Formålet med at forældrene inddrages i forløbet er, at familien
samlet får støtte til at tale om de udfordringer de står med, i
forhold til skilsmissen. På den måde sikre vi bedst muligt at
barnet ikke står alene med et oplevet ansvar for forandring. Og
at forældrene får en indsigt/viden om, den ”klemme” deres
barn kan opleve, samt barnets fremtidige håb og ønsker.

Gruppe for børn og unge
med skilte forældre.

Barnet og forældrene kan efter behov tilbydes opfølgende
samtaler i par- og skilsmisserådgivningen, eller af den
familiekonsulent, familien har et sideløbende forløb hos.

Hvor og hvornår.
Gruppen mødes i alt 6 gange, tirsdag eftermiddag kl. 15.3017.30.
Inden forløbet inviteres I til en for-samtale og efter forløbet en
afrundende samtale.
Vi mødes på Poppelgården Familiecenter, Byvej 90 i Hvidovre.

Gruppeledere:
Familiekonsulent
Sonny Kaasing Nielsen
Mobil: 61916981
syn@hvidovre.dk

Familiekonsulent
Maja Helene Andersen
Mobil: 51587693
jmz@hvidovre.dk

Hvidovre
Kommune
2018

Om gruppen.
På Poppelgården Familiecenter har vi løbende gruppeforløb
for børn og unge med skilte forældre.
Det er Sonny Kaasing Nielsen og Maja Helene Andersen, der
varetager gruppeforløbet.
Tilbuddet henvender sig til familier der allerede er tilknyttet et
forløb på Poppelgården Familiecenter eller familier der
henvender sig i den åbne par- og skilsmisserådgivning.

Målgruppe.
Børn og unge mellem 8-15 år som har forældre der er nyskilte
eller har været skilt i længere tid hvor barnet sommetider føler
sig i klemme mellem forældrene fx på grund af konflikter,
manglende kommunikation, store forskelle mellem de to hjem
eller andet. Gruppen vil være relevant for børn, som er fanget
ind i at tage hensyn til forældrenes følelser og som bruger
energi på at navigere mellem forældrene.

Henvendelse og visitation
Vi vurderer løbende ud fra de henvendelser vi får hvilken
aldersgruppe vi kan starte gruppe op i. Gruppens størrelse skal
være på mindst 8 børn, og det er vigtigt at børnene har
mulighed for at deltage alle 6 gange.

Formålet med skilsmissegruppen/forløbet er.
At etablere et trygt fællesskab i gruppen, hvor der er
plads til at dele det der er svært, men også plads til grin,
leg og aktiviteter.
At give børnene mulighed for at være sammen med
ligestillede børn og neutrale voksne. At skabe rum hvor
børnene kan lytte til- og blive lyttet til, af andre børn med
skilte
At gruppen i fællesskab samler og formidler centrale
budskaber til deres forældre enten i form at plancher,
billeder, videoer eller fortællinger. Herved hjælpes
børnene til at få et mere synligt ståsted og en oplevelse
af handlekraft.
At børn får øget blik for deres egne kompetencer og
handlemuligheder, i forhold til deres liv med skilte
forældre. I vores snakke og aktiviteter i gruppen, vil vi
voksne (Sonny og Maja) have fokus på det der er svært,
men vi vil også have fokus på det enkelte barns
ressourcer, viden, erfaringer, initiativer m.m.

Formålet med at forældrene inddrages i forløbet.
Forældrene deltager og inddrages i forløbet:
Til en indledende samtale og en afsluttende samtale, hvor
barnet og begge forældre deltager. De vil også blive inviteret til
at deltage i 5. Mødegang i børnegruppen, hvor børnene vil
videreformidle fælles budskaber.

