
Kursus i ”hjernemad” på Sjælland og i Jylland 
 
Kost og ADHD – en nemmere hverdag trin for trin. 
Dette 1 dags kursus for forældre til børn med ADHD eller beslægtede diagnoser, 
giver dig på en letforståelig måde den nødvendige viden og konkrete værktøjer til, 
hvordan du gennem kosten kan få en nemmere hverdag og et roligere barn. 
 

Kurset er relevant for dig, der… 

 Længes efter overskud og ro i hverdagen 

 Er frustreret over at skulle medicinere dit barn eller oplever, at det ikke virker 

 Har brug for nogle konkrete værktøjer til at komme i gang med ”hjernemad” 
 
Kurset vil gøre dig i stand til, at… 

 Forstå den sammenhæng og teori, der ligger til grund for kost og adfærdsforstyrrelser 

 Vælge hvor du skal starte, og hvor du skal sætte ind 

 Komme i gang med simple kostændringer, der kan ændre adfærden markant hos dit barn 
 
Plan for dagen: 
9.30 -12.00 Hvordan indvirker kosten på mennesker med adfærdsproblemer 
 Teori og forskning 
Frokost 
12.45-16.00 Hvordan kommer jeg i gang med kostændringer? 
 Trin 1, 2 og 3 – hvad skal jeg vælge? 
 Hvilke udfordringer kan jeg møde, og hvordan håndterer jeg dem? 
 Du udarbejder din egen kostplan for dit barn og din familie  

Andre relevante tiltag som fiskeolie og specifikke vitaminer og mineraler  
 
Hvor og hvornår: 
Tirsdag den 19. marts fra 10.00 til 16.00 på Køge Handelsskole, Lyngvej 21, 4600 Køge 
Torsdag den 21. marts fra 10.00 til 16.00 på Scandic i Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding 
 
Pris: (Tilmeld 2 og få 50% på den ene) 
Pris for deltagelse er kr. 1.650,-  
Inkl. kursusmateriale, bogen ”Kost og ADHD – en nemmere hverdag trin for trin” samt frokost, 
mellemmåltider, kaffe, te og vand. 
 
Tilmelding og køb:  
Tilmeld dig senest den 8. marts på mail: info@karennorby.dk eller på telefon: 27 52 90 36. 
Indsæt kr. 1.650,- på kontonummer: 0828 8015608960 (husk at skrive dit navn).  
Ved afbud én måned før kursusstart refunderes hele beløbet minus kr. 200,- 
Ved afbud mindre end en måned før kursusstart gives ikke penge retur, men du kan få tilbudt en 
plads på næste kursus.  
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