
Trivselsgrupper for  
børn og unge til søskende 
med særlige behov

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

Trivselsgrupperne foregår i Frivilligcenter Hillerød, 
Fredensvej 12C (bag biblioteket) 

For information og tilmelding kontakt: 

Børne- og ungekoordinator for trivselsgrupperne:
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

Frivilligcenter Hillerød skaber rammer for deltagelse og fællesskaber



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.

Det er gratis at deltage i en trivselsgruppe.

Forældrestøtte

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

Hvorfor

I en trivselsgruppe for søskende får dit barn mulig-
hed for at dele sine oplevelser med andre børn, som 
står i en lignende situation. Gennem fællesskabet og 
dialog oplever børnene at føle sig mødt og accepteret 
i forhold til tanker, som de grubler over. 

Det kan for eksempel være tanker som: 

”Jeg vil ikke gøre min far og mor kede af det”. 
”Min søster får mere opmærksomhed, end jeg gør.” 
”Jeg vil gerne have mere tid sammen med mine 
forældre.” 
”Jeg tager ikke nogen med hjem fra skole.”
”Jeg føler mig nogen gange alene.” 

Denne liste er selvfølgelig ikke udtømmende, men 
viser eksempler på de temaer, der ofte kommer op i 
en gruppe.

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 sam-
tale. I børne- og ungegrupperne tages der udgangs-
punkt i film, leg, øvelser m.v. som optakt til samtalen.

Oplever du dit barn udfordret med en 
søster eller bror, der har særlige behov,  
og kan dit barn bruge hjælp og støtte 
uden for familien?

Børn til søskende med særlige behov kan ofte føle 
sig uden for fællesskabet i skolen og i andre sociale 
sammenhænge. Det kan være svært at samle sig om 
det sociale fællesskab og læring, hvis der er tanker, 
følelser og bekymringer, der fylder for meget. 

Derfor tilbyder vi trivselsgrupper, hvor børn og unge 
kan sætte ord på deres situation. De hjælper hinan-
den 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. 


