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Trivselsgrupper for 
forældre i skilsmisse

Praktiske oplysninger:
Trivselsgruppen for voksne i skilsmisse henvender 
sig til forældre – både mænd og kvinder, der står 
midt i - eller har gennemgået en skilsmisse.

Vi mødes hver 14. dag – i alt 6 gange af to timers 
varighed og afslutter forløbet med et lørdagsmøde, 
hvor vi ser fremad og kigger på muligheder for net-
værksdannelse m.v.

Du skal inden gruppestart deltage i en samtale, hvor 
vi afstemmer forventninger til deltagelse i gruppen.

Det er gratis at deltage i en trivselsgruppe, men vi 
opfordrer dig til at blive støttemedlem af Frivilligcen-
ter Hillerød, som koster kr.  50,- pr. år. 

Hvor og hvordan: 
Trivselsgrupperne foregår i Frivilligcenter Hillerød, 
Fredensvej 12C (bag biblioteket) 

For information og tilmelding kontakt: 
Børne- og ungekoordinator i selvhjælpsteamet: Eva 
Christensen, tlf. 4824 1907 tirsdag og torsdag ml. kl. 
10 og 15 eller skriv en mail til selvhjaelp@frivilligcen-
ter-hillerod.dk læs mere på frivilligcenter-hillerod.dk 

Frivilligcenter Hillerød samarbejder med andre selv-
hjælpsinitiativer gennem landsorganisationen FriSe 
(Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark). 

Om Frivilligcenter Hillerød 
Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse 
og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, 
udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lo-
kalt i hele Hillerød Kommune. 

Vores vision er et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, 
hvor alle har mulighed for at yde en frivillig indsats og 
hente hjælp og støtte. 

Læs mere på frivilligcenter-hillerod.dk /  
følg os på Facebook

Åbningstider: 
Mandag til torsdag kl. 10-16  
Fredag lukket  
- og ellers ifølge program, booking og aftale.

Står du som forældre midt i en skilsmisse/
separation – og vil du gerne skabe en god 
hverdag for dine børn?

Vil du gerne bruge energien på børnene i 
stedet for konflikter med din eks.?

Har du lyst til at dele tanker og erfaringer 
med andre i samme situation?

HJÆLP TIL SELVHJÆLP FOR FORÆLDRE



Hvorfor og hvordan:
Ved en skilsmisse/separation kan det være svært at 
blive ved med at bruge netværket i familie- og venne-
kredsen. Derudover kan det for mange være en hjælp 
at møde andre, som er i samme situation og som står 
overfor lignende udfordringer.

Formålet med trivselsgrupper for voksne med skils-
misseproblematikker er at give mulighed for fordybel-
se i det delte forældreskab, og hente inspiration og 
støtte til at håndtere den nye livssituation som ene for-
ældre, der skal samarbejde med den anden forældre.

Med et fokus både på dine børns og egen trivsel, vil 
du sammen med de øvrige gruppemedlemmer, arbej-
de for og med at gå styrket gennem de udfordringer, 
der ligger i et nyt og adskilt forældreskab.

På møderne vil vi bl.a. tale om følgende temaer:

• Fokus på børnenes perspektiv

• Kommunikation mellem de voksne

• Hvordan skaber jeg min egen hverdag

• Hvordan og hvor meget skal børnene inddrages

• Hvordan bevarer jeg livsglæden

Gruppen bygger på respekt, ligeværdighed og tavs-
hedspligt.

Hvem er vi:
Vi er en gruppe engagerede og kompetente frivillige, 
der støtter gruppen gennem forløbet og skaber ram-
mer for at alle kan komme til orde. Som gruppeleder 
for en trivselsgruppe har vi som minimum gennem-
gået et tre dages kursus i gruppeledelse og vi mod-
tager alle løbende supervision.

Vores arbejde har fokus på at styrke børn og unges 
trivsel på trods af skilsmisse i familien, sorg eller per-
sonlige udfordringer. Vi ser her et parallelt behov for 
også at skabe rammer for at de voksne kan arbejde 
med egen trivsel i den ændrede forældre rolle ifm. 
en skilsmisse – både overfor børnene og den an-
den part. 


