10 - 14 år

Selektiv
mutisme
Får du en knude i maven, når andre
mennesker forventer at du siger noget?
Er du bange for, at andre skal høre din stemme?
Har du svært ved at sige noget i timerne?
Føles det helt umuligt at række hånden op?

så lider du måske
af det man kalder
Selektiv mutisme

op til 0,8% af alle børn
i Danmark lider af
Selektiv mutisme – men
der er hjælp at hente!

Hvis du lider af selektiv mutisme,
så snakker du måske kun med dine
nærmeste, og måske kun derhjemme.
Du vil så gerne kunne snakke, du kan
bare ikke.
Det er slet ikke så unormalt som du måske
tror. Faktisk lider op til 0,8% af alle børn i
Danmark af selektiv mutisme – men der er
hjælp at hente!
Evidensbaseret viden viser at intensiv
behandling i grupper med ligestillede har
stor effekt, og som noget nyt udbyder
Cand.Psych. Aino Holme og Cand.Psych.
Gitte Sommer campen ’Snak Frit’.
Aino Holme har arbejdet med børn
og unge med angst siden 1992 og
har siden 2001, specialiseret sig i
selektiv mutisme.

Snak Frit
camps for børn mellem 10 og 14 år
Camps’ne afholdes i
skoleferier og løber typisk
over 3 dage.
Børnene vil gennemgå et
væld af sjove aktiviteter
og alle gøremål inddrages
som terapeutiske
processer. Forældrene
inddrages ligeledes på den

sidste dag, da børnenes
fortsatte fremgang og
succes er afhængig af
forældrenes viden, støtte og
engagement.
Der optages max. 12 børn
pr. camp og hvert barn får
deres egen mentor.

Du kan finde detaljer
og læse meget mere på

→ legeterapi.dk/snakfrit

”Nu kan jeg række
hånden op i timerne,
og har ikke længere
ondt i maven om
morgenen”
Emma 11 år

”For første gang
mødte mit barn andre
børn som hende selv,
og forstod pludselig,
at hun ikke er den
eneste i verden med
angst for at tale”
mor til sofia 13 år

”Nu har jeg endelig en
bedste ven”
Anton 12 år

