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uopmærksom og stener i timerne? Farer din søn hele tiden rundt og afbryder lærere og klassekammeraterne?
Måske har dit barn også svært ved lektierne, at komme overens med sine søskende eller ved at styre sit

temperament?

Så kan det være, at din søn eller datter har ADHD. I så fald er dette bogen for jer. Den kan læses alene eller
sammen med en voksen. I finder noget om:

· Hvad ADHD betyder – og hvad det ikke betyder.

· Måder at gøre hverdagen lettere, både hjemme, i skolen og sammen med venner.

· Hvordan du håndterer stærke følelser som vrede,bekymring og tristhed.

· Relevante oplysninger om den medicin børn får for ADHD.

· Hvilken kost der er god for din ADHD.

· Sjove quizzer der kan hjælpe dig med at huske det,du har lært.

· Og meget mere.

Bogen er skrevet for at hjælpe børn med ADHD med at blive klogere på sig selv og deres diagnose. Og at
hjælpe barnet til at fortælle de voksne, når der er noget, det har svært ved.

Det vigtigste er, at man ved, at man ikke er alene. Mange børn har ADHD. Med lidt anstrengelse har de lært
at klare sig godt. Det kan dit barn også!
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