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Kontaktinfo Nord Trøndelag fylkeslag                                                    
v/Leder: Lars Morten Lersveen                               epost til styret: nt@adhdnorge.no 
Lektor Musumsgate 8, 7650 Verdal        

 
Besteforeldre er viktige i alle familier, og vi får ofte tilbakemelding om at besteforeldre ofte vet 

for lite om utfordringene i familiene med ADHD og hva ADHD er. Besteforeldre får ofte heller 

ikke tilbud om opplæring – og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi inviterer derfor til temadagen 

BESTEFORELDRE ER EN RESSURS 
Vi tilbyr dette besteforeldrekurset 2 steder i Nord-Trøndelag, og besteforeldre velger selv hvor 

de ønsker å delta.   

Sted: Grong Hotell, Grong Scandic Stiklestad, Verdal 

Dato. Lørdag 23. Oktober 2021 Søndag 24. Oktober 2021 

Klokken 10:00 – 16:00 10:00 – 16:00 

Målgruppe: Besteforeldre og andre nærstående til barn / ungdom med ADHD.  

Kurset er forbeholdt besteforeldre til våre medlemmer i Nord-Trøndelag. Ved 

ledig plass åpner vi opp for at andre nærstående kan delta samt deltakelse fra 

tilstøtende fylkeslag. Det vil være begrensede antall plasser – så det lønner seg 

å være raske til å melde seg på.  

Tema som vil belyses i løpet av kurset er: 

Fakta om ADHD, fakta og myter, tilleggsproblematikk, utfordringer og ressurser, psykisk helse.  

Foreløpig program: 

Endelig program sendes ut til påmeldte deltakere.  

 

Bindende påmelding innen: 30. September 2021 

Påmelding gjøres på epost: nt@adhdnorge.no eller på tlf / sms til Mona  på 92035322. 

Spørsmål rettes til samme kontaktinfo.  

Ved påmelding trenger vi fullt navn, adresse, epostadresse, mobilnummer og fødselsdato.  

 

Egenandel: 

Kr 200,- pr person inkl. lunsj for besteforeldre som meldes på av et medlem.  

Kr 300,- pr person inkl. lunsj for besteforeldre som meldes på av et ikke-medlem 

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

SMS er mottatt). Egenandelen dekker temadagen 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 (650,- pr 

dag) 
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