
Du er ikke alene
Millioner af andre har den samme frygt som os. Find ud af, om der er 
nogen du kan snakke med, om hvordan du har det. Lyt til dem. Undgå 
sociale medier, som kan bringe dig I panik.

Hold pause
Vi har alle brug for en pause sommetider. Når 
børnene sover, lav noget sjovt og afslappende 
for dig selv. Lav en liste over sunde aktiviteter 
som DU gerne vil lave. Du har fortjent det!

Lyt til 
børnene

Hold en 
pause

En et minuts 
afslappende 

aktivitet, som 
du kan gøre når 

du føler dig 
stresset eller 

bekymret

Punkt 1. Forberedelse
• Find en behagelig stilling at sidde i med begge

fødder på gulvet og hœnderne I  hvile på skødet.
• Luk begge øjne hvis det føles behageligt.

Punkt 2: Tanker, følelser, krop
• Spørg dig selv, “hvad tœnker jeg nu?”
•  Lag mœrke til dine tanker. Er de negative eller

positive?
•  Lag mœrke til hvordan du har det

følelsesmœssigt. Føler du dig glad eller ej.
•  Lag mœrke til hvordan din krop føles. Har du

ondt nogle steder eller er du anspœndt.

Punkt 3: Fokuser på dit åndedrœt
• Lyt til dit åndedrœt, mens det går ind og ud.
•

•

 Du kan lœgge en hånd på maven og føle den
hœve og sœnke sig ved hvert åndedrœt.
Du kan f.eks. sige til dig selv “Det er okay. Hvad
det end er, så er jeg okay”.

• Så lyt til dit and åndedrag I et stykke tid.

Punkt 4: Vend tilbage
• Lœg mœrke til hvordan hele din

krop føles.
•  Lyt til lydene I rummet.
Punkt 5: Eftertanke
• Tœnk over om du føler dig

anderledes  tilpas?
•  Når du er klar, åbn dine øjne

Vœr  åben overfor børnene og 
lyt til dem. Dine børn har brug 

for beroligelse og støtte fra 
dig. Lyt til dine børn, når de 

fortœller, hvordan de har det. 
Akcepter hvordan de føler sig 

tilpas og trøst dem.

At holde en pause kan også vœre en god ide, hvis du synes 
dit barn er irriterende eller har gjort noget forkert. Det giver 

dig en chance for at blive roligere. Blot et par dybe 
indåndinger eller fornemmelse af kontakten med gulvet 

under fødderne kan gøre en forskel. Du kan også holde en 
pause med dine børn!
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Vi lever i en stressende tid. Pas på dig selv og sørg for at du kan støtte dine børn.
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For more information click below links:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthy-parenting
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19-parenting-tips
http://COVID19Parenting.com
https://www.acceleratehub.org/plh-research-outputs



