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    Cool Kids · Familiebaseret angstbehandling

   

 

Livsmod forankrer den forebyggende indsat overfor børn & unge i Nordsjælland. 
Hjemsted i Gribskov Kommune, Center for Børn og Unge: Tlf.: 72 49 60 00; E-mail boern-unge@gribskov.dk 

Livsmod var i 2006-2008 støttet af Velfærdsministeriet. Fra 2009 og frem af de deltagende partnere. 

 

 

 

Tid & Sted 
Livsmods kommende tematimer finder sted i 
Frederiksværk torsdag 12. marts kl. 13-16. 
 
Stedet er Familiehuset, Vognmandsgade 12, 
Frederiksværk. 
 
Der er gode parkeringsmuligheder i bunden af 
Kviklys P-plads og ved Gjethuset. 
 

Oplægsholder 
Livsmod får besøg af psykolog Søren Benedikt 
Pedersen, der er indehaver af Cool Kids Børne- og 
ungdomspsykologisk klinik og ekstern lektor på 
Roskilde Universitet.  
 
Søren B. Pedersen har klinisk og praktisk erfaring 
med udredning og behandling af børn og unge med 
psykiske lidelser fra bl.a. Børne- og ungdoms-
psykiatrien i Region Sjælland og fra Hejmdal 
privathospital.  
 

Tematimerne  
Cool Kids er et manual- og familiebaseret kognitivt 
adfærdsterapeutisk behandlingsprogram rettet mod 
angst. Programmet, der er evidensbaseret, er 
udviklet i Australien, hvor mange tusinde børn og 
forældre har været med til at udvikle, afprøve og 
forbedre programmet.  
 
Cool Kids har dokumenteret god effekt overfor de 
fleste angstlidelser hos børn og unge, det er 
internationalt anerkendt og bruges i dag mange 
steder rundt omkring i verden. Angstklinikken under 
Psykologisk Institut ved Århus Universitet har stået 
for den danske oversættelse og introduktionen til 
familieprogrammet i Danmark.  
 
Timerne giver en introduktion til Cook Kids indhold 
og opbygning samt præsenterer og diskuterer de 
centrale elementer og strategier, som anvendes i 
programmet. 
 
Skulle et antal kommuner og relevante fagpersoner 
efterfølgende være interesseret, kan Livsmod være 
med til at organisere et mindre kursusforløb i 
anvendelsen af programmet Cool Kids. 
 

Arrangementet den 12. marts er en opfølgning på 
de tidligere tematimer om emnet angst, som 
Livsmod har stået for de seneste par år. 

 
Deltagere 
Deltagere er de kommunale teams af behandlere, 
rådgivere, psykologer, læger, sundhedsplejersker, 
sygeplejersker, lærere og pædagoger.  
 
Vi opfordrer som altid til, at kommunerne kan 
koordinerer en relevante gruppe, som efterfølgende 
vil kunne samarbejde og udveksle erfaringer internt 
og eksternt i hver kommune.  
 
Der er plads til ca. 60 deltagere. 
 

Tilmelding 
Mail navne og mailadresser på deltagere til 
info@livsmod.net senest fredag den 6. marts. 
 
 

Hjemmesiden 
Livsmods hjemmeside www.livsmod.net er 
omdrejningspunkt for netværkssamarbejdet.  
 
Hvis I har ændringer til e-mail eller kontaktdata, så 
lad os det vide hurtigst muligt. 
 
Det sikrer, at I får nyhedsbreve og indbydelser til 
temadage samt adgang til oplæg og andet fra 
temadagene, mødereferater og ikke mindst 
deltagerlister med e-mail. 
 
Det sikrer også, at hospitalspersonale hurtigt og 
enkelt kan finde den rette kontaktperson i 
kommunerne. 
 
 
Har du en kollega, der måske gerne vil modtage 
invitationer og nyhedsbreve fra Livsmod,  
så mail til info@livsmod.net og få et brugernavn. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 

Gert Jessen 
Redaktør af Nyhedsbrevet 
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