
COVID -19 Forældretips 
Når vi bliver vrede

Vi elsker vores børn og teenagere, men stress p.gr.a. COVID-19, penge og udgangsforbud kan gøre os 
vrede. Se hvordan vi kan beherske os selv og styre vores vrede så vi ikke sårer andre.

Stop problemet ved 
optakten
Det er det samme der gør os 
stresset og vred hver gang

Hvad gør dig vred? Hvornår sker 
det? Hvordan reagerer du normalt?

Forhindrer det I at begynde. Hvis 
det sker når du er træt, så sørg for 
at få nok søvn og hvile. Hvis det er 
sult, så prøv at se om du kan spise. 
Hvis det er en fornemmelse af at 
være alene, så bed nogen om støtte

Pas godt på dig selv. Prøv ideerne 
på“Hold en pause” og “ Hold styr på 
dit stress”

Pas på dig selv
Vi har alle brug for kontakt med andre. 
Snak med venner, familie eller andre 
støttende netværk hver dag

Skær ned på hvor meget du drikker – 
eller drik ikke, mens børnene er vågne

Har du våben eller ting der kan bruges til 
at slå andre? Lås dem inde, gem dem 
eller fjern dem fra hjemmet

Hvis det ikke er sikkert for børn at være 
hjemme, er det ok hvis de går ud for at 
søge hjælp eller hvis de bliver en andet 
sted I et stykke tid

Hold en pause
Når du begynder at føle vreden, så tag 
20 sekunder til afkøling. Ånd dybt og 
langsomt ind og ud 5 gange, før du 
taler eller bevæger dig igen

Gå et andet sted hen I 10 minuter for 
at genvinde selvbeherskelsen. Hvis 
du kan komme sikkert udenfor, så gør 
det

Hvis det er en baby, der ikke vil holde 
op med at græde, så er det ok at 
efterlade babyen trygt  på ryggen og 
gå lidt væk. Ring til en anden for at 
blive roligere. Kig til babyen hver 
5-10 minut.

COVID -19 krisen varer ikke evigt – vi skal bare igennem den nu …. en dag af gangen.
Klik på links nedenfor for at finde mere information:

Tip fra WHO Tip fra UNICEF Andre sprog BEVISGRUNDLAG

Videnskabelige undersøgelser viser at man forbedrer 
børns udvikling af hjernen, når man kontrollerer sin vrede 

eller laver noget positivt. 

Det er virkelig et heldigt udfald!
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