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Kursus i ledelse af  
trivselsgrupper 

for børn og unge

Tid 
Fredag 10. september 2021 kl. 9.00-15.00
Fredag 17. september 2021 kl. 9.00-15.00
Lørdag 18. september 2021 kl. 9.00-15.00

Sted
Frivilligcenter Hillerød 
Fredensvej 12c 
3400 Hillerød

Frivilligcenter Hillerød
Fredensvej 12c
3400 Hillerød
Tlf.: 2750 8037      
epost@frivilligcenter-hillerod.dk

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

Undervisere 
Barbara Diemi, selvhjælpskoordinator i Frivilligcenter & Selvhjælp Gentofte, medlem af  
FriSes selvhjælpsudvalg.
Margit Reenberg, pædagog og gestaltterapeut, gruppeleder af Trivselsgrupper for 
børn og unge i Frivilligcenter Hillerød.
Eva Christensen, Psykolog, koordinator og gruppeleder af Trivselsgrupper for børn og 
unge i Frivilligcenter Hillerød.
Alice B. Carstensen, Psykolog og specialist i børnepsykologi.

Forplejning 
Vi byder på morgenkaffe, frokost, eftermiddagskaffe/te og frugt på alle tre kursusdage.

Tilmelding og pris
Prisen er 300 kr. og dækker alle tre kursusdage. 

Tilmelding til kurset: https://faelleskursernordsjaeland.nemtilmeld.dk/ 

Du skal tilmelde dig kurset online via ovenstående link og det frivilligcenter, som du er 
tilknyttet. Kontakt os på tlf. 2750 8037, hvis du har brug for hjælp til onlinetilmeldingen. 
Så hjælper vi gerne.

Tilmelding senest den 1. september 2021. 

Kurset ledes af Eva Christensen og Margit Reenberg. Kurset tilbydes i et samarbejde 
mellem frivillgcentrene i Nordsjælland og har fået økonomisk støtte fra den fælles- 
kommunale §18-pulje. 
 
For mere info om kurset, kontakt Eva Christensen: ec@frivilligcenter-hillerod.dk.



Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber

Kursets målsætning
Som deltager bliver du introduceret til 
at arbejde med trivselsgrupper for børn 
og unge. Du får introduktion til, hvad 
selvhjælpsarbejdet i en gruppe er - og 
ikke er. 

Du får præsenteret og afprøvet 
redskaber og tilgange i arbejdet som 
gruppeleder gennem oplæg og prak-
tiske øvelser, sådan at du efter kurset 
føler dig klædt på i rollen som gruppe- 
leder.

Vi tager udgangspunkt i arbejdet med 
børn og unge - men kurset er også 
velegnet til dig, der leder selvhjælps-
grupper generelt.

Om trivselsgrupper og selvhjælp
Når mennesker mødes i en trivselsgruppe med ligesindede i en respektfuld atmosfære, 
så opstår der tillid og åbenhed. Når vi er trygge, så kan vi meget mere. 

Som voksen gruppeleder er din opgave at hjælpe deltagende børn og unge  med at 
dele deres oplevelser og erfaringer med hinanden.

På kurset vil vi bl.a. arbejde med spørgsmål og temaer som:
• Hvad er selvhjælp, og hvordan realiseres potentialet?
• Rollen som gruppeleder
• Den praktiske værktøjskasse i selvhjælp – særligt i forhold til børn og unge
• At oprette en gruppe – fastlægge mål, rammer og spilleregler
• En gruppes udvikling
• Kommunikationsfærdigheder og -redskaber
• Redskaber til konfliktløsning
• Afklarende forsamtale: hvorfor og hvordan?

Arbejdsform
Som deltager vil du få viden og læring, som er umiddelbar brugbar. Kurset veksler mel-
lem faglige oplæg, dialog og øvelser. Det forventes, at du som deltager er aktiv og  
engageret.

Hvem kan deltage i kurset?
Kurset henvender sig både til dig, der allerede er igangsætter i selvhjælp, og til nye  
igangsættere. Måske har du erfaring med at arbejde med børn og unge, men det er 
ikke et krav. Det vigtigste er, at du er robust, lyttende og ønsker at støtte børn og unge 
i arbejdet med trivsel og mestring gennem samarbejde og fælles refleksion i en gruppe 
af ligesindede.

Der er 20 pladser. 

Du tilmelder dig for tre dage, og det forventes, at du deltager i alle tre kursusdage.

Kursets indhold
Kurset består af tre kursusdage:

1. dag: Her får du en indføring i selvhjælpens historie og form, gruppelederrollen 
og dens værktøjskasse samt det at lede en gruppe.

2. dag: Her indføres principper om børns udvikling og børnesamtalen.  
Vi sætter fokus på de særlige forhold, der er vigtige i arbejdet med børn og unge i 
grupper. Der introduceres til den narrative samtales principper.

3. dag: Vi fokuserer her på det praktiske arbejde med trivselsgrupper. Der gives 
eksempler på konkrete forløb samt på forskellige muligheder i forhold til sam- 
arbejde med civilsamfundet om selvhjælp/trivselsgrupper.


