SEK TION 1

Frederiksborg Amts Avis

■

ONSDAG 08. OKTOBER 2014

13

Børn smittes med stress

VÆR TIL STEDE:
Mens kost og motion fylder meget,
når snakken falder
på sundhed, forsømmer vi vores
mentale velfærd. Et
stigende antal børn
betaler prisen.
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Det danske samfund har i
årevis haft fokus på den fysiske sundhed som kost og motion. Den psykiske del er til
dels overset, og det kan have
store konsekvenser for børn
og unge. Flere og flere børn
bliver indlagt med alvorlige
stresssymptomer. Heldigvis
er stress en tilstand, som
kan behandles, men behandles den ikke, kan en af
følgesygdommene være depression. Når børn og unge
får depression øges risikoen
for at få depression senere
i livet markant. Så der bør
komme mere fokus på den
mentale sundhed.

Stress smitter
Af Louise
Rønde,
stresscoach
En hånd på skulderen eller
et smil kan i mange situationer gøre en stor forskel for
et barn, der føler sig presset.
Anerkendelse er godt mod
stress.

FAKTA
5 tips til, hvad forældre
kan gøre:

Få afklaret, hvad
årsagen er til barnets
stress
Vær rollemodel overfor barnet og hold dig
stressfri
Sørg for, at barnet får
nok søvn, sund kost
og motion
Vær til stede både
fysisk og psykisk
Begræns brugen af tv,
iPads og computere

Mennesket er et flok dyr
og påvirkes af hinandens
sindstilstand. Hvis en person gaber eller smiler, er
man tilbøjelig til at gøre det
samme. Det samme gælder
desværre også stress.
Børn kan blive stressede, hvis deres forældre er
stressede. Børn kan også
blive stressede, hvis kravene i skolen eller daginstitutionen er for høje, der er for
mange
fritidsaktiviteter,
eller hvis støjniveauet er
for højt. Børn generelt trives bedst i trygge rammer,
så derfor kan udfordringer
som skilsmisse, arbejdsløshed eller andre kriser
i familien stresse barnet.
Disse faktorer stresser ofte
de voksne, og alene af den
årsag kan børn blive stressede.
Symptomer på stress er
individuel og kan vise sig på
forskellige måder. Det, som
kan stresse det ene barn,
kan virke stimulerende på
et andet barn. Det er vigtigt
at tage udgangspunkt i det
enkelte barn for at kunne
hjælpe bedst muligt.

Bruger forældre som spejl
Den adfærd, som man har,
når man er stresset, forplanter sig i omgivelserne. Det
kan være en adfærd hos den
voksne, som viser sig ved

Mange børn trives i en forudsigelig og rutinepræget hverdag. Derfor kan man med fordel have faste rutiner i hverdagen.
større irritation, utålmodighed eller rastløshed. Børn
påvirkes af forældrenes adfærd og kan risikere at spejle sig i forældrenes adfærd.
Det kan medføre en forøget
risiko for stress hos barnet
eller den unge.
Børn har ikke samme muligheder som voksne for at
være proaktive og søge viden og brugbare løsninger.
Derfor er det ekstra vigtigt,
at voksne ser de tidlige signaler på stress hos børnene.
At de voksne hjælper børn
og unge med at komme ud af
stress tilstanden.
En af de vigtigste ting,
som forældrene kan gøre er
at være tilgængelig. Mange
børn trives i en forudsigelig
og rutinepræget hverdag.
Derfor kan man med fordel

have faste rutiner i hverdagen. Sørg for, at børnene
sover nok og godt, og at ko-

sten er sund og vitaminrig.
Lad desuden så vidt muligt
de praktiske opgaver i hjem-

Tegn på stress hos børn
Fysiske
Hovedpine
Mavesmerter
Ændret spise og søvn mønstre
Nedsat immunforsvar
Nervøse trækninger

Adfærdsændringer
Koncentrationsbesvær
Opmærksomhedskrævende
Irritation
Indre og ydre uro
Trækker sig socialt
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met være til børnene er lagt
i seng. Skab en atmosfære
med hygge, tryghed og omsorg. Nærhed og omsorg er
forebyggende for stress hos
børn, så sæt tid af til børnene. En af de mest effektive måder at hjælpe sit barn
ud af stresstilstanden er at
skabe et trygt miljø, hvor
nærhed og omsorg er i fokus.
Hvor voksne er til stede både
fysisk og psykisk.
Desuden er det vigtigt, at
barnet føler sig set, hørt og
forstået i et trygt og sikkert
miljø. Nyd børnene og deres selskab - og vær til stede
både fysisk og psykisk.

Ny maling skader gamle huse
Der sker hele tiden tekniske udviklinger, og ofte er
resultatet bedre materialer
og produkter. Men hvis man
er indehaver af et ældre hus,
hvad enten det er ét med
bindingsværk eller en villa
fra første halvdel af det 20.
århundrede, er det ikke nødvendigvis det sidste nye, der
er det bedste. Her kan man
ofte stå bedre, hvis man vælger at vedligeholde sit hus
med de midler, der har en
længere historie, lyder rådet fra en restaureringsekspert.
- Overfladebehandler man
for eksempel træ med en tæt

og stærk plastikmaling, risikerer man at »kvæle« træet.
Ejere af ældre huse bør derfor lære princippet »svagere
på svag«, mener arkitekt Søren Vadstrup fra Hverringe
Center for Restaurering.
Centeret er dels et online
byggemarked for ældre huse
og tilbyder desuden viden og
kurser om vedligeholdelse,
ombygning og istandsættelse af boliger fra før 1960.
- Problemet viser sig ikke
efter ét eller to lag plastikmaling, men jo flere lag der
påføres det gamle træ, jo
tættere bliver malingen,
og så opstår problemet med

fugt, der hober sig op, og træ
der rådner, advarer Søren
Vadstrup, der har udgivet
flere bøger om restaurering.
At Søren Vadstrup skelner
mellem huse fra før og efter
1960 skyldes, at der skete en
række
materialemæssige
ændringer inden for byggeri på det tidspunkt, og han
mener, at boligejerne med
fordel kan kigge nærmere
på klassiske malingstyper,
som linoliemaling, lim-,
tempera- eller kalkfarver,
til de gamle originale vinduer samt det udvendige
træ- og murværk, hvis de
gerne vil undgå rådnende

træ og facader, der skaller
på grund af fugt.
Ud over at boligejere ofte
maler med uhensigtsmæssige malingstyper, er det også
Søren Vadstrups erfaring,
at boligejerne vedligeholder
overflader for meget, forkert og for ofte. Indvendige
og udvendige vinduer bør
for eksempel males med linoliemaling og cirka hvert
femte år vedligeholdes med
et tyndt laglinoliefernis,
forklarer Søren Vadstrup og
fortsætter.
- Gamle overflader kan
sagtens vedligeholdes, selvom de er begyndt at krake-

Gl. Broløkke er en del af Hverringe Centrum for Restaurering, og den
viser, hvordan man kan restaurere med respekt for gamle teknikker.
lere og revne. Det skal bare
ikke gøres for ofte og kun i
tynde lag. Det kan stort set
ikke være nemmere.
Man kan få mere inspiration til, hvordan man kan
vedligeholde ældre huse på
www.hverringe.dk. På Kulturstyrelsens hjemmeside
kan man også finde en række

informationsblade om bygningsbevaring af fredede,
bevaringsværdige og ældre
huse. De dækker blandt andet emner som tage, facader,
døre, vinduer og råd og fugt
og ligger på www.kulturstyrelsen.dk/informationom-bygningsbevaring-2014.
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