En hjerneskade rammer hele familien
far eller mor søster eller bror

Samtalegrupper for børn og unge der er
pårørende til en sen-hjerneskadet
Et

tilbud til familier i Region Midt

Samtalegrupperne udbydes af
Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Målgruppe:
Børn mellem 6 og 17 år, hvis far eller mor, søster eller bror er ramt af
en sen-hjerneskade.
Der vil starte 4 grupper:
For de 6-11 årige hvis far eller mor er ramt af en senhjerneskade
For de 6-11 årige hvis søster eller bror er ramt af en senhjerneskade
For de 12-17 årige hvis far eller mor er ramt af en senhjerneskade
For de 12-17 årige hvis søster eller bror er ramt af en senhjerneskade

Gruppeleder: Marie Elbinger Gramstrup, Autoriseret psykolog,
Specialist og Supervisor i Børnepsykologi.
www.ElbingerGramstrup.dk
Gruppeleder: Trine Piilgaard, Autoriseret psykolog.
Tilknyttet Neuropsykologisk Praksis Aarhus.
www.neuropsykologiskpraksis.dk
Der vil desuden på hvert hold deltage en psykologstuderende på sidste del fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.
Gruppeforløbene vil blive afviklet sideløbende. Således at de to aldersgrupper, der omhandler samme problematik (søskende eller forældre) vil have samme mødetid og sted, men i hver sin grupper, med
hver sin psykolog.

For-samtale
Inden gruppeforløbet starter, vil der være en for-samtale af ca, 1 times varighed med barnet og forældrene. Til for-samtalen vil deltage
en psykolog og næstformanden i Hjeneskadeforeningen Aarhus/
Østjylland. Her vil I få vigtige informationer om forløbet, og I vil kunne give vigtige informationer om barnet og barnets situation. Med
baggrund i for-samtalen finder vi ud af, om gruppeforløbet er noget
for barnet. Indkaldelse til forsamtale sker direkte til deltagerne i løbet
af september.

Forløbet
Grupperne mødes 8 gange á halvanden times varighed. Barnet bliver fulgt af forældrene, som har mulighed for samvær med hinanden, mens børnene er i gruppen. Man melder sig til hele forløbet.
Formålet med gruppeforløbene er primært at skabe et rum for børnene, hvor de kan dele og bearbejde oplevelser og følelser med
jævnaldrende i samme situation. Derudover vil der blive givet information og viden om hjerneskade til børnene i børnehøjde. Formålet
er, at børnene kan bruge gruppeforløbet til at blive styrket i deres
handlemuligheder og identitetsudvikling. Sekundært er formålet, at
der kan skabes netværk for børnene og forældrene.
Første gruppemøde vil primært gå med introduktion og med at lære
hinanden lidt at kende. Ved det første gruppemøde uddeles en oversigt med overskrifter over de følgende gruppemøder.
Temaer for gruppemøderne kan f.eks. være: Hjernen, familiesystemer, krisehåndtering, selvværd og selvtillid, fremtiden.

Evaluerings-samtale
Der afholdes med det enkelte barn og
dets forældre en evalueringssamtale
af ca. 1 times varighed.

Kursusstart
Hold 1:
Hold 3:

6-11 årige med en skadet far eller mor.
12-17 årige med en skadet far eller mor.

Tirsdage kl. 16.30 – 18.00
Første gang d. 27. sept.
Sidste gang d. 6. dec.
Der er ingen samtaler i uge 42, 44 og 45

Hold 2:
Hold 4:

6-11 årige med en skadet søskende.
12-17 årige med en skadet søskende.

Disse grupper påregnes at starte op i foråret 2017, og
vil blive annonceret i januar 2017.

Tilmelding kan ske på 7841 4488
Hverdage kl. 8.00-12.00
Til jer der har behov for det, kan vi være behjælpelige med at søge
kommunen om transportbevilling.

Kursussted
Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland
MarselisborgCentret
P.P. Ørumsgade 9-11, Byg. 11 parterre.
8000 Aarhus C
78 41 44 88

