
Skilsmissegruppe
for børn fra 6-11 år...

 Det kan være 
svært at samle 
sig om læring 
og det sociale 
fællesskab, hvis 
der er tanker, 
følelser og 
bekymringer, 
der fylder for 
meget...

Hærvejsskolen, Skovbrynet

Hvem er vi? 
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Tilmelding
Hvis du gerne vil have dit  barn i skilsmissegruppen, så skal du henvende dig til 
barnets primære pædagog eller til klasselæreren.



At børn oplever, at 
de ikke er alene med 
de tanker og følelser, 
de går rundt med, når 
deres forældre skal 

skilles/er blevet skilt. 
Børnene oplever, at 
der er andre, der har 
det ligesom dem. 
Børnene drager nytte 
af de andre børns 

erfaring. Børnene 
oplever, der er et sted, 
hvor de kan tale frit, 
om det der er svært. 
Børnene vil føle sig 
hørt, set og forstået. 

Formålet med Skilsmissegruppen

Hvad laver vi? 
Vi begynder med bordet 
rundt: ”Jeg hedder… jeg er 
her fordi… jeg bor…” Og 
derefter fortæller gruppens 
voksne om dagens program.
 
Vi kan arbejde med mange 
forskellige ting i gruppen 
fx højtlæsning fra bøger, 
som handler om at være 
skilsmissebarn, samtaler, 
stamtræ, sociogram, 
børnenes nutid og fremtid, 
tage på fantasirejser, tage på 
tur og meget andet. 

Samtaler 
Hvert barn i gruppen til-
bydes individuelle samtaler 
efter behov. Samtalerne
aftales mellem begge forældre
og de voksne i gruppen. 
Begge forældre vil kort blive 
informeret om samtalens 
indhold via Forældreintra. 

Børnene har i gruppen mu-
lighed for at fortælle, hvad 
de tænker, oplever og føler. 
Der er tavshedspligt i grup-
pen. 
  
Orientering  
Alle forældre, som har børn, 
der er tilknyttet gruppen, 

vil blive løbende orienteret 
omkring gruppens arbejde 
og tiltag via Forældreintra.

 Hvor og hvornår?
Skilsmissegruppen mødes 
hver anden uge i skoletiden.
 
Hvem?
Børn, som via Special-
PædagogiskTeam tilknyttes 
gruppen.  
Børn, hvor begge forældre 
er enige om, at dette vil være 
godt for barnet.  
 

Gruppen kan skabe 
et rum for børnene, 
hvor de kan møde 
andre børn, der er 
i samme situation.

“Det kan være svært, når far og mor er skilt...”

”Jeg er bange for, 
at det er min 
skyld...”

”Det værste er, 
at far og mor nu 
er uvenner...”

”Vi er kede af det 
  alle sammen...” ”Jeg får ondt i 

maven, når far og 
mor skændes...”


