Samtalegrupper for
børn og unge

- med forældre og
søskende med en erhvervet
hjerneskade
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Formålet med
gruppeforløbet
Formålet er at møde
andre børn og unge, som
også lever med en mor,
far eller søskende, der har
en erhvervet hjerneskade.

Indholdet i
samtalegrupperne
I gruppen vil der blive
taget udgangspunkt i
forskellige temaer, der
tales ud fra. Det kan f.eks.
være.

De nye og ændrede
roller i familien
Målet er at styrke

Venner, familie, skole
og netværk
børnenes/de unges trivsel
Hvad er en
i familien og med den nye 
hjerneskade og
situation og derigennem
følgerne heraf?
fremme en positiv

At leve med de nye
identitetsudvikling.
livsvilkår

Hvordan har jeg det
med at være
pårørende?
Forløbet indledes med en
forsamtale, som tager
udgangspunkt i et kort
skema, som udleveres
ved tilmelding. Til denne
samtale deltager forældre
og barnet/den unge.
Tilbuddet er gratis.
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Aldersgruppe
På baggrund af
efterspørgslen til
gruppeforløbet
tilrettelægges grupperne
efter alder,
søskendeforhold og
modenhed.

gruppens
sammensætning, således
deltagernes transporttid
minimeres mest mulig.
Transport
Deltagernes transport
arrangeres som
hovedregel af forældrene.
Er man dog medlem af
Hjerneskadeforeningen,
kan det i nogle tilfælde
være muligt at blive
transporteret af
foreningen.

Deltagerantal
Ca. 6-8 deltagere pr.
gruppeforløb.
Gruppeledere
Psykologer fra
Mariagerfjord Kommune
eller Vesthimmerland
Kommune.

Arrangører
Hjerneskadeforeningen
Himmerland i samarbejde
med Mariagerfjord og
Vesthimmerlands
Kommune.

Tidspunkt
Det prioriteres at finde
tidspunkt om
eftermiddagen efter
børnenes skoletid. Der vil
være i alt 8 mødegange
og 2 evalueringer,
herunder en midtvejs- og
slutevaluering.

Nærmere oplysninger
og tilmelding
Har du spørgsmål til
forløbet, kan du kontakte
en af kontaktpersonerne.
Det er ligeledes
kontaktpersonerne, som
tager imod tilmeldinger til
forløbet.

Sted
Det prioriteres at finde
lokaler med afsæt i
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Kontaktpersoner

Hjerneskadeforeningen Himmerland
Medlem af bestyrelsen
Birthe Sørensen
Tlf.: 22 76 89 91
Mail: birthe.bv35@gmail.com
Mariagerfjord Kommune
Hjerneskadekoordinator
Tina Thomsen
Tlf.: 97 11 34 24
Mail: tthom@mariagerfjord.dk
Vesthimmerlands Kommune
Hjerneskadekoordinator
Karina Bystrup Rønaa
Tlf.: 99 66 71 07 / 24 96 11 10
Mail: kra@vesthimmerland.dk
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