
Frivillig søges til forældregrupper i Næstved 
 

Har du lyst til at gøre en forskel for forældre og børn med ADHD?  

Vi søger en frivillig til at hjælpe med at starte og afholde KiK Nu! forældregrupper for forældre til børn med 

ADHD eller lignende vanskeligheder. Vi har allerede fundet én frivillig til at starte en forældregruppe i 

Næstved Kommune, men vi vil rigtig gerne have én mere, så I kan være to om at hjælpes ad med opgaven. 

 

Giv forældre i dit nærområde viden, redskaber og netværk 

Som forældre til et barn med ADHD eller lignende vanskeligheder er det meget betydningsfuldt at møde 

andre i samme situation. Ved at være frivillig i KiK Nu! forældregrupper lokalt, kan du være med til at give 

forældre denne mulighed. 

 

Hvad er KiK Nu!? 

KiK Nu! er et online forældreprogram til forældre med børn med ADHD eller lignende vanskeligheder, som 

er bygget over ADHD-foreningens forældretræningsprogram “Kærlighed i Kaos”. Kærlighed i Kaos har vist 

sig at kunne give forældre bedre forældrekompetencer, mere overskud i hverdagen, færre konflikter og en 

bedre relation til deres barn. 

 

KiK Nu! består af 12 moduler af 20 minutters varighed, som kan tilgås online. Før hvert møde i en 

forældregruppe har forældrene gennemført et KiK Nu! modul og det er netop med udgangspunkt i dette 

moduls emne, at forældrene skal dele erfaringer samt tale om brugen af det redskab, de er blevet 

præsenteret for. 

 

Den frivillige opgave 

8 forældre mødes en fast hverdagsaften (som bestemmes af de frivillige) hver 14. dag. Der afholdes i alt 12 

møder af 1,5 times varighed. 

Som frivillig i KiK Nu! forældregrupper, vil det være din opgave at sætte de praktiske rammer i forhold til 

annoncering, lokaler og deltagerne samt at styre erfaringsudvekslingen deltagerne i blandt.  

Du skal regne med at bruge 6-10 timer på annoncering, finde lokaler samt mails til deltagere. Derudover 

skal du bruge 2 x 12 timer hver 14. dag på selve møderne. 

 

Læs mere om at være frivillig i KiK Nu! forældregrupper her: https://adhd.dk/bliv-frivillig/frivillig-kik-

foraeldregrupper/ 

Læs mere om vores KiK Nu forældregrupper her: https://adhd.dk/kik-nu-foraeldregrupper/ 

 

Ved interesse kontakt Alberte Jakobsen på al@adhd.dk 

 

Glæder os til at høre fra dig. 
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