
 Prøv at være håbefuld og positiv - million  
 er af andre føler det samme som dig.

 Pas på dig selv så meget som muligt - del   
 børnepasningsansvar med andre voksne   
 der er isoleret med dig, afsæt tid til dig   
 selv, til at arbejde eller hvile, og vedligehold  
 dine rutiner når du kan.

INFORMATION TIL FORÆLDRE 
UNDER COVID-19

Familier rundt om i verden tilpasser sig de ændringer, der sker på grund af Coronavirus sygdom 2019 
(COVID-19). Mange forældre vil finde det svært at skabe balance mellem arbejde, pleje af børn og 
vedligeholdelse af husstanden, især når de adskilles fra deres normale støttenetværk. Selvom isolering 
kan repræsentere en mulighed for at tilbringe tid sammen og udvikle dit forhold til dine børn, vil 
mange forældre opleve modstridende følelser og prioriteringer samt praktiske udfordringer.

De tips der er angivet nedenfor, er værktøjer der kan hjælpe forældre med at tage sig godt af deres 
børn, såvel som deres eget velbefindende.

Hvad kan du gøre for at hjælpe dig selv?

Tillykke - du tager det første skridt ved at erkende, at dette er en udfordrende tid med usikkerhed 
og stress, der skal håndteres. Så hvad kan du gøre som forældre?

OM DIG   Hvad kan du opleve?

En global pandemi øger stressniveauet for alle, inklusive forældre. Hvis du oplever tegn på stress, er 
det helt naturligt, og du er ikke alene.

Tegn på at du er stresset inkluderer:

Forældre kan være udfordrende selv på en god dag, men under pandemien er det vigtigt, at du tager skridt 
til at hjælpe dig selv, dit barn og hele din familie, med at komme igennem situation.

 Et konstant og tvangsmæssigt behov for opdateret COVID-19   
 information, der fører til vanskeligheder med at fokusere på   
 andre emner;

 Nedsat koncentrationsevne, eller nedsat evne til at tage   
 beslutninger, store eller små;

 Føler sig overvældet, irritabel eller ængstelig;

 Oplever forstyrrede spise- og / eller sovemønstre.

 Hold livet så tæt på den sædvanlige struktur 
 som muligt. Du kan også lave spirituelle, 
 religiøse eller kulturelle aktiviteter, som du synes   
 virker afstressende.

 Lav en liste over sunde gøremål for dig selv og din   
 familie - undgå adfærd som overdreven alkohol   
 indtag, online hasardspil eller indtagelse af stoffer.   
 Husk at uhensigtsmæssig adfærd kan medvirke
 til at øge dit stressniveau, og kan forværre din   
 situation på lang sigt.
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For more parenting tips including from 
our partners in WHO UNICEF CDC 
and the partnership to end violence 
against children: 
www.unodc.org/listenfirst

COVID-19



OM DIT BARN    Hvad kan dit barn opleve?

Børn kan reagere på stress på mange forskellige måder. Deres reaktioner kan variere afhængigt 
af forskellige faktorer, inklusive alder. 

Her er nogle tegn på stress:

 Nogle børn er måske i begyndelsen glade for at være hjemme, men efter   
 nogen tid vil forstyrrelsen af deres rutiner, isolering fra venner og andre   
 pålagte begrænsninger, øge deres stress.
   
 Børns opførsel kan variere, og deres følelser kan ændre sig. De kan være   
 usædvanligt aktive, aggressive, stille eller triste.

 Børn kan udtrykke frygt, blive overvældede og vise angst. De kan græde   
 eller blive mere klodsede end normalt, og deres søvnmønstre kan ændres.
 
 Børn kan blive uvillige til at deltage i pligter eller skolearbejde. De kan også   
 have problemer med samværet med søskende og andre familiemedlemmer.

Husk, at det er forståeligt for børn at reagere på stressende situationer. Det er vigtigt, at du 
genkender deres stress og trøster dem på en måde der er passende for alderen.

 Vær kærlig over for dit barn og giv det trøst.  
 Giv barnet kram eller hold hånd med barnet. 

 Vær opmærksom på muligheder for at rose  
 dit barn, når barnet har gjort noget godt,  
 hvor lidt det end er. Jo mere du roser, jo  
 mere sandsynligt er det at barnet vil gøre  
 det igen!

    Sørg for, at du har   
    engagerende aktiviteter  
    der kan holde børnene  
    beskæftiget på en   
    meningsfuld måde.  
    Børn klarer sig bedre,  
    når de hjælper andre og  
    har travlt.

 Vær tålmodig med dit barn, og prøv på ikke  
 at kritisere en ændring i adfærd, et ønske om  
 beroligelse eller en klage over at kede sig.
   
 Forklar børn og voksne, at den ændrede  
 situation gør alles brug af “venlige ord og  
 stemmer” desto vigtigere. Dette gælder  
 især, når stemmer hæves, eller kritik   
 begynder at eskalere.

 Vær opmærksom på, hvordan dit barn har  
 det. Lyt til barnet og erkend, hvor hård   
 denne tid er.

 Hvis du bemærker, at dit barn har en øget  
 følelse af angst eller bekymring, så spørg  
 ind til dette. Hvis du forstår dit barns følelser,  
 kan det hjælper dig til at berolige og trøste  
 barnet bedre.

 Giv dit barn nøjagtige oplysninger om, hvad  
 der sker, men overvæld dem ikke. Vær  
 forsigtig med, hvad du ser eller diskuterer  
 med dine børn.

 Opmuntr dit barn til at lege. Leg er meget  
 vigtigt for at hjælpe børn med at komme  
 gennem stress og bekymringer. Det hjælper  
 dem med at bevare en vis normalitet i deres liv.

 Vedligehold hverdagens rutiner 
 (som sengetid og familiære 
 måltider) så meget du kan, 
 mens du også overvejer at 
 indlede nye familieaktiviteter
 (såsom madlavning eller
 tegning sammen).

 Afsæt tid til daglig træning for alle 
 familiemedlemmer.

 For alle børn, men især ældre børn, skal du  
 prøve at skabe et rum alene eller væk fra  
 andre, selv i en kort tid hver dag.

    Hvis du kan, skal du holde  
    kontakten med familie og  
    venner via internettet  
    eller telefon- / videoopkald.

    Støtt dit barn ved at   
    hjælpe dem med at  
    forblive i sikkerhed online.

Hvordan kan du hjælpe dit barn?
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