilbud med fokus på det forebyggende perspektiv, og

16.00-18.00

der er derfor ikke tale om et behandlingstilbud.

Tirsdag d. 20/4
16.00-18.00
Tirsdag d. 27/4
16.00-18.00
Vesterbro Ungdomsgård

HVORDAN I PRAKSIS?
Vi lærer om sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd:
• Vi lærer at skelne mellem bekymringstanker og hjælpsomme tanker
• Vi kommer omkring, hvordan I som forældre/forælder bedst hjælper jeres/dit barn
• Vi lærer, hvordan man udfordrer bekymringer trin for trin
• Vi lærer om problemløsning
• Vi lærer om og opbygger selvsikker adfærd og træner sociale færdigheder
Det er Line, som er trivsels- og inklusionspædagog på Vesterbro Ungdomsgård, der vil varetage
DU ER MODIG. Hun har en kandidat i pædagogisk psykologi og er Cool Kids-vejleder. Cool Kids
er et manualbaseret program, der bruges til at lære forældre og børn metoder og strategier til at
håndtere og overvinde angst.
Forløbet vil foregå over 8 gange, hvor børnene og Line de første fem gange mødes 1 gang om
ugen i ca. 2 timer. Derefter kan der være længere mellem møderne, da der skal være tid til at
øve sig på det lærte. Børnene inddeles efter klassetrin og deltager i et forløb med andre
jævnaldrende. Det kan også i enkelte tilfælde være et individuelt forløb. Der vil blive afholdt
forældremøder.

TILMELDING
Hvis du går i 4., 5., eller 6. klasse og synes DU ER MODIG lyder som noget for dit barn, så kan du
skrive en mail, hvori du beskriver, hvilke vanskeligheder dit barn oplever. Eksempelvis kunne
det være: Hvad bekymrer barnet sig om? Hvor længe har det stået på? Hvordan påvirker det
dagligdagen? Har barnet en diagnose? Er der særlige vilkår i skolen for barnet (fx støttetimer)?
Modtager du eller dit barn andet hjælp udenfor skolen?
Er barnet indenfor målgruppen, så vil Line indkalde til en samtale herefter.
Hvis barnet går i 4.-5.-6. klasse, så kontakt Line på:
IC3A@kk.dk

Grupperne vil i foråret ligge
tirsdage kl. 16.00-18.00

med start i februar

Absalonsgade 8 - 1658 København V - 33550080 - post@vesterbro-ungdomsgaard.dk

