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R&R2
Hvad er R&R2
R&R2 er et gruppeforløb målrettet unge og 
voksne med ADHD/ADD eller lignende udfor-
dringer. På gruppeforløbet får du strategier til at 
håndtere nogle af de udfordringer, som du kan 
opleve i hverdagen.

Eksempler på temaer fra gruppeforløbet
Opmærksomhedskontrol, hukommelse, hånd-
tering af tanker og følelser, impulskontrol, plan-
lægning, konflikthåndtering, løsningsmulighe-
der og konsekvenser.

Praktiske informationer
Kurset afholdes på Center for ADHD over 15 gange. Pris for gruppeforløbet er 9.750,- kr.

Du kan læse mere om R&R2 på Center for ADHD’s hjemmeside: www.adhdcenter.dk

Kontakt
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere. Center for ADHD er en selvejende institu-
tion, og du kan frit henvende dig. En uforpligtende forsamtale, hvor du kan høre nærmere om vores tilbud, er 
gratis.

Kontakt os på info@adhdcenter.dk eller tlf.: 70 272 276

Center for ADHD • Marselis Boulevard 1 • 8000 Aarhus C • www.adhdcenter.dk

 

R&R2

R&R2 er et kursusforløb målrettet unge og voksne fra 16 år og opefter med ADHD eller lignende udfordringer. 
Som ung eller voksen kan du opleve udfordringer med at få hverdagen til at fungere.

Du kan eksempelvis opleve: 

• At have svært ved at koncentrere sig?
• At dit temperament løber af med dig sommertider?
• Du bliver urolig, hvis du skal sidde længe stille?
• Du glemmer aftaler eller kommer tit for sent?
• Det kniber med at holde overblikket og have styr på aftaler?

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, konflikt-
håndtering, løsningsmuligheder og konsekvenser.

Kurset afholdes på Center for ADHD over 15 gange. 

Du kan læse mere om kurset på hjemmesiden: www.adhdcenter.dk 

Center for ADHD er en non-profit organisation og du kan frit henvende dig.

Center for ADHD • Marselis Boulevard 1 • 8000 Aarhus C • www.adhdcenter.dk
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