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Oversigt over kommunale tilbud og indsatser til børn og unge som pårørende i 
Svendborg kommune:

Navn på indsats og kort beskrivelse af 
indsatsen

Målgruppe Forpligtet tilbud/tilvalg

Individuelle sundhedssamtaler med børn 
og unge med særlige behov. Herunder børn 
og unge som pårørende.
V. sundhedsplejerske.

6-16 år Forpligtet

Børnegruppen. Børn og unge hvis forældre 
er psykisk syge. Forebyggende, rådgivende 
og støttende gruppetilbud.
2 timer hver anden uge.
Forløbets varighed efter behov. I gennemsnit 
1 års forløb.
V. Gruppeledere er en psykoterapeut og en 
sundhedsplejerske.

Alder: 10-15 år med psykisk 
syg forælder.

Tilvalg

Interkulturel Familiekonsulent jf. § 11,3 i 
Serviceloven. Forebyggende familierettet 
indsats til familier med flygtningebaggrund. 
Bevillingsramme: Indenfor de første 3 år 
efter ankomst i Svendborg.
Interkulturelle Familie-konsulenter udøver 
støtten.

V. Interkulturelt team

Familier med børn fra 0-18 
år, der har 
flygtningebaggrund.

Børnene og de unge ses i 
denne kontekst, at være 
pårørende til forældre, der 
kan være ramt af sygdom og 
handicap, psykisk sygdom, 
PTSD (traumer) og generelle 
psykosomatiske symptomer, 
der ikke er ualmindelige, når 
man har en 
flygtningebaggrund, med de 
psykiske belastninger, der 
kan følge med. 

Tilvalg – bevilges af 
myndighedssagsbehandler 
efter henvisning - med 
accept fra borger.

MindSpring-grupper 
jf. § 11,3 i Serviceloven. Forebyggende 
familierettet indsats til børn og unge med 
flygtningebaggrund.
Bevillingsramme: Indenfor de første 3 år 
efter ankomst i Svendborg.
Interkulturelle Familie-konsulenter udøver 
støtten.

V. Interkulturelt team
Indsatsen er netværksskabende og støttende 
gruppeforløb;
2 timer om ugen i en periode over 8/9 uger.
Gruppeledere er en MindSpring-træner 
(”Rollemodel” med samme sprog/baggrund) 
og en MindSpring-medtræner.

Børnegrupper - alder:  9 - 14 
år

Ungegrupper - alder: 15 år – 
op

Børnene og de unge ses i 
denne kontekst, at være 
pårørende til forældre, der 
kan være ramt af sygdom og 
handicap, psykisk sygdom, 
PTSD (traumer) og generelle 
psykosomatiske symptomer, 
der ikke er ualmindelige, når 
man har en 
flygtningebaggrund, med de 
psykiske belastninger, der 
kan følge med.

Tilvalg – bevilges af 
myndighedssagsbehandler 
efter henvisning - med 
accept fra borger.
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Formål er at støtte børn og 
unge til at håndtere de 
udfordringer, der kan være at 
leve i et nyt land (eksilland), 
herunder at forstå og 
håndtere at leve i en familie, 
hvor f.eks. tab og traumer 
påvirker familiens trivsel og 
samspil - og dermed også 
barnets/den unges trivsel og 
udvikling. 

Sorg/krise/omsorgsplan 
Alle skoler i Svendborg Kommune har en 
sorg/krise/omsorgsplan. Udgangspunktet for 
planen er en forståelse af, at børns krise og 
sorg er et fælles ansvar, og at det derfor er en 
god ide med fælles rammer, man kan handle 
ud fra. 
En sorg- og krisehandleplan etablerer 
arbejdsgange, så man så vidt muligt sikrer, at 
der bliver handlet, og at det er ikke er tvivl 
om, hvem der gør hvad. 

Elever der mister nære 
pårørende, klassekammerater 
eller lærere.
 

Forpligtet tilbud
(Ikke lovkrav, men lokal 
beslutning i Svendborg 
Kommune at alle skoler 
har en sådan plan)

Inklusionsvejledere/AKT vejledere Elever i mistrivsel Tilvalg

KIM- møder på alle skoler (Konsultativt 
Internt Møde)
Formålet er at skabe et forum for drøftelse af 
sager og problemstillinger vedrørende børn 
og unge, hvis trivsel og udvikling er truet, og 
som derfor har behov for en tværfaglig 
indsats, der ikke alene kan afhjælpes ved den 
almindelige, lokale indsats.

Elever i mistrivsel Forpligtet tilbud 

Eksempler på forskellige indsatser på 
skolerne:

 Skilsmissegrupper
 Socialpædagog
 Diverse AKT forløb; resiliens, 

selvværd, ansvarlighed etc
 Forløb i Juniorklubben, eks 

hesteterapi
 Angstgrupper

Elever Tilvalg

Sorggruppe
PPR Svendborg tilbyder sorggrupper for børn 
der har mistet en nærtstående person. 
Forløbet består af: 

 Intern visitation ved indstilling til 
PPR

For børn på ca. 9-12 år (4-8 
børn per gruppe)

Formål:

Sorggruppen er for børn, der 
har mistet en nærtstående 
person.

Tilvalg
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 Indledende samtale med barnet og 
omsorgspersonen: Præsentation af 
forløbet og samtale

 Sorggruppe for børnene 4 gange á 2 
timer

 Fælles midtvejsevaluering med 
deltagelse af børnene og 
omsorgspersonerne á 2 timer

 Sorggruppe for børnene 4 gange á 2 
timer

 Afsluttende samtale med 
omsorgspersonen.

Den voksne omsorgsperson 
vurderer, at barnet kan have 
udbytte af at dele tanker og 
følelser med jævnaldrende 
ift. barnets tab. Dette foregår 
i et trygt og fortroligt rum 
uden for familien.

Angstgruppe
PPR tilbyder angstgruppe for lettere 
angsttilstande hos børn, samt deres forældre
Forløbet består af

 Intern visitation ved indstilling til 
PPR

 Afklarende samtale med barn og 
forældre

 Gruppe for børn 5 x á 2 timer samt 
forældregruppe 3 x á 2 timer

 Afsluttende gruppemøde

For børn i alderen ca. 9-12 år 
(6-8 børn pr gruppe)

Formål:

Psykoedukation og 
angstbehandling med fokus 
på indsigt i og udfordring af 
undgåelseadfærd. Forebygge 
undgåelseadfærd, herunder 
også eks. 
fravær/skolevægring.

Tilvalg

Flerfamiliegruppe
PPR tilbyder i samarbejde med 
dagtilbudområdets resursepædagoger et 
gruppeforløb for førskolebørn og deres 
forældre omkring trivlsels- og 
adfærdsmæssige udfordringer.

 Intern visitation ved indstilling til 
PPR

 Afklarende samtale med barn og 
forældre

 Gruppe for børn og deres forældre 13 
x á 2,5 timer samt forældregruppe 

Førskolealder
(5-6 børn pr gruppe og deres 
forældre

Formål:
Samarbejde omkring indsigt i 
adfærdsudfordringer og 
træning af nye 
handlemuligheder gennem 
opsætning af individuelle 
øvemål for den enkelte 
familie. Tematiske drøftelser.
Forebygge trivsels- og 
adfærdsudfordringer i 
børnelivet/skolen.

Tilvalg

Tryghedscirklen
PPR tilbyder i samarbejde med 
dagtilbudsområdets resursepædagoger et 
gruppeforløb for førskoleforældre omkring 
relationsdannelse og tilknytning

 Intern visitation ved indstilling til 
PPR

 Afklarende samtale med barn og 
forældre

 Gruppe for børn og deres forældre 8 
x á 2 timer 

Førskolealder - og tidlig 
indskoling
(6-8 børn forældrepar)

Formål: 
Psykoedukation omkring 
tilknytning og 
relationsdannelse, indsigt i 
støttende og udviklende 
omsorgsadfærd. Forebygge 
trivsels- og 

Tilvalg
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adfærdsudfordringer i 
børnelivet/skolen.

Åben anonym rådgivning
Korte afgrænsede rådgivnings samtale forløb 
(fx ift. skilsmisse, søvn, konflikter, angst mv) 
(typiske forløb 3-5 samtaler)

Børn og unge og deres 
familier 

Forpligtet tilbud
(Svendborg Kommune 
har valgt en udvidet 
model med daglige 
åbningstider, Kommune)

De visiterede tilbud i Center for
Børn, Unge og Familie
Individuelt tilpasset rådgivning, terapi, mv.

Unge op til 18 år Forpligtet tilbud

Resursepædagogisk indsats 
Der er mulighed for at søge en 
resursepædagogisk indsats, i dagtilbud og i 
dagplejen til børn der reagerer på vilkår i 
hjemmet, som følge af
Fx tab af søskende / forældre, forældres 
sygdom mm.
Ressourcerne er decentralt placeret og vi har 
mulighed for at stille med en akut indsats, 
ved behov.

0-6 år Tilvalg

Bistand fra PPR
Vi kan i dagtilbud og i dagplejen indstille 
børn, der reagerer på vilkår i hjemmet, til 
PPR. 
Det er PPR der vurderer tilbuddet til barnet / 
familien.
PPR har mulighed at rykke ud akut, ved 
behov.

0-6 år Forpligtet tilbud

Familieafdelingen
Vi kan i dagtilbud og i dagplejen underrette 
til familieafdelingen, hvis vi oplever børn der 
mistrives som følge af vilkår i hjemmet, 
Fx tab af søskende / forældre, forældres 
sygdom mm.
Børn / familier kan her fx tilbydes samtaler i 
CBUF.
Derudover kan vi henvise børn og familier til 
åbenrådgivning i CBUF.

0 – 6 år Forpligtet indsats

Oversigt over et udpluk af frivillige sociale foreningers tilbud til børn og unge som 
pårørende i Svendborg Kommune

Frivillige sociale indsatser Målgruppe Formål
Barnets Blå Hus
Et fri- og mødested for børn, der 
vokser op i familier, som har særlige 
udfordringer med stof- eller 
alkoholmisbrug.

Børn under 13 år, der 
vokser op i familier med 
alkohol- eller stofmisbrug, 
og deres familier.
 

At børn får talt om det svære, de har 
oplevet eller står midt i, og arbejdet 
med evt. traumatiske oplevelser.
At børn og forældre bliver bedre til at 
være sammen med andre og udbygge 
deres sociale netværk.
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Børns Voksenvenner
Etablering af værdifulde venskaber 
mellem børn med et spinkelt socialt 
og familiemæssigt netværk og 
engagerede og livsglade voksne, der 
vil dele deres tid, overskud og energi 
med et barn.

Børn (6 – 12 år) med 
spinkle eller svære 
familieforhold.

At gøre en positiv livsvarig forskel 
for børn med spinkle eller svære 
familieforhold.
Med udgangspunkt i viden, faglighed 
og erfaring at skabe værdifulde og 
udviklende venskaber mellem ramte 
børn og ressourcestærke voksne.

Familieklub Svendborg
Metode i behandlingen af 
alkoholmisbrug og relaterede 
problemer.

Børn og unge til en 
forælder med et 
alkoholproblem.

Ændring af adfærd og livsstil hos alle 
medlemmer af familien. 
At få skabt bedre balance i familiens 
samspil.

Sind Ungdom
Mødested for psykisk sårbare unge, 
der tilbyder socialt samvær.

Psykisk sårbare unge (16-
35 år).

At skabe fællesskaber, rummelighed 
og venskaber.

TUBA
Anonym og gratis terapi og 
rådgivning til unge, der er vokset op 
i familier med alkohol- eller 
stofmisbrug.

Unge (14-24 år) fra 
familier med misbrug.

At forbedre forholdene for unge, der 
vokser op i familier med 
misbrugsproblemer.

Ventilen (på vej til at opstarte 
tilbud)
Mødested for ensomme unge med 
fokus på gode oplevelser med 
jævnaldrende og træning af sociale 
færdigheder.

Unge (15-25 år), der føler 
sig ensomme.

At forebygge og afhjælpe ensomhed 
blandt unge.
At skabe viden og debat om 
ensomhed blandt unge. 
 

NEFOS (Netværk for 
selvmordsramte)
Tilbyder hjælp og støtte til voksne, 
børnefamilier og børn, når de er 
pårørende til 
selvmord/selvmordsforsøg

Alle (børn og voksne), 
som er pårørende til 
selvmord/selvmordsforsøg

At støtte efterladte/pårørende børn og 
voksne efter selvmord, eller som 
oplever selvmordsforsøg blandt nære 
pårørende

Fonden for de unge raske
Tilbyder støtte og sundhedsforløb til 
de unge og deres familier.

Unge (15-25 år), som er 
pårørende 

At støtte unge mennesker, der som 
pårørende har mistet, der oplever 
kronisk, alvorlig eller psykisk 
sygdom tæt inde på livet. 
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