27. juni 2013

Beslutninger og principper ift. skilsmissegruppens arbejde på KC:
Skilsmissegruppen

På KC tilbyder vi skilsmissegruppe forløb to gange efterår og to
gange forår. Grupperne er inddelt i alder, dvs. 0.-3. kl.s elever er
sammen, og 4.-6. kl.s elever er sammen i gruppen.
Der indgås en kontrakt mellem gruppens medlemmer og læreren inden start. Som udgangspunkt er der tavshedspligt i gruppen. Kommer der oplysninger frem, som vi lovpligtigt skal reagere på, så gør vi det. Dette orienteres elever og forældre om
ved gruppens start.

Formålet med skilsmissegruppen

Børn, som oplever en skilsmisse er i krise. Børn har brug for at
tale med andre både voksne og børn om denne krise. Det er ofte
svært at tale med forældrene om alle de følelser, som dukker op
i sådan en krise. Det er gruppens opgave, at hjælpe børnene til
at komme i kontakt med de tanker, følelser og fantasier, der er
på spil for dem i en skilsmisse.
Det er et mål, at børnene skaber sig netværk i nærmiljøet. At
skabe mulighed for at børnene har et sted, hvor de kan dele erfaringer med andre børn i samme situation.
Gruppens opgave er, at hjælpe børnene til at få ord på de tanker, følelser og fantasier som de oplever, kommer til stede i forbindelse med en skilsmisse.
Det er et mål, at børnene skaber sig netværk i nærmiljøet.

Optag af elever i grupperne

Det er forældre, elevers og klasselærers opgave at ansøge kompetencecentret om en elevs deltagelse i en skilsmissegruppe.
Klasselæreren får skriftlig tilladelse fra forældre, og ansøgning
sendes til kompetencecentret. (Ansøgningsskema, se nedenfor).
Det er forældre og elevens opgave at sørge for, at eleven deltager i alle møder.
Møderne foregår hver uge i syv uger, og møderne har en længde af 1½ time. Vi ønsker ikke søskende i samme gruppe.
Der kan max. være otte elever i en gruppe.

Klasselærerens opgave

Det er elevens klasselærer, der ansøger kompetencecentret om
en elevs deltagelse i skilsmissegruppen, ligesom det er klasselæ-
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reren, der melder tilbage til eleven og forældre om evt. optagelse i gruppen.
Hvis en elev er blevet enig med læreren i skilsmissegruppen om,
at eleven gerne vil formidle en erhvervet indsigt fra gruppemøderne, er det skilsmissegruppelærerens opgave, at kontakte
klasselæreren. Derefter kan der f.eks. etableres et netværksmøde.

Venlig hilsen
Birgit Smedegaard
Skoleleder
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Ansøgningsskema til deltagelse i skilsmissegruppen
Barnets navn:
Begrundelse for deltagelse:
Forældrenes underskrift med dato:
Klasselæreren:
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