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Trivselsgrupperne hjælper børn i manglende trivsel 
 
Trivselsgrupperne for børn og unge i Frivilligcenter Hillerød oplever i øjeblikket en fin tilstrømning til 
grupperne for børn i skilsmissefamilier og børn med søskende med særlige behov. Derfor forventer man at 
kunne starte disse grupper op i løbet af marts og april. 
 
Lige efter nytår delte skoleforvaltningen i Hillerød Kommune tilbuddet om trivselsgrupper for børn og unge 
på AULA, der er den fælles kommunikationsplatform for medarbejdere, forældre og elever i folkeskoler og 
dagtilbud. Det har haft tydelig effekt, da man aldrig tidligere i frivilligcentret har fået så mange henvendelser 
på så kort tid om deltagelse i trivselsgrupperne. 
 
”Vi ved jo, at børnene er derude, og vi synes, at vi har et godt tilbud. Derfor er det rigtig glædeligt at opleve 
den store respons fra forældrene, og at budskabet har nået dem,” fortæller Eva Christensen, der er 
koordinator for trivselsgrupperne. 
 
Det nyeste af trivselsgruppernes tilbud, gruppen for børn med kronisk syge forældre, har der været mindre 
søgning til. Det er første gang, at trivselsgrupperne forsøger at oprette denne gruppe, som er særligt 
henvendt til børn, hvis forældre har en kronisk sygdom, psykisk lidelse eller kræft, der påvirker familielivet 
og dermed også børnene.  
 
Lige nu står to børn på venteliste til gruppen for børn med kronisk syge forældre, men der kan først oprettes 
en gruppe, når der er 5-6 børn tilmeldt. Derfor vil man meget gerne høre fra forældre i målgruppen, hvis 
børn kunne have glæde af at blive del af et fællesskab og få et frirum sammen med andre børn.  
 
På frivilligcentrets hjemmeside, frivilligcenter-hillerod.dk er det muligt at søge flere oplysninger om 
trivselsgrupperne, og trivselsgruppernes koordinator, Eva Christensen, står gerne til rådighed med yderligere 
oplysninger. Eva kan kontaktes på tlf. 2750 8037 eller selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk. 
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