
 

Vårres regionalt brukerstyrt senter 
Midt Norge 

Fjordgt. 11, 7010 Trondheim. 
post@varres.no 

975 26 381/ 909 73 268 

 

 

Av det vi formidler kan vi nevne: 

• Kunnskap om forskjellige nevroutviklings forstyrrelser 

– hvordan det arter seg – erfaringsbasert 

o Informasjon til elever 

o Informasjon til lærere og andre ansatte i skolen 

o Informasjon til foreldre 

• Bruker / pårørende erfaringer – formidlet av brukere / 

pårørende 

• Samarbeid hjem / skole  

• Tips og råd til skolepersonell / ansatte i SFO / ansatte 

i barnehager – diagnosebasert og generell 

informasjon 

• Kurs for fritidsledere / trenere / støttekontakter 

• Hverdagslivets utfordringer 

• Hjelpemidler   

 
Vårres er finansiert av Helsedirektoratet og mottar også 

støtte fra enkelte kommuner og regionalt helseforetak. Vi 

driver vår kurs og informasjonsvirksomhet gratis så langt vi 

har ressurser og kapasitet.  
 

For avtale om kurs / informasjon / temakvelder osv. eller 
spørsmål til Vårres – ta kontakt med oss 

 

 

Tilbud til skoler og barnehager 

 
Tilbud til skoler og barnehager 

Adferd 
ADHD 

Tourette syndrom 
Asperger syndrom 

 
Hva er alt dette for oss i skolen? 

På SFO? eller i barnehagen? 

Skolebesøk tilbys til alle skoler i Midt Norge så langt vi har 

ressurser og kapasitet. Interesserte bes ta kontakt med: 
"Vårres" regionalt brukerstyrt senter 

V/Arthur Mandahl / Hege Hafstad 

Tlf: 90 97 32 68 / 97526381 

e-post: arthma@gmail.com / post@varres.no 
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Tilbud til skoler og barnehager 

Barn som strever innenfor områdene konsentrasjon, 

oppmerksomhet, impulsivitet, sosial forståelse, 

atferdsvansker – som har tics og tvangshandlinger – som 

sliter med angst eller nedstemthet, har store utfordringer i 

hverdagen.  

 
Skole, fritid, familieliv, nære omgivelser – arenaer hvor 

barna oppholder seg hver dag har varierende kunnskap om 

hvordan de skal møte disse barna – hvordan de skal gi dem 

en positiv hverdag som legger grunnlag for et best mulig liv.   

 

En del av utfordringene knyttes opp mot diagnoser eller 
kombinasjon av diagnoser, mens andre er uttrykk for annen 

problematikk og noe er adferdsvansker som ikke har noen 

identifiserbar opprinnelse.    

 

En av de sentrale oppgavene til Vårres er å formidle 

erfaringskompetanse gjennom kurs og 

informasjonsvirksomhet.  Dette gjelder på alle arenaer og 
for alle aldersgrupper, men Vårres har spesielt fokus på 

barne- og ungdomsgruppen.  

 

Siden oppstarten i 2006 har Vårres gjennomført nær 4000 

kurs, konferanser, tema dager og lignende med over 45.000 

deltakere.  En del av denne aktiviteten er i egen regi, en del 
i samarbeid med andre aktører, for eksempel Lærings og 

mestringssentra og organisasjoner innenfor psykisk helse / 

rus området.  

 

Tilbud til skoler og barnehager 

For å møte utfordringene. For å kunne gi barna og 

de ansatte ved skolen en bedre læresituasjon, en 

bedre arbeidsplass, har vi i egen regi og i samarbeid 

med noen av organisasjonene utviklet en del kurs 
og informasjonsmateriell. 

 

Ansatte i Vårres og frivillige bruker og pårørende 

representanter tilbyr skoler, barnehager, SFO, 

foreldregrupper osv. kurs / informasjon /temadager 

hvor vi benytter materiellet i samspill med egne og 

andres erfaringer.   
 

 

 

 

  

 


