
Trivselsgrupper 
for børn i sorg

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



Hvad

Formålet med en trivselsgruppe er at give dit barn - 
sammen med de andre børn i trivselsgruppen - et 
frirum, hvor de kan dele deres følelser og tanker 
med jævnaldrende, der også̊ har mistet, og hvor 
børnene gensidigt kan støtte hinanden. 

Hvordan

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.

Trivselsgrupperne er aldersopdelte. 
Grupper for børn er i alderen 8-12 år og for unge i 
alderen 13-15 år. Grupperne mødes typisk to timer 
hver anden uge over en periode på otte gange.

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

Forældrestøtte

Vi forventer, at I/du som forældre deltager i en del 
af det første og det sidste møde.

Har dit barn mistet en mor, far, søskende 
eller et andet familiemedlem – så er en 
trivselsgruppe måske noget for dit barn!

Børns sorgreaktioner kan variere meget. Nogle børn 
sørger straks efter dødsfaldet, mens andre først 
senere har behov for at tale om deres oplevelser og 
tab. For alle børn gælder det dog, at de ikke lades 
alene med deres følelser og sorg.

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

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

Hvorfor

Nå r et barn mister et elsket menneske, falder dets 
tilværelse fra hinanden. Med sorggrupper kan du som 
forældre bidrage til, at dit barn få r hjælp og støtte til 
at bearbejde tabet. Du forebygger, at dit barn føler sig 
ensom med sin sorg.

Børn, der har mistet en forælder eller nært familie-
medlem kommer hurtigere i trivsel ved at deltage 
i gruppesamtaler med andre børn, der er i samme 
situation. 


