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Hvad er R&R2
R&R2 er et gruppeforløb målrettet unge og
et kursusforløb
og voksne fra 16 år og opefter med ADHD eller lignende udfordringer.
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Kan du svare ja til disse spørgsmål, og er det noget, der forhindrer dig i at gøre de ting, du gerne vil – så kan kurset
R&R2 være noget for dig.
Eksempler på temaer fra kurset:
Opmærksomhedskontrol,
hukommelse, håndtering af tanker og følelser, impulskontrol, planlægning, konfliktPraktiske
informationer
og15
konsekvenser.
Kursethåndtering,
afholdes påløsningsmuligheder
Center for ADHD over
gange. Pris for gruppeforløbet er 9.750,- kr.
afholdes
Center
for ADHD
over 15hjemmeside:
gange.
Du kanKurset
læse mere
om på
R&R2
på Center
for ADHD’s
www.adhdcenter.dk
Du kan læse mere om kurset på hjemmesiden: www.adhdcenter.dk
Kontakt
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere. Center for ADHD er en selvejende instituCenter
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Kontakt os på info@adhdcenter.dk eller tlf.: 70 272 276
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