
BØRN OG

SKILSMISSE

-  Tilbud  om  samtalegrupper  for  4. ,5. ,6 .  klasser  

Datoer  forår  2021:

Ons.  10 /2  el ler  tors .  11 /2

16.30 -18.00

Ons.  24 /2  el ler  tors .  d.  25 /2

16.30 -18.00

Ons.  3 /3  el ler  tors .  4 /3

16.30 -18.00

Ons.  10 /3  el ler  tors .  11 /3

16.30 -18.00

Vesterbro  Ungdomsgård  t i lbyder  børn  med  ski l te

forældre  at  deltage  i  en  samtalegruppe,  hvor  de  får

mul ighed  for  at  dele  deres  tanker  og  følelser  omkring

bruddet  med  jævnaldrende  i  samme  si tuat ion.

Ti lbuddet  om  deltagelse  i  en  samtalegruppe  henvender

sig  t i l  al le  børn  med  ski l te  forældre,  uanset  om

ski lsmissen  er  aktuel  el ler  l igger  mange  år  t i lbage.

Ski lsmisser  er  en  af  de  udfordr inger ,  som  mange

famil ier  møder  i  dag  –  en  t redjedel  af  al le  børn  i

Danmark  oplever ,  inden  de  er  fy ldt  18  år ,  at  deres  mor

og  far  går  f ra  hinanden.  For  mange  børn  og  unge  er

famil iebruddet  forbundet  med  sorg  og  mange

tanker .  Uanset  om  ski lsmissen  har  været  skånsom  el ler

konfl ikt fyldt ,  så  viser  erfar inger ,  at  børnene  tumler  med

spørgsmål ,  som  de  kan  have  r igt ig  god  glæde  af  at  få

delt  med  andre  i  et  t rygt  og  neutralt  rum.  

På  Vesterbro  Ungdomsgård  er  det  vigt igt  for  os,  at  børn

og  unge  er  i  god  t r ivsel ,  og  vi  t i lbyder  derfor  forskel l ige

tr ivsels indsatser ,  som  kan  medvirke  t i l ,  at  de  børn  og

unge,  som  ikke  t r ives  kommer  i  bedre  t r ivsel .

Ons.  17 /3  el ler  tors .  18 /3

16.30 -18.00

Ons.  7 /4  el ler  tors .  8 /4

16.30 -18.00

Ons.  14 /4  el ler  tors .  15 /4

16.30 -18.00

Ons.  28 /4  el ler  tors .  29 /4

16.30 -18.00

INTRODUKTION

Vesterbro  Ungdomsgård



Absalonsgade  8  -  1658  København  V  -  33550080  -  post@vesterbro -ungdomsgaard.dk

HVORDAN I PRAKSIS?

Skilsmissegrupperne bliver varetaget af vores trivselsteam, som har gennemført en

børnegruppeleder-uddannelse afholdt af Center for Familieudvikling. Skilsmissegruppernes

møder bliver afholdt på Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade 8. 

I dagligdagen har vi tre trivsels- og inklusionspædagoger, som arbejder målrettet med børn og

unges trivsel og inklusion i store og små fællesskaber.

Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud. Der er ikke tale om terapi, men vi

ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv og

give dem konkrete redskaber til at tackle de følelser og tanker, som de går og tumler med.

Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende og udveksle erfaringer i

børnehøjde. At møde andre, der har oplevet noget lignende, kan bidrage til, at børnene ikke

føler sig ’alene’, ’forkerte’ eller ’unormale’. 

 

Deltagelse i samtalegrupperne er gratis, og det er et frivilligt tilbud, som man kun deltager i,

hvis man har lyst. Børnegrupperne mødes 8 gange på Vesterbro Ungdomsgård, med 14 dages

mellemrum og hver gruppesamling varer ca.1,5 time. Man er tilknyttet grupper enten onsdag

eller torsdag i tidsperioden.

TILMELDING

Ved henvendelse vil vi indkalde forældre til en forsamtale, hvor vi vil tale om, hvorvidt det er det

rigtige tilbud for jeres barn. Efter forløbet vil der være et evaluerende forældremøde.

Hvis I tænker, at tilbuddet er aktuelt for jeres barn/børn, kan I kontakte os på følgende mail: 

 

Hvis barnet går i 4.-5.-6. klasse, så kontakt Line på:

IC3A@kk.dk 

Grupperne vil i foråret ligge 

onsdage eller torsdage kl. 16.30-18.00 

med start i februar 


