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INVITASJON TIL FORELDREWEEKEND 
 

Dato:  4.-5 Mars 2023 

Sted:  Scandic Rock City, Namsos 

Målgruppe: Våre medlemmer. Denne foreldreweekenden skal gi våre medlemmer økt 

kunnskap, håp og motivasjon for å møte noen av utfordringene i hverdagen  

Tema som vil belyses i løpet av seminaret er: 

Informasjon om ADHD Norge Ung, Hjelpemidler.  

Foreløpig program: 

Lørdag 4. mars 2023 

 

 09:30 – 10:00 Registrering  

10:00 – 10:15 Åpning, Velkommen og praktisk 

informasjon 

 10:15 – 11:00 Hva er ADHD Norge Ung? Hva er 

ADHD Norge Ung opptatt av? 

 11:00 – 11:15 Pause 

11:15 – 12:00 Presentasjon av ulike 

hjelpemidler v/Abilia 

 12:00 – 12:15 Pause 

12:15 – 13:00 Presentasjon av ulike 

hjelpemidler forts. 

13:00 – 14:00 Lunsj og besøk av stand 

14:00 – 16:30 Årsmøtegjennomføring  

(Se egen invitasjon / innkalling) 

(Ingen egenandel for å delta på 

kun årsmøtet). Pause legges inn 

undervegs 

 

Etter årsmøtet kan man velge hva slags 

ettermiddagsaktivitet man ønsker.  

Mellom kl 16:30 og 17:00 kan man velge mellom: 

• Besøk av stand med visning av ulike 

hjelpemidler forts. 

• Erfaringsutveksling – ordet fritt i 

møterommet for de som ønsker det 

• Besøk / omvisning på Rock City for de 

som ønsker det 

 

19:30                 Middag for de som overnatter 

Søndag 5. mars 2023 

 

09:30 – 10:00 Registrering for de som deltar kun 

søndag 

10:00 – 10:45   Tema ikke fastsatt ennå. Mer info 

kommer.   

10:45 – 11:15 Pause med utsjekk og besøk av 

stand 

11:15 – 12:00   Tema ikke fastsatt ennå. Mer info 

kommer.   

12:00 – 12:15 Pause  

12:15 – 13:00   Tema ikke fastsatt ennå. Mer info 

kommer.   

13:00 – 14:00 Lunsj 

14:00 – 15:00   Oppsummering og avslutning. 

Vegen videre og evaluering 

15:00 -    Vel hjem 
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Om foredragsholderne 
 

Amalie Angell 
 

Amalie Angell er 25 år gammel og er utdannet 

sosionom med videreutdanning i spesialpedagogikk 

og har nettopp begynt i ny jobb hos NAV. 

Amalie har vært aktivt styremedlem i ADHD Norge 

Nordland siden hun var 16 år og har deltatt aktivt i 

ADHD Norge Ung, deriblant ett år i ADHD Norge 

Ung sitt arbeidsutvalg. 

 

Amalie er nå i gang med sin andre periode som varamedlem i landsstyret til ADHD 

Norge og har som ansvarsområde blant annet å følge opp ADHD Norge Ung. Hun er 

opptatt av rettferdighet, likeverd og det å se mennesker for den de er.  

 

 

Kine Stokstad Nilsen 
 

Kine Stokstad Nilsen er ansatt i Abilia og vil komme 

for å snakke om Abilias kognisjonshjelpemidler og 

vektprodukter.  

Fokuset vil være på struktur, oversikt og mestring i 

hverdagen.  

 

Kine er utdannet ergoterapeut og har en videreutdanning i velferdsteknologi ved 

OsloMet. Kine har variert erfaring innen hverdagsrehabilitering, implementering av 

tekniske hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger  

 

 

 

Flere navn og omtaler vil settes inn etter hvert som de kommer på plass.  

 

 



Spørsmål og påmelding 

Bindende påmelding. Påmeldingsfrist: 25. Januar 2023 
Ved påmelding må det oppgis fullt navn, adresse, e-postadresse, mobilnr, og fødselsår  

For påmelding og spørsmål kan dere kontakte: 

Nord-Trøndelag på epost nt@adhdnorge.no eller Mona Breding Lersveen tlf / sms 92035322 

Egenandel: 
 

Seminar en dag (4 eller 5. mars) 

Medlemspris for en dag:    kr 300,- 

Er du ikke medlem er prisen for en dag:  kr 600,- 

 

Seminar To dager  (4 og 5 mars) 

Medlemspris for to dager:    kr   500,- 

Er du Ikke medlem er prisen for to dager:  kr 1000,- 

 

Seminar to dager inkl. overnatting og middag lørdag 4. mars 

Medlemspris      kr 1500.- pr person for enkeltrom 

      Kr 1300,- pr person for dobbeltrom 

Er du ikke medlem er prisen   kr 2000,- pr person i enkelt / dobbeltrom 

 

MRK: 

Det vil selvfølgelig være gratis å delta på årsmøtet lørdag 4. mars 2022 kl. 40:00 – ca kl 

16:30. Se for øvrig egen innkalling til årsmøtet.  

 

Årsmøteseminaret vil være forbeholdt medlemmer i ADHD Norge Nord-Trøndelag, 

Dersom ledige plasser vil det være åpent for deltakelse for Ikke-medlemmer.  

 

Betalingsinfo på egenandel sendes ut på SMS etter registrert påmelding. (ikke betal inn uten at 

SMS er mottatt). Egenandelen dekker seminaret lørdag og søndag inkl. lunsj. Eventuelle 

matallergier må det opplyses om ved påmelding  

 

Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen ikke er endelig før egenandelen er betalt.  

Dersom man melder seg på og ikke møter vil man bli fakturert for våre faktiske 

kostnader. 

 

Velkommen.  

Håper å se DEG der.  

Mvh styret i ADHD Norge Nord - Trøndelag 
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