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Klókir krakkar
Klókir krakkar er meðferðarúrræði sem er ætlað börnum 8-12 ára með
hamlandi kvíða og foreldrum þeirra. Börnin vinna saman í hópi með tveimur
sálfræðingum þar sem þau eru frædd um eðli kvíða og kenndar aðferðir til
að takast smám saman á við eigin kvíða. Til að mynda læra þau að hugsa
eins og einkaspæjari þar sem þau finna sannanir fyrir óraunsæjum
kvíðahugsunum og læra að hugsa á raunsæjan hátt. Samhliða hittast
foreldrar og hlíða á fræðslu um kvíðaeinkenni og úrræði og vinna undir
leiðsögn sálfræðings að hagnýtum verkefnum sem geta dregið úr kvíða
barna þeirra. Alls verða tvö námskeið kennd á skólaárinu, það fyrra hefst í
september og það síðara er kennt á vorönn.

Klókir litlir krakkar
Forvarnarnámskeiðið Klókir litlir krakkar er námskeið fyrir foreldra barna í
leikskólum og yngstu bekkjum grunnskólans, sem eru í áhættuhópi fyrir að
þróa með sér kvíðaraskanir. Námskeiðið miðar að því að fræða foreldra um
eðli kvíða og kenna þeim leiðir til þess að takast á við kvíðahegðun barna
sinna og auka sjálfstraust þeirra. Vonast er til að með slíku
forvarnarnámskeiði verði hægt að minnka kvíðahegðun barna og í sumum
tilfellum koma í veg fyrir að börn þrói með sér kvíðaröskun seinna meir.
Námskeiðið er ætlað foreldrum barna á aldrinum 3-8 ára sem eru farin að
sýna fyrstu merki óöryggis og kvíða. Námskeiðið verður kennt á vorönn.

Uppeldi barna með ADHD
Tilgangur námskeiðsins er að fræða foreldra um áhrif ADHD á tilveru barna
og styðja þá í að tileinka sér uppeldisaðferðir sem henta börnum með ADHD.
Foreldrar skoða núverandi stöðu, gera áætlanir og framfylgja þeim til að taka
á eða fyrirbyggja ýmsan vanda sem algengt er að upp komi. Markmiðið er að
foreldrar læri hagnýtar og sannreyndar aðferðir sem nýtast þeim til lengri
tíma. Alls verða tvö námskeið kennd á skólaárinu, það fyrra fer af stað í
október og það síðara fer af stað í febrúar. Hvert námskeið er alls sex skipti,
þar sem kennt er tvo tíma í senn. Námskeiðið er ætlað foreldrum barna á
aldrinum 5-12 ára, þar sem formleg skimun eða athugun bendir til ADHD.

Uppeldi sem virkar - færni til framtíðar
Foreldranámskeiðið, Uppeldi sem virkar—færni til framtíðar, er hugsað fyrir
foreldra barna á aldrinum 0-6 ára, með áherslu á að kenna barninu færni
sem líkleg er að nýtast því til frambúðar. Kenndar verða aðferðir til að
styrkja hæfni foreldra í að laða fram æskilega hegðun og fyrirbyggja
erfiðleika. Hagnýtt og fróðlegt námskeið, fyrir alla foreldra ! Alls verða fjögur
námskeið kennd á skólaárinu (október, nóvember, febrúar og mars). Hvert
námskeið er alls fjögur skipti, þar sem kennt er tvisvar í viku tvo tíma í senn.

Nánari upplýsingar um námskeiðin
má finna á vef Reykjanesbæjar.


