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Alle forældre

● ønsker det bedste for 
deres børn –
samt et godt børneliv

● Har det vanskeligt, 
når børnene bekymrer 
sig.

Når man som forælder har 
en psykisk sygdom eller et 
misbrug kan det dog betyde, 
at man i perioder ikke har 
det nødvendige overskud til 
sine børn.

Derfor oplever man, at:

● det er svært at 
håndtere, at børnene 
skal bruge meget 
energi på at være 
ansvarlige

● det er svært at 
forklare børn om 
psykisk sygdom og 
afhængighed af 
alkohol.

Mange børn og unge 
oplever:

● At det kan være svært 
at have en mor eller 
far, der har en psykisk 
sygdom eller et 
alkoholmisbrug

● at føle skyld over at 
deres mor eller far har 
det sådan

● at det være vanskeligt 
at finde nogen at tale 
med, når man har det 
svært i sin familie.

Samtalegruppe 
for børn og unge

tilbydes af Børne- og 
Familierådgivningen 



Gruppens formål er:

● At snakke om, 
hvordan det er at 
være barn eller ung i 
en familie med 
psykisk sygdom eller 
misbrug

● At bryde ensomheden 
ved at møde andre 
børn og unge i en 
lignende situation

● At give deltagerne 
mulighed for at tale 
sammen om tanker, 
følelser og erfaringer

● At give generelle 
oplysninger om 
psykisk sygdom og 
misbrug samt om, 
hvor man kan få 
hjælp

● At give børn og unge 
mulighed for at hygge 
sig og have det sjovt 
med jævnaldrende.

Om gruppen:

● Der vil være 6-8 børn/
unge og to 
familiekonsulenter 
tilknyttet gruppen

● Vi mødes en gang om 
ugen 2 timer  i en 
aftalt periode

● Inden starten på 
gruppeforløbet 
inviteres forældre, 
barnet/den unge og 
andre nære voksne til 
en eller to indledende 
samtaler

● Efter gruppeforløbet 
er der opfølgning med 
familiesamtaler. 



Vil du som voksen eller 
barn/ung høre nærmere kan 
du henvende dig til:

Gribskov Kommune

Børne- og 
Familierådgivningen

Tlf. 7249 6002 

Alle hverdage 
mellem kl. 9-11

Er du barn kan du også 
henvende dig til:

Sundhedsplejersken på 
din skole

”Jeg var med mor hos 
lægen. Så syg var hun.
Pludselig spurgte lægen 

mig, hvordan jeg havde det. 
Og så væltede tårerne frem.

 Det var lige før, vi skulle 
have redningsveste på. Jeg 

havde i hvert fald aldrig 
grædt så meget før – og slet 

ikke med tilskuere på. 
Nu er jeg med i en 

børnegruppe. Vi udveksler 
erfaringer og støtter 

hinanden. Det er blevet 
meget lettere at være mig.”

..........

”Jeg troede jo, at jeg kunne 
hjælpe min far med alt.

 Der var ingen voksne, der 
fortalte mig det modsatte, 

før jeg kom i en gruppe med 
andre ”voksne” børn.”

..........
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