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Skolebørn får samtaler efter skilsmisse i nytænkende projekt 
Over de næste fire år vil mere end 1.000 danske børn og deres forældre deltage i en stor sats-

ning, der skal bane vejen for, at flere børn kommer godt videre efter en skilsmisse. Børnene 

deltager i samtalegrupper, der bliver oprettet på 30 folkeskoler fordelt i tre af landets kom-

muner. Det vidtrækkende initiativ, projektet ’Delebørn – hele børn’ omfatter også efterud-

dannelse af folkeskolelærere og undervisning af skilte forældre, der skal samarbejde om fæl-

les børn efter et brud.  

 

  

Center for Familieudvikling, Egmont Fonden og tre danske kommuner – Egedal, Kolding og Ran-

ders – har indledt et fireårigt projektsamarbejde, der styrker indsatsen for skolebørn, der lever med 

skilte forældre.  

 

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

 

”Forældres skilsmisse kan have alvorlige konsekvenser for børns trivsel. Derfor investerer Egmont 

Fonden 40 mio. i indsatser, der skal mindske konflikter mellem forældre og styrke børn i at håndte-

re den svære situation”, siger Egmont Fondens direktør Henriette Christiansen. Hun uddyber:  

 

”Projektet bidrager her med en systematisk afprøvning af forskellige metoder – børnegrupper, hand-

leplaner og mobilisering af netværket omkring børnene. Det skaber mulighed for at udvikle en ef-

fektiv og helhedsorienteret model for støtte, som på længere sigt kan udbredes til gavn for børn i 

hele landet”. 

 

Indsatsen omfatter mindst 1.050 skolebørn i alderen 8-16 år. Børnene deltager i samtaleforløb i 

mindre børnegrupper, hvor en efteruddannet folkeskolelærer støtter børnene i at dele tanker og erfa-

ringer omkring deres forældres brud og en hverdag med to hjem.  

 

Projektet bliver sat i værk på 10 folkeskoler i hver af de tre kommuner, i alt 30 skoler. I projektperi-

oden har mindst 1.500 lærere og andre relevante fagfolk deltaget i faglige arrangementer, der spre-

der viden om børn i skilsmisser. Heraf vil cirka 90 lærere gennemgå et intensivt kursusforløb, der 

skal klæde dem på til opgaven som børnegruppeleder.  

 

Al undervisning varetages af Center for Familieudvikling, hvor psykologer og undervisningskonsu-

lenter dagligt arbejder med brudte familier og har mange års erfaring med oprettelse af børnegrup-

per. 



”Erfaring og forskning viser med al tydelighed, at et brud mellem forældre kan have alvorlige kon-

sekvenser for et barns trivsel og indlæring, hvis ikke barnet får den nødvendige støtte. En skilsmisse 

er en gennemgribende livsforandring for et barn. Vi stiller meget store krav til barnet om at skulle 

omstille og tilpasse sig. Ofte skal barnet mestre en delt hverdag mellem far og mor”, siger uddan-

nelsesleder Søren Marcussen, Center for Familieudvikling. 

 

Ud over børnegrupperne og efteruddannelsen af lærere vil der i kommunerne foregå supplerende 

indsatser, der skal underbygge projektets gennemslagskraft. Forældrene til nogle af de medvirkende 

børn i Kolding vil få tilbudt et 12 timers Kursus i Fælles Forældreansvar, som er udviklet af Center 

for Familieudvikling. Her får forældrene viden og hjælp til at håndtere deres egen psykologiske 

proces samt pædagogiske redskaber til at støtte deres børn og udvikle et godt forældresamarbejde. I 

Randers får forældre og alle andre interesserede borgere adgang til en række temaaftener om børn i 

skilsmisser.  

 

Undervejs i forløbet vil Center for Familieudvikling samarbejde med Projekt OmSorg under Kræf-

tens Bekæmpelse, der har tyve års erfaring med samtalegrupper for børn, der har mistet. Samarbej-

det vil blandt andet have det mål at få børns skilsmissesorg taget alvorligt og integreret i folkesko-

lers sorghandleplaner. 

 

 

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. 

 

• 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 tilstrækkelig og kvalificeret støtte. 

 

• 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 i 2004 for 

at give hjælp til at opbygge gode relationer og forebygge brud i familier. Centeret er drevet med 

økonomisk støtte fra bl.a. Ole Kirk’s Fond og satspuljemidler fra Socialministeriet. 

 

Læs mere på www.familieudvikling.dk 

 

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

http://www.familieudvikling.dk/

