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Fra kærester til kollegaer 
Torsdag den 24. august 2017 starter et nyt initiativ i Frivilligcenter Hillerød: Trivselsgruppe for 

forældre, som står midt i en skilsmisse eller separation. Gruppen har fokus på at styrke 

forældrerollen og det delte forældreskab. Der er stadig ledige pladser. 

 

”Vi glæder os meget til endelig at komme i gang med denne forældregruppe, som vi har ønsket at 

etablere i længere tid, og som vi i foråret også fik økonomisk støtte til,” udtaler koordinator for 

trivselsgrupperne, Eva Christensen. 

 

”Vi har erfaringer fra vores skilsmissegrupper for børn, som vi brænder for at give videre til 

forældrene,” siger hun. 

 

Bettina Vestergaard, som er en af flere frivillige trivselsgruppeledere, holdt i forrige uge et foredrag i 

frivilligcentret som optakt til den nye trivselsgruppe. Hun lagde blandt andet vægt på, at forældre i 

skilsmisse har en opgave i at afvikle deres kæresterolle, men holde fast i deres forældrerolle. 

 

”Børn har brug for en fælles forældrestyring, hvis de skal kunne forblive børn. Det har de også brug for, 

selvom far og mor nu beslutter, at de ikke skal bo sammen mere. Det vigtigste for et barn i skilsmisse 

er, at samarbejdet mellem forældrene fungerer,” sagde hun. 

 

Skilsmisse kommer ind på andenpladsen af livsomvæltende kriser næst efter dødsfald – både for børn 

og voksne. Samtidig med, at hver forælder bearbejder egne tab, må de have fokus på barnets reaktioner. 

Disse er nemlig invitationer til at tale om barnets oplevelse af tab, hvilket er vigtigt for at få en god 

hverdag i den nye livssituation, understregede Bettina Vestergaard i sit foredrag.   

 

Disse aspekter vil blandt andet blive berørt i trivselsgruppen for forældre i skilsmisse. Andre temaer, 

der også vil komme på bordet, er for eksempel: Hvordan får vi kommunikationen mellem os forældre til 

at fungere bedst muligt? Hvordan og hvor meget skal børnene inddrages i de praktiske konsekvenser af 

skilsmissen? 

 

Trivselsgruppen bygger på respekt, ligeværdighed og tavshedspligt. Gruppen mødes seks torsdage og 

en lørdag som hjælp til selvhjælp for at styrke forældrerollen i en skilsmissesituation. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos koordinator for trivselsgrupperne, Eva Christensen, 4824 1907, 

selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk. 

 

På vores hjemmeside findes også en folder til download om den nye trivselsgruppe: 

http://frivilligcenter-hillerod.dk/borger/selvhjaelp/selvhjaelpsgrupper-pa-vej 
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Til en eventuel faktaboks:  

I løbet af august starter der også nye trivselsgrupper for børn og unge i Frivilligcentret. Der er stadig 

ledige pladser i nogle af grupperne. 

Børn i skilsmissefamilier, torsdage i lige uger kl. 16-18. 

Børn i sorg, 8-11 år, mandage i lige uger kl. 16-18. Ledige pladser. 

Børn i sorg, 12-14 år, mandage i ulige uger kl. 16-18. 

Børn med søskende med særlige behov, torsdage i ulige uger kl. 16-18. Få ledige pladser. 

 

 


