
Trivselsgrupper 
for børn og unge

www.frivilligcenter-hillerod.dk

HJÆLP TIL SELVHJÆLP FOR BØRN OG UNGEGENERELT OM FRIVILLIGCENTRETGENERELT OM FRIVILLIGCENT

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12C,
3400 Hillerød
Tlf.: 4824 1907       
info@frivilligcenter-hillerod.dk

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

Hvor og hvordan:

Trivseslgrupperne foregår i Frivilligcenter Hillerød, 
Fredensvej 12C (bag biblioteket) Alternativt på 
lokale skoler, hvor der er indgået et samarbejde 
med skolen. 

For information og tilmelding kontakt: 

Børne- og ungekoordinator i selvhjælpeteamet:
Eva Christensen, 
Tlf. 48241907 tirsdag og torsdag ml. kl. 10 og 15 
eller skriv en mail til 
selvhjaelp@frivilligcenter-hillerod.dk 
frivilligcenter-hillerod.dk

Frivilligcenter Hillerød samarbejder med andre 
selvhjælpsinitiativer gennem landsorganisationen 
FriSe (Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark). Læs 
mere på frise.dk

Om Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse 
og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, 
udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet 
lokalt 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

Et væksthus for foreningsliv og frivilligt socialt arbejde



Trivselsgrupperne er aldersopdelte. Grupper for 
børn er typisk i alderen 8-12 år og for unge i alderen 
13-15 år.

Deltagelse i trivselsgrupper kræver forældreaccept 
og forudsætter altid en forudgående samtale 
med barn, forældre og en koordinator.

Det er gratis at deltage i en trivselsgruppe.

Udsagn fra deltagere:

Forældre udtaler:

”Det her givet værdi for mit barn, at hun har fået et 
frirum til at komme ud med det der fylder meget i en 
10 årigs skilmissehjerte- både i skift, mor/far- udfor-
dringer, plusforældre og meget andet”.

”Mit barn har fået mod til at åbne op og tale om det 
der måske er ”farligt” at tale om for ham. Hans 
trivsel i skolen er blevet væsentligt forbedret”.

”Mit barn har  fået en stærkere følelse af samhørig-
hed og sparring, og følsen af ikke at være alene”.

Børn siger: 

”Det har været sjovt og spændende at høre hvordan 
andre har det”.

”Det er vigtigt at være sammen med andre. Jeg har 
fået nye venner”.

”Man kan godt dele hvordan man har det med an-
dre, selvom det kan være svært”.

”Vi har også haft det hyggeligt og rart og vi har fået 
nogle grinefl ip”.

Rammerne for en trivselsgruppe:

En trivselsgruppe ledes af to engagerede frivillige, 
der er uddannet i regi af frivilligcenterets selvhjælps-
projekt og som modtager løbende supervision. 

De voksne skaber trygge rammer for den gode 
samtale. I børne- og ungegrupperne tages der 
udgangspunkt i fi lm, leg, øvelser m.v. som optakt til 
samtalen.

Grupperne mødes typisk to timer hver anden uge 
over en periode på otte gange. 

Hvorfor trivselsgrupper for børn og unge?

Børn og unge, der trives i livet, klarer sig bedre fagligt 
og socialt. 

Det er svært at samle sig om læring og det sociale 
fællesskab, hvis der er oplevelser, tanker følelser 
og bekymringer, der fylder for meget. Det kan f.eks. 
være en skilsmisse i familien, at dit barn har mistet 
sin mor, far eller en anden nær slægtning, eller at din 
datter ikke trives socialt.

Derfor tilbyder vi trivselsgrupper, hvor børn og unge 
sætter ord på deres situation. De hjælper hinanden 
med at afklare dilemmaer, oplever at de ikke er Palle 
alene i verden - og får hjælp til at sondre mellem, 
hvad de skal acceptere, og hvad de kan lave om på.

Hvad får børn og unge ud af at deltage i 
en trivselsgruppe?

  De bliver del af et fællesskab, hvor tanker og 
  historier deles – og de oplever, at de ikke er alene 
  med de svære ting i livet.

  De får plads til andre tanker og historier, når der 
  sættes ord på det der fylder 

  De ser nye handlemuligheder, når de deler erfa  -
ringer med at takle svære situationer med andre børn

  De mærker glæden ved at modtage og give omsorg
  for hinanden.

Eksempler 
på temaer for 

trivselsgrupper:

• sorg
• stille piger 
• skilsmisse

• søskende til børn med 
handicap

• at føles sig anderledes


