For mere information
•

se hjemmesiden kk.dk/
grupperforbørnogunge

•

tal med din sagsbehand
ler

•

ring eller skriv til
koordinator
Tine Koefoed
20 44 83 95
LP56@sof.kk.dk

Grupper for børn med
forældre eller søskende med
psykiske vanskeligheder

Læs mere på kk.dk/grupperforbørnogunge

Alle forældre ønsker at være noget for
deres børn
– også når livet er svært

KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen
Borgercenter Børn og Unge
Griffenfeldsgade 44, 2.
2200 København N

Grupper for børn & unge
- børn taler med børn i København

Om grupperne
•

Grupperne er for børn ml. 7 og 14 år.

•

Grupperne mødes én gang om ugen.

•

Der er max ni drenge og piger i grupperne.

•

Grupperne starter hvert år i januar/februar og
september. De mødes over 12 uger.

•

Grupperne mødes i Borgercenter Børn og
Unges familiehuse.

•
•

Grupperne ledes af to familiebehandlere, der er
ansat i Borgercenter Børn og Unge.
Deltagelse i børnegruppen forudsætter, at en
eller begge forældre deltager i sideløbende
forældregruppe 4 til 6 gange under forløbet.

Hvad laver børnene i grupperne?

?

De taler om hvorfor
forældrene ind imellem
er kede af det, om skyld
følelse og om risikoen for
selv at blive syg.

De taler om hvordan
det er at have en
mor og/eller far, som
har psykiske vanske
ligheder.

De deler bekymringer
og tanker som naturligt
opstår, og de synes det er
fedt at mødes med andre
børn i samme situation.

De leger og har
det sjovt!

TIL FORÆLDRENE

Mange forældre , der har en psykisk lidelse eller i en periode har psykiske vanskeligheder,
bekymrer sig om, hvordan deres børn påvirkes af deres situation. Mange synes også, det
kan være svært at forklare eller tale med børnene om det.
I grupperne kan børnene tale og være sammen med andre børn, som er i samme situation
som dem selv.
Det er bedst for børnene , hvis begge forældre er enige om, at deres barn deltager i gruppen. Derfor er det en god idé med samtykke fra begge forældre .

