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Børnegruppen.dk går i luften 

 
Hjemmesiden børnegruppen.dk bliver centrum for projektet ’Delebørn – hele børn’, der skal 

styrke indsatsen for skolebørn med skilte forældre over de næste fire år.  

  

Center for Familieudvikling lancerer i dag hjemmesiden børnegruppen.dk 

Hjemmesiden bliver central for det fireårige projekt ’Delebørn – hele børn’, som centeret har 

iværksat i samarbejde med Egmont Fonden og kommunerne Egedal, Kolding og Randers. 

 

Projektsamarbejdet skal styrke indsatsen for skolebørn, der lever med skilte forældre. 

 

I løbet af de næste fire år deltager over 1.000 skolebørn fra i alt 30 folkeskoler i samtalegrupper for 

børn og unge med skilte forældre. Grupperne foregår på 10 skoler i hver projektkommune og hen-

vender sig til børn og unge i alderen 8-16 år.  

 

I projektperioden uddanner Center for Familieudvikling ca. 120 lærere, pædagoger og andre rele-

vante fagfolk fra de tre kommuner, så de selv kan oprette børnegrupperne lokalt på skolerne. Alle 

disse fagfolk vil gøre aktivt brug af børnegruppen.dk, lige som det er målet, at andre skoler overalt i 

landet vil gøre brug af den inspiration og viden, som vi løbende samler på hjemmesiden gennem 

hele projektperioden. 
 

Hjemmesiden henvender sig også til skilte forældre, der kan finde viden om, hvordan de kan sam-

arbejde konstruktivt om deres børn efter et brud og støtte op om børnene både før, under og efter 

skilsmissen. 

 

Projektet ’Delebørn – hele børn’ støttes af Egmont Fonden med 5,75 millioner kroner og løber 

frem til udgangen af 2017. 

 

 

Hvorfor dette projekt? 

 

• Hvert tredje barn i Danmark (over 20.000 om året) oplever inden de er fyldt 18 år, at 

forældrene bliver skilt. Omfanget er reelt endnu større, da det opgjorte tal kun omfatter 

forældre, der har levet i ægteskab. Papirløse forhold er ikke en del af statistikken. 

 

http://www.børnegruppen.dk/


• International forskning viser, at en skilsmisse kan have alvorlige konsekvenser for børns 

trivsel, indlæring og sundhed, hvis forældrene har et højt konfliktniveau, og hvis børnene 

ikke får støtte til at navigere – både følelsesmæssigt og praktisk – i deres nye hverdag. 

 

• Omfanget af hjælpetilbud i Danmark er få og sporadiske. 

 

• Ti års erfaring med børnegrupper i Norge har givet positive resultater1. Børnene ople-

ver, at de får nemmere ved at tale med forældre og venner om svære emner. Børnegruppen 

giver et fællesskab, øget tryghed, selvtillid og en oplevelse af håb og handlemuligheder. 

 

Center for Familieudvikling er en selvstændig non-profit organisation, som blev etableret med 

fondsmidler fra Ole Kirk’s Fond i 2004 for at iværksætte forebyggende indsatser, der styrker relati-

oner og forebygger brud i familier. Centeret tilbyder også kurser for skilte forældre (Kursus i Fælles 

Forældreansvar, KIFF) og forebyggende parkurser (PREP) med satspuljemidler fra Socialministeri-

et frem til 2015.  

 

Læs mere på www.familieudvikling.dk 

 

 

 

 

                                                 
1 Plan for Implementering av Skilsmissegrupper i skolen, november 2012; Hilde Egge, 2012 

http://www.familieudvikling.dk/

