Skilsmissegrupper - et tilbud til elever
på Skolecenter Jetsmark afd. Pandrup og afd. Kås.

Til mor og far
Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med
i kølvandet. Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse betyder også tab og
sorg for både forældre og børn.
Når forældre beslutter sig for at gå hver til sit, kan det være svært at overskue,
hvordan man hjælper sit barn bedst muligt gennem den store omvæltning,
som en skilsmisse ofte er.
Det er vigtigt, at børn får afløb for de smertelige følelser, i takt med at de
opstår, så de ikke bruger den følgende tid i skolen på at være triste eller kede
af det.
Åbenhed og italesættelse af de svære følelser er et godt redskab i
bearbejdelsen af situationen. I den sammenhæng er det vigtigt at nævne, at
relevant orientering til skole/SFO om familiens situation kan være af stor
betydning for barnets fortsatte trivsel. Husk at kontakte klasselæreren, når I
som forældre er gået fra hinanden.
Derfor vil vi som noget nyt på skolen give børnene muligheden for at få talt ud
og blive lyttet til i samvær med ligestillede.

Hvad er en skilsmissegruppe ?
På skolen tilbyder vi skilsmissegrupper for de børn, der skønnes at have
behov for det, og som har det særligt svært med, at deres forældre ikke bor
sammen. Behovet kan opstå umiddelbart efter eller længere tid efter
skilsmissen.

Formålet med grupperne er at give barnet mulighed for et fortroligt forum, hvor
man taler sammen og lytter - det er altså ikke et terapiforløb.
Det kan være vigtigt for børnene at have det fortrolige rum. Det kan være
svært at udtrykke sig overfor sine forældre, fordi børnene kan komme i
klemme eller frygte, at de kan komme til at gøre en af jer eller jer begge kede
af det. Forældrene bliver derfor ikke efterfølgende orienteret om forløbet,
medmindre vi finder det nødvendigt.
Gruppernes børn og voksne har tavshedspligt.

Rammerne for skilsmissegrupperne

Der er plads til ca. 6 børn i hver gruppe.
Vi vil som start mødes 6-8 gange med 1 gang pr uge i undervisningstiden.
Møderne vil blive ledet af en eller flere af skolens AKT-lærere.

Hvis I ønsker jeres barn skal deltage i en skilsmissegruppe, bedes begge
forældre skrive under på vedhæftede tilmeldingsseddel.
I er velkomne til at kontakte en af nedennævnte AKT-lærere, hvis I har
spørgsmål efter at have læst denne folder.
Vi forventer at I bakker jeres barn op i forhold til at deltage i samtalegruppen,
at I respekterer, at der en aftale om tavshedspligt mellem os og børnene, samt
henvender jer til os, hvis der er noget, I undrer jer over.

Venlig hilsen:
Margrethe Rasmussen, Pandrup afdelingen
Lotte Lange, Kås afdelingen
Inge-Lise Thomsen, Kås afdelingen

Tilmeldingsseddel
Til brug for skilsmissegruppen
Elevens navn:__________________________
Klasse:_________

Jeg giver tilladelse til, at mit barn må deltage i
skilsmissegruppen.
Dato:_________ Underskrift: ______________________
mor
Dato:_________ Underskrift: ______________________
far

Underskrives og afleveres til klasselæreren/skilsmissegruppens voksne

I Jammerbugt Kommunale Skolevæsen
ønsker vi skoler, der
 er inkluderende, således at børnene og de unge er en del af
fællesskabet,
 giver børnene og de unge passende udfordringer, som
skaber lærelyst, engagement og gå på mod,
 har et udviklende miljø, der fremmer børn og unges trivsel
og sundhed,
 arbejder ud fra et anerkende perspektiv, hvor alle børnene
og de unge bliver mødt og set,
 fremmer børn og unges læring og dannelse,
 arbejder ud fra et undervisningsbegreb, som støtter og
udfordrer det enkelte barns læring og udvikling,
 har særlig fokus på ledelse med henblik på at styrke
udviklingen i skolerne,
 styrker dialogen og samarbejdet med forældrene,
 giver børnene og de unge en oplevelse af, at der er
sammenhæng i deres hverdag,
 har en glidende overgang fra én del af skolesystemet til den
næste,
 har gode fysiske rammer for børnenes og de unges trivsel,
sundhed, læring og udvikling.

