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LÆR AT TACKLE 

angst og depression
– for unge mellem 15 og 25 år

BLIV INSTRUKTØR

•  Har du erfaring med at have  

angst og/eller depression? 

•  Har du lyst til at hjælpe  

andre i samme situation? 

•  Vi søger instruktører til at  

undervise unge mellem  

15 og 25 år. 

INSTRUKTØRER

Interesseret? 
Har du spørgsmål, som du ikke fik svar på i denne folder? 
Så kontakt din kommune. 

”Jeg har fået redskaber til afledning. Nu 
sker det næsten automatisk, at jeg afleder 
mig selv, når jeg får tankemylder.”

Kursist

LÆR AT TACKLE er forskningsbaserede kurser, 
der oprindeligt stammer fra Stanford Universitet 
i USA. 

LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge 
er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i 
samarbejde med forvaltninger og enheder i 38 
kommuner, uddannelsesinstitutioner m.fl. Ind-
satsen er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. 

Kurset udbydes i samarbejde med Komiteen for 
Sundhedsoplysning. 
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Læs mere på laerattackle.dk

”I starten er kursisterne tit 

nervøse og meget stille. Men 

på sidste kursusgang kan man 

se en markant udvikling - de 

smiler, snakker og hygger sig 

med hinanden. Det gør mig 

helt varm om hjertet.”
Maja, 29 år



Foto - af instruktør der underviser

        

        

Vi søger instruktører til kurset LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge. 
Kurset er et kort forløb for unge mellem 15 og 25 år, der oplever symptomer 
på angst og/eller depression.

På kurset får man hjælp til at tackle de ting, der er svære. Desuden får  
man styrket sin selvtillid. Som instruktør kommer du til at hjælpe unge,  
der har symptomer som fx nedtrykthed, tristhed, træthed, uro, tankemylder, 
nervøsitet eller bekymringer. 

Instruktører søges

Hvad giver det dig? 
Som instruktør får du:

•  mulighed for at lære nye selvhjælps- 
teknikker – og selv få det bedre

•  glæden ved at hjælpe andre

• et fællesskab med andre instruktører

• træning i at undervise

•  et 4-dages instruktørkursus, kursus- 
materiale og et kursusbevis

•  selv have oplevet at have angst og/eller depression  

• have mod på at lære at undervise og dele dine erfaringer med andre 

• deltage i en 4-dages uddannelse

• afholde to kurser om året sammen med en anden instruktør. 

På uddannelsen bliver du trænet i at undervise på kurset. Du lærer blandt andet at undervise i:

  at tackle angst og depression
  at klare situationer, der er svære
  at blive bedre til at være sammen med andre
  at undgå at få det værre
  at løse problemer
  at træffe svære beslutninger
  hvordan man får mere energi og overskud.

For at blive instruktør skal du: 

”Jeg havde nok aldrig forestillet mig 
selv som instruktør. Men det at lede 
kurset har givet mig mere selvtillid. 
Jeg har også lært, at angst kan 
overvindes ved at tage små skridt ud 
af sin comfort-zone.”

Kathrine, instruktør, 25 år

Gratis
uddannelse

Instruktøruddannelsen

 

Sådan foregår et  
ungekursus 
Kurset, du skal undervise på, følger et 
fast program. Det foregår over syv møde-
gange a 2,5 time pr. gang. 

Der vil typisk være 10-14 deltagere på 
hvert kursus. 

I er to instruktører, der begge kender til 
at have angst og/eller depression, som 
er fælles om at lede kurset.

”Jeg har fået mere selv-
tillid af at være instruktør. 
At hjælpe mennesker til at 
udvikle sig positivt er god 
næring til selvværdet”

Kathrine, instruktør, 25 år
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