
 

 

 

 

 

 

  

Forord 

Børn, unge og deres familier oplever ofte en hverdag med flere stressende, vanskelige 

eller udfordrende situationer. Gruppeforløbet bygger derfor på viden, forståelse og 

opmærksomhed på den enkelte families udfordringer samt deres stress og coping. 

Her i brochuren kan du læse mere om gruppeforløbet, hvad vi kan tilbyde dig samt de 

tilgange og forståelser, vi arbejder ud fra. 

Gruppeforløb ved CSB Familiehuset 

Kvalificeret og specialiseret stressreducerende indsats til forældre til 

børn, hvor der er mistanke om eller nyligt er udredt for 

udviklingsforstyrrelse. 



 

 

 

 

  

 

STRESS I FAMILIER 

 

Forældre til børn med en anderledes måde at være i verden på skal ofte gå andre veje 

for at skabe trivsel og udvikling hos deres barn. Det kan medføre afmagt og stress i 

samspillet med barnet. Barnets anderledes kognitive profil kræver grundlæggende 

mere energi og kan medføre et forhøjet stressniveau hos barnet og familien. Hermed 

er der grobund for gensidig affekt- og stresssmitte. 

Forskning har vist, at stressniveauet hos forældre til børn med udviklingsforstyrrelse 

kan være højere end hos andre forældre. Årsagen kan skyldes børnenes 

selvreguleringsvanskelig-    heder, udfordrende adfærd, konfliktniveau i familien, 

højere grad af uoverensstemmelser ifm. opdragelse osv. 

 

Udgangspunkt i jeres 

hverdag 

Med udgangspunkt i jeres 

helt egen hverdag arbejder 

vi i gruppeforløbet blandt 

andet med at være med til 

at skabe indsigt i, hvordan 

krop og psyke påvirkes, når 

udfordringerne spidser til; 

samt hvordan bevidsthed 

om egne copingstrategier 

har direkte indflydelse på 

jeres trivsel i familien. 

 

Formålet med gruppeforløbet er at 
stressreducere familien samt øge 
familiens handlekraft. 

Atlass gruppeforløb tager sigte mod 
at hjælpe og støtte forældre omkring 
børn med mistanke om eller nyligt 
udredt for udviklingsforstyrrelse til at 
reducere stress og konflikter i 
hjemmet. 

I gruppeforløbet lægger vi op til en 

vekselvirkning imellem en gruppe- og 

individualiseret forebyggelsesindsats; 

en indsats der i særdeleshed fokuserer 

på specialviden og konkrete værktøjer 

til forældre med henblik på at sænke 

stressniveau i familien. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvad går forløbet ud på? 

Hvordan foregår 

gruppeforløbet? 

• En session er af 3 timers 

varighed og indeholder 

oplæg og tid til forældrenes 

egen refleksion eller 

forberedelse af tiltag. 

• Ved hver session er der en 

halv times pause med 

sandwich, te, kaffe og vand. 

• Tidspunktet for sessionerne 

er kl. 15.00 – 18 .00 Plan for 

forløbet sendes inden start. 

Under forløbet tilbydes 

understøttelse både telefonisk og 

via e-mail. Medarbejderne vil 

svare på telefon opkald/sms og e-

mails hurtigst muligt og senest 

indenfor 72 timer. 

Hvad indeholder gruppeforløbet? 

Inden gruppeforløbets start mødes 

forældrene til 2 samtaler med 

vejlederen, som forestår 

gruppeforløbet.  

Ved samtalerne søges både at 

identificere, hvad forældrene ønsker 

sig af fokusmål for forløbet samt at 

indsamle evidens for forløbet. 

I gruppeforløbet deltager ca. 5 

familier ved 6 sessioner. 

Hvert forløb søges tilpasset de 

forældre, der skal deltage. Det skal 

give mening at møde op til 

gruppeforløbet. På baggrund af alle 

forældres fokusmål laves der en plan 

for forløbet. 



 

 

 

 
 

 
 
 

 

Intern evaluering 

I gruppeforløbet ønsker vi at 
støtte dig til bedre at kunne 
forstå dine egne, dit barns eller 
dine nærtståendes særlige 
udfordringer. 
 
For at vi kan forblive skarpe på, at 
gruppeforløbet har den ønskede 
effekt og støtte, skal forældrene 
ved de 2 samtaler før forløbet 
udfylde: 
 

• Personlig tilfredshedsskema 

(PWI - begge forældre) 

• Prioriteringsskema (FRS) 

Efter endt gruppeforløb vil  
forældrene blive tilbudt: 
 
3 mdr. opfølgningssamtale som 
omhandler: 

• Vejledning med fokus på 

justeringer og 

efterbearbejdelse af 

gruppeforløbets indhold 

• Personlig tilfredshedsskema 

(PWI - begge forældre) 

 

Kontaktinfo: 

Center For Specialpædagogiske 

Børnetilbud  

Grøndalsvej 65 

8260 Viby J 

Vejleder: Gitte Skovfoged 

Mail: girs@aarhus.dk 

 



 

 

 


