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Sådan kommer du i gang 

• Definition af ‘børnegruppe’ og ‘børnegruppeforløb’

• Tid og sted

• Pausen

• Oprettelse af børnegruppe

• Når et barn er tilmeldt 

• Tavshedspligt

• Underretningspligt

• Fastholdelse og motivation

• Forældreinvolvering

• Gruppelederens ressourceforbrug

• ´Mit CFF´

Oplæggets indhold 

• Et børnegruppeforløb beståraf ca. 7-8 gruppegange og et forældremøde

• Hver gruppegang er ca. af 1 ½ - 2 timers varighed

• Max 8 børn pr. børnegruppe

• Aldersspredning i gruppen max 2-3 år

• Tanker om søskende og pap-søskende

• Vi uddannertil afholdelse af lukkede børnegrupper

Definition af ‘børnegruppe’ og ‘børnegruppeforløb’
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• Børn der selv oplever at de har det godt og få nok støtte

• Børn med flere vanskeligheder 

• Når børn er symptombærere 

• Børn der ikke har lyst 

Målgruppen – børn der falder udenfor 

• Børn der har lyst til at deltage 

• Børn der har lette til moderate vanskeligheder 

• Børn hvor skilsmissen fylder aktivt

• Børn hvis forældre har en mildt til moderat konfliktniveau

• Børn hvis forældre er villige til at engagere sig i forløbet 

• Børn der har brug for et frirum

Målgruppen – børn der er i målgruppen 

• Hvornår skal man mødes?

• Hver uge/ hver 2. uge 

• I skoletiden

• Skemaovervejelse 

• Evt. en kalender (2) til køleskabene

• Tanker om lokale 

Tid og sted
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• Forplejning som omdrejningspunkt 

• En fast gentagelse

• Vi hygger os sammen – et vigtigt element i gruppeforløbet

• Fortællingen om gruppen

Pausen 

1. Informationsbrev til forældre og børn med relevant information: 

• Formål, rammer, indhold mv.

• Tydelighed omkring betydningen af forældrenes opbakning til barnets forløb

• Italesættelse mulige forældrebekymringer – og beroligelse 

• Tydelighed ift. forældres deltagel,se på forældremøde – dette er obligatorisk 

når man har et barn i børnegruppe 

• Eksempel på dette findes på Mit CFF

Oprettelse af børnegrupper 

2. Information til børn/unge om børnegrupper: Mød op i klasserne (evt. med tidl. 

deltagere)

3. Tilmeldingsseddel - samtykke fra forældrene

4. Dilemmaer som kan opstå

Oprettelse af børnegrupper 
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• Børnegruppelederens tavshedspligt

• Tavshedspligt mellem gruppens medlemmer

• Børnenes ret til at fortælle mor og far, hvad der bliver snakket om i børnegruppen 

• Børnenes ‘tavshedsret’

• Mappen med alt det, vi laver 

Tavshedspligt 

• Fagpersoner har skærpet underretningspligt

• Vi skal naturligvis reagere, hvis der er noget der vækker vores bekymring

Underretningspligt 

• Fremhæv dine positive erfaringer med børnegrupper

• ”Selv om det kan være lidt træls, prøv at møde op alligevel”

• ”Du er vigtig for gruppen”

• Sig højt hvor dejligt det er, at de alle er her.

• Evt. send en sms, besked på intra eller mind dem om det på gangen

Fastholdelse og motivation
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• Notater efter hver gruppegang

• Kollegial sparring og evaluering

Evaluering af hver gruppegang

• Vær to, hvis I har mulighed for det

• Men én er bedre end ingen

• Et regnestykke: 8 gange af 1½ time med forberedelse af 1 time pr. gang = ca. 20 

timer

• Kontakt til forældre, klasser, kolleger og møder = ca. 7 timer (ca. 27 timer i alt)

Børnegruppelederens ressourceforbrug
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”Mit CFF”
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