
Gå-Hjem-Møde 
I samarbejde med Angstforeningen og 
Angstklinikken for Børn og Unge i Aarhus 
inviterer Dansk Psykologisk Forlag til Gå-
Hjem-Møde om Børn og angst - med 
deltagelse af Ronald M. Rapee. 

I anledning af udgivelsen af bogen Børn og angst inviterer 
vi til gratis Gå-Hjem-Møde i Aarhus onsdag den 27. august 
2014. På dagen vil der bl.a. være oplæg ved forfatterne 
Lisbeth Jørgensen, Signe M. Schneevoigt Matthiesen og 
Mikael Thastum, en forælder der har deltaget i 
Angstklinikkens behandlingsprogram samt ved australske 
Ronald M. Rapee, der har været med til at udvikle Cool 
Kids-programmet, som bliver brugt i behandlingen af angst 
hos børn. 

PROGRAM 
Kl. 15.30 - Velkomst ved Dansk Psykologisk Forlag. 
Kl. 15.35 - Amalie Nielsen og Sanne Kold fra 
Angstforeningen fortæller kort om foreningen og 
muligheden for at deltage i en støttegruppe for forældre til 
børn og unge med angst. 
Kl. 15.45 - Motivationen for at skrive bogen samt kognitiv 
adfærdsterapeutisk behandling af angst hos børn ved 
Lisbeth Jørgensen. 
En forælders personlige oplevelser og erfaringer ved Laila 
Vester Nielsen. 
Angst i skolen ved Signe M. Schneevoigt Matthiesen. 
Kl. 16.30 - Pause 
Kl. 16.50 - Præsentation af Cool Kids-programmet ved 
professor, ph.d. Ronald M. Rapee. OBS! Dette oplæg vil 
være på engelsk. 
Kl. 17.10 - Angstklinikken og dens projekter ved leder 
Mikael Thastum. 
Kl. 17.55 - Tak for i dag 
 
På Gå-Hjem-Mødet vil der være mulighed for at købe 
bogen Børn og angst til særpris. Desuden vil der blive 
serveret forfriskninger undervejs. 
 
Der er et begrænset antal pladser til rådighed, så 
tilmelding foregår efter 'først-til-mølle'-princippet. 

  

      

 
BØRN OG ANGST 
Håndbog til forældre og andre 

voksne omkring barnet 
 

TID OG STED 

Onsdag den 27. august 2014 kl. 15.30-

18.00. 
Gå-Hjem-Mødet finder sted på Psykologisk 

Institut Aarhus Universitet, Bartholins Allé 
16, 8000 Aarhus C - Auditorium 455, 

bygning 1342. 

 
PRIS OG TILMELDING 

Det er gratis at deltage og arrangementet 
er åbent for alle. Af praktiske hensyn 

beder vi dig dog om at sende en 
tilmelding til info@dpf.dk. 
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