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Ængstelighed, angst og bekymring

Velkommen til webinar den 8. juni 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

Corona kan have påvirket børn og unges følelse af sikkerhed og tryghed. Vi sætter derfor fokus på, hvordan du som forælder kan få øje på 

det, hvis din søn eller datter har fået flere bekymringer og på, hvordan du kan hjælpe ham eller hende til at komme igennem en periode 

med øget usikkerhed og ængstelighed. Derudover får du et par staldtips til at tale om bekymringerne.

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.

Webinar-kalender
4 tirsdage i træk om trivsel

25. maj 2021 kl. 19-20
Omstilling og struktur i hverdagen

1. Juni 2021 kl. 19-20

Motivation, sociale 

fællesskaber og det digitale liv

8. Juni 2021 kl. 19-20

Ængstelighed, angst og 

bekymring

15. Juni 2021 kl. 19-20

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
Ængstelighed, angst og bekymring
- Hvordan viser det sig, når børn og unge bliver bange?

- Staldtips til at forstå, hvad dit barn / den unge frygter

- Spørgsmål til overvejelse

Håndtering af disse følelser

- Find handlekraft sammen med dit barn 

- Øvelse og delmål

- Staldtips til hvornår du skal lade dit barn / den unge være, og hvornår skal du gribe ind
- Håndtering af din egen uro

- Spørgsmål til overvejelse

Afrunding

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

Jesper Hilligsø

Udviklingskonsulent og Teamleder, 

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: cand.merc.hrm

Kirsten Lyngholm

Psykologisk rådgiver, 

Tværfagligt Center for Børn og Unge

Baggrund: cand.psych
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Ængstelighed viser 

sig på 4 måder

TANKER

… om, at ting 

kan/vil gå galt. Tro 

meget på tankerne

ADFÆRD

Undgå det 

frygtede ved at 

flygte, kæmpe

eller stivne

FØLELSER

ængstelige 

følelser fra uro 

til panik. Vrede, 

Afsky.

KROP

Smerter, 

søvnproblemer, 

hjertebanken, kvalme
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Genkender du adfærden?

• Stiller flere spørgsmål for at blive beroliget

• Trækker sig mere fra sociale sammenhænge

• Holder sig tættere til forældrene

• Virker mere utryg i menneskemængder

• Vil ikke prøve noget nyt eller anderledes

• Finder på undskyldninger eller bliver syg

• Beder oftere om at blive hjemme fra skole

• Virker mere presset over at skulle fremlægge i skolen 
og deltage i tests

• Ser mere anspændt ud, kigger væk, smiler mindre 
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Hvis jeg rører stolen med 

hænderne, får jeg 

bakterier på dem og skal 

straks vaske hænder for 

ikke at blive alvorligt syg

Der kan komme 

oversvømmelse, sygdom, 

indbrud, pengeproblemer 

krig …

Hvis jeg virker dum eller 

utjekket, eller ikke ser godt 

nok ud, eller…. så gider 

andre mig ikke

Der sker noget rigtig 

slemt med mor/far, eller 

med mig, når vi er fra 

hinanden

Mørke, klovne, 

lukkede rum mm.
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Disse spørgsmål kan måske hjælpe Hvad er det værste ved, 

at du skal … ?

Hvad tænker du, der 

kunne ske, når du … ?

Hvad gør det 

svært/ubehageligt?

Hvad kan du undgå, 

hvis du ikke gør det?

På udkig efter det, barnet frygter
Lyt rigtig godt til dit barn



8

Hvad lægger I mærke til?

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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Find handlekraften sammen med dit barn
Peger barnets bekymringer på konkrete problemer?

Ja

Er det et 
”voksenstørrelse-

problem”

Ja

3. Tag affære for at 
løse problemet

2. Hjælp barnet 
med at lave 

problemløsning 

Nej

1. Fokuser 
mere på det I 
kan gøre, end 
på det, I ikke 

kan kontrollere
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Peger barnets bekymringer på konkrete og aktuelle problemer? 

10

Nej

Er barnets 
bekymringer 
realistiske?

3. Hjælp barnet med 
at få øje på, hvad det 
selv kunne gøre, hvis 

det bekymrende 
alligevel skete

2. Hjælp barnet med at 
tænker over, om det kunne 
klare konsekvenserne, hvis 

det bekymrende skete

Nej

1. Hjælp barnet med 
tænke over, hvor stor 

sandsynligheden er for, 
at det frygtede sker
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Forhindrer bekymringerne barnet i at gøre alderssvarende ting, 
som han eller hun ellers gerne vil?

Ja 4. Ros og beløn 
systematisk for 
at øve – det er 
hårdt arbejde

2. Lær barnet at 
berolige sig selv, f.eks. 

med venlighed, 
realistiske tanker og 
rolig vejrtrækning

3. Lav en plan af 
delmål, der kan føre 

barnet frem til at 
kunne det, det 

gerne vil

1. Fortæl barnet 
at det er normalt 
og ok at reagere 
med usikkerhed i 

en unormal 
situation

5. Vær tålmodig 
og anerkendende 
og hold ved. Søg 

hjælp, hvis du har 
brug for det
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Øveplan med delmål
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Øvelse gør mester!  Hjælp barnet over bumpet
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Hvad kan I skrue på?

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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Er der også uro i dig?

”Man trives aldrig bedre end éns mindst veltilpasse 
barn”, er der en klog talemåde, der lyder. 

Derfor skal man være god ved sig selv,                
når ens barn har problemer! 

Desuden: ”Man kan ikke hælde fra en tom kop” 
siger en anden klog talemåde. 

Så man er faktisk nødt til at huske at fylde sine 
egne depoter, for at have noget at give af 
– for alles skyld.

Dit barn kopierer det, du gør – ikke det du siger.

Svært at lykkes?

Overvej disse spørgsmål

o Hvad gjorde jeg som var hjælpsomt?

o Hvad var der sket, hvis jeg slet ikke havde prøvet?

o Tror jeg, der er andre end mig, der har fejlet med 
et eller andet i dag?

o Hvad og/eller hvem behøver jeg for at prøve igen?
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6 GODE RÅD
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1. Fyld din egen kop

2. Styrk dit barns realisme og problemløsningsevner

3. Hav tålmodighed og tag mange små modige skridt mod målet

4. Bevar roen. Dit barns hjerne reagerer normalt i en unormal 

situation. Dette er en mulighed for at styrke barnets færdigheder 

til at klare store udfordringer

5. Vær åben og gå sammen med andre om styrke børnene

6. Søg hjælp, hvis dit barn ikke kan gøre alderssvarende ting, det 

ellers gerne vil, og I ikke rigtig kan få skred i tingene ved egen kraft
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Materiale online

Mindhelper – Online forløb om angst: https://mindhelper.dk/skolen/

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/

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://mindhelper.dk/skolen/
http://forhttps/www.psykiatrienisyddanmark.dk/dwn772488
https://tcbu.vejle.dk/skole/betjeningsoversigt/
https://tcbu.vejle.dk/de-aabne-raadgivninger/
https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/foraeldretelefonen/
http://www.vejle.dk/
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Næste webinar er den 15. juni 2021 kl. 19-20

Håndtering af følelser herunder vrede, ensomhed, tristhed og selvskade

Følelser har mange udtryk. Nogle mere synlige end andre. Gad vide, hvad dit barn prøver at 

fortælle? På dette webinar får du gode råd til at hjælpe dit barn / den unge med at sortere i 

følelserne og håndtere dem på en fornuftig måde.

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!

Webinar-kalender
4 tirsdage i træk om trivsel

25. maj 2021 kl. 19-20
Omstilling og struktur i hverdagen

1. Juni 2021 kl. 19-20

Motivation, sociale 

fællesskaber og det digitale liv

8. Juni 2021 kl. 19-20

Ængstelighed, angst og bekymring

15. Juni 2021 kl. 19-20

Håndtering af følelser herunder 

vrede, ensomhed, tristhed og 
selvskade

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

