
TILBUD OM ANGSTBEHANDLING I GRUPPE 

FOR 8-12-ÅRIGE BØRN OG DERES FORÆLDRE 

 

 

 

 

 

Cool Kids – et program der hjælper børn med at overvinde angst og bekymringer 

Pædagogik og Undervisning, Esbjerg Kommune tilbyder et gruppeforløb baseret på Cool Kids-

programmet. Forløbet afholdes medio februar til ultimo april 2019, og der er et begrænset antal 

pladser i gruppen. 

 

Kursus i angsthåndtering til børn og deres forældre 

Angst er det hyppigst forekommende psykiske problem blandt børn. Mere end hvert tiende barn i 

skolealderen har så store problemer med angst og svære bekymringer, at det er pinefuldt for barnet 

og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag. Cool Kids er et gruppeforløb, hvor børn 

møder jævnaldrende børn med lignende vanskeligheder. Barnet vil i tæt samarbejde med dets 

forældre lære at håndtere angst og bekymringer ved brug af specifikke redskaber og metoder. Det er 

derfor vigtigt, at forældrene deltager aktivt i forløbet for at kunne støtte og vejlede barnet i 

dagligdagen. 

 

Dokumenteret effekt 

Omkring 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids 

forløb, har fået gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær i skolen, klarer sig bedre fagligt og 

socialt, og deltager i flere fritidsaktiviteter.  Undersøgelserne viser også, at barnets egen oplevelse 

af angst og bekymring falder betydeligt, og familiens samlede stressniveau reduceres. 
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Målgruppe 

Det kursus, vi udbyder er for normaltbegavede børn i alderen 8-12 år som lider af angst- og 

bekymringsproblemer. Angstproblemer hos børn og unge viser sig f.eks. ved, at barnet stiller mange 

spørgsmål og ustandseligt skal beroliges, ved at barnet har svært ved at klare nye situationer, blive 

afleveret i skolen, sove alene eller i form af udpræget generthed, lavt selvværd og ringe tiltro til 

egne evner. Barnet skal ikke have en angstdiagnose for at kunne deltage i programmet, men 

angstproblematikken skal komme til udtryk i en sådan grad, at barnet og familien begrænses i 

hverdagen. 

 

Praktisk information 

Forældre ansøger ved at udfylde vedlagte ansøgningsskema. 

Efterfølgende udvælges de familier, der tænkes at være i målgruppe for forløbet. Der vil blive 

indkaldt til forsamtaler d. 29. og 30. januar tidsrummet 8.30-15.00, hvor både barnet og forældrene 

skal deltage. 

Hvis man tilbydes en plads i programmet, skal man kunne deltage 10 gange i perioden d. 18. 

februar, 2019 frem til 29. april, 2019. Vi mødes mandag (bortset fra efter påske, hvor det ligger om 

tirsdagen) 14.30-16.30. Stedet er Pædagogik og Undervisning, Fyrparken 11, 6710 Esbjerg. 

Deadline for indsendelse af ansøgningsskema er d. 4. januar, 2019. Dette ansøgningsskema sendes 

elektronisk til pogu@esbjergkommune.dk eller pr. post til Pædagogik og Undervisning, Fyrparken 

11, 6710 Esbjerg V (att.: Mathilde Kristoffersen, Hanne Berthelsen, Tina Rosenberg, Cathrin 

Henriksen). 


