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Omstilling og struktur i hverdagen

Velkommen til webinar den 25. maj 2021 kl. 19-20

Hjemmeundervisningen og den gradvise genåbning af skolerne har udfordret og vil fortsat udfordre mange børn og unge i den kommende 

tid. Udfordringerne kan vise sig på mange forskellige måder i familien og i skolen.

Dagens indhold

Vi sætter fokus på, hvordan du som forælder kan støtte og lede dit barn / den unge godt i gang i skolen med gode vaner i hverdagen. Det 

handler blandt andet om, hvilken betydning stabil døgnrytme og søvn har for hjernen. Du får kort sagt gode råd til at skabe struktur og 

forudsigelighed i omstillingsprocessen fra hjemmeundervisning til skoleliv.

Gense webinar og materiale

Efter webinaret kan du downloade slides fra: https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Webinaret optages og kan genses via samme link.

Teknik

Du er velkommen til at stille spørgsmål i chatten undervejs. Her kan du også være anonym.

Undervejs kan et stort deltagerantal give en forsinkelse i lyd og billede. Vær tålmodig, hvis forbindelsen driller lidt undervejs. Undlad at 

trykke på "pause" knappen. Hvis forbindelsen ikke kommer igen efter noget tid, så anbefaler vi, at du logger af og på igen.
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Ængstelighed, angst og bekymring
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Håndtering af følelser herunder 

vrede, ensomhed, tristhed og 
selvskade

https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/
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Dagsorden

1
Omstilling, struktur og søvn

- hvordan påvirker omstillinger os?

- hvilken betydning har søvn for hjernen?

- hvordan får børn og unge en god døgn- og søvnrytme?

- hvilken betydning har kost/motion for den mentale sundhed og aktiv deltagelse?

- Spørgsmål til overvejelse

Staldtips

- Sådan påvirker faste vaner/rutiner børns trivsel!

- Hvad kan du gøre som forælder?

- Værktøj: 6 gode vaner

- Spørgsmål til overvejelse

Afrunding

- opsamling, oversigt over rådgivningstilbud, næste webinar
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Hvem er vi?

William Manford

Psykologisk rådgiver,

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: cand.psych

Jesper Hilligsø

Udviklingskonsulent og Teamleder, 

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: cand.merc.hrm

Bettina Brunthaler

Rådgiver i De Åbne Rådgivninger,
Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: Psykoterapeut MPF, 

sundhedsplejerske
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Uden faste rammer er meget til forhandling

– også trivsel og udvikling

Struktur og forudsigelighed er forudsætninger

for tryghed og trivsel

Stabilitet

Forandring

2 grundlæggende og modsatrettede behov

Kilde: Frit efter Alsted & Haslund, 2019
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Omstillinger og struktur
Hvad er det?

Vanemennesker (frigiver energi)

Selvkontrol (en begrænset ressource)

Vær overbærende (stil afstemte krav)



6

Bedst koordination

Hurtigst reaktionstid

Størst muskelstyrke og mest 

effektivt cirkulationssystem

Højest 

blodtryk

Højest 

kropstemperatur

Udskillelse af melatonin begynder
Dybest søvn

Lavest 

kropstemperatur

Hurtigst stigning i 

blodtryk

Udskillelse af melatonin

stopper

Mest vågen og bedst 

koordination
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Aldersgruppe Sammenhængende søvn

Skolebørn (6-13 år) 9 – 11 timer / dagligt

Teenagere (14-17 år) 8 –10 timer / dagligt

Unge voksne (18-25 år) 7 – 9 timer / dagligt

Hjernen og døgnrytmen

Forslag til morgenrutine

Kl. 06:10 Vækkeuret ringer / forælder kalder 10 

minutter senere

Kl. 06:30 Skal være på badeværelset

Kl. 07:10 Spiser morgenmad

Kl. 07:40 Går i skole
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Har weekendhyggen bredt sig?

Madpakken er smurt, tasken er pakket og ud af døren.
Med Covid-19 har vores vaner og rutiner ændret sig.
Nogle adfærdsændringer kommer snigende.

Hvad ligger der i genetablering af de gode rutiner?
- fx nudging, positiv opmærksomhed og motivation
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GODE RÅD

1. Gå i seng og stå op samme tid hver dag

(max 1 times afvigelse i weekenden/ferie)

1. Se ikke på uret ved opvågning om natten

2. Få mindst 30 minutters dagslys hver dag

3. Et varmt bad før sengetid kan virke beroligende

4. Soveværelset skal være mørkt og køligt (luftet ud)

5. Følelsen omkring værelset skal være trygt og rart 

(skal ikke bruges til ”time-out” eller ”straf”)

6. Lav søvndagbog

1. Undgå at sove midt på dagen

2. Undgå, kaffe, the, cola, energidrik eller andre søde 

drikkevarer 3-4 timer inden sengetid

3. Undgå tunge måltider inden sengetid 

4. Undgå at blive sulten inden sengetid

5. Ingen skærm: Sluk mobil, pc, tablet mindst 1 time inden 

sengetid (aktiviteterne skal være rolige)

6. Nikotin bør undgås, da det aktiverer krop og hjerne



10

Hvad vil du/I sætte fokus 
på?

(afprøv 1 fokusområde ad gangen)

Ca. 5 minutter til overvejelse
Snak sammen derhjemme
Skriv i chatten / note til selv
Stil spørgsmål i chatten (man kan skrive anonymt).
Vores rådgiver sidder klar i chatten.



11

Uden faste rammer er meget til forhandling

– også trivsel og udvikling

Struktur og forudsigelighed er forudsætninger

for tryghed og trivsel

Stabilitet

Forandring

2 grundlæggende og modsatrettede behov

Kilde: Frit efter Alsted & Haslund, 2019
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Forældre og lederskab

Eksemplets magtSprog og motivation
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6 GODE VANER

Bevar roen

Tydeliggør strukturen

Hold fast i retningen

Vis interesse

Tildel ansvar

Fokusér på mulighederne
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Hvad kan I skrue på?
(afprøv 1 fokusområde ad gangen)

Ca. 5 minutter til overvejelse
Snak sammen derhjemme
Skriv i chatten / note til selv
Stil spørgsmål i chatten (man kan skrive anonymt).
Vores rådgiver sidder klar i chatten.
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Materiale online
Efter webinaret kan du downloade slides fra: https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Mindhelper – Guider Unge Gennem Hårde Tider: https://mindhelper.dk/

Dyb Ro – En app med guidede meditationer til at falde i søvn: https://dyb-ro.nu/app.html
Psykiatriens forældrepjece – Når dit barn ikke kommer i skole: https://www.psykiatrienisyddanmark.dk/dwn772488

Samtaletilbud

Åben rådgivning på din lokale skole frem til sommerferien. Find medarbejder her: https://tcbu.vejle.dk/skole/betjeningsoversigt/

De Åbne Rådgivningers samtaleforløb - Vejle kommune: https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/

Sundhedsplejens åbne konsultation – Vejle kommune: https://sundhedsplejen.vejle.dk/boern-6-16-aar/

Børns vilkår – forældretelefonen: https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/

Bekymret for dit barn eller den unge?

Kontakt Familie- & Handicap afdelingen i Vejle Kommune på tlf. 76 81 51 16 eller på www.vejle.dk, hvis barnet/den unge fx har en 

uforståelig eller pludselig ændret adfærd, virker indesluttet, angst, meget ukoncentreret, opfarende eller aggressiv.

Rådgivningstilbud

https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/
https://mindhelper.dk/
https://dyb-ro.nu/app.html
http://forhttps/www.psykiatrienisyddanmark.dk/dwn772488
https://tcbu.vejle.dk/skole/betjeningsoversigt/
https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/
https://sundhedsplejen.vejle.dk/boern-6-16-aar/
https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/
http://www.vejle.dk
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Næste webinar er den 1. juni 2021 kl. 19-20

Motivation, sociale fællesskaber og det digitale liv

Det digitale liv under Corona kan have påvirket børn og unges adfærd og motivation for læring. 

Det digitale liv er godt! Men alt med måde. Vi sætter derfor fokus på, hvordan du som forælder 

kan hjælpe dit barn/ den unge med at genfinde de gamle vaner for skoleliv og fritidsaktiviteter. 

Derudover får du et par staldtips til at tale om det digitale liv derhjemme og til at få gang i 
skole-hjem samarbejdet.

Gense webinar og materiale

Efter webinaret kan du downloade dagens slides via:
https://tcbu.vejle.dk/webinar-4-tirsdage-i-traek-om-trivsel-nyt/

Webinaret er optaget og kan genses via samme link.

Tak for nu!
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