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  Gratis pædagogisk forløb for børn, der vokser op i familier 

med misbrugsproblematikker 
 

I starten af februar 2023 opstarter CESA et pædagogisk gruppeforløb for børn mellem 6 og 12 

år, der er opvokset i hjem med misbrug af enten alkohol eller stoffer. Forløbet er gratis og 

foregår i Ringe. I det pædagogiske forløb vil der være fokus på at skabe et fællesskab i 

gruppen, så børnene oplever, at de ikke er alene med deres problemer, og at de får gode 

erfaringer med at snakke om de svære ting. De vil lære at genkende, forstå forskellige følelser 

og arbejde med egne grænser. De vil blive præsenteret for historier, bøger og film, der viser, 

hvordan andre børn har oplevet kaos i deres familie og navigeret heri. Børnene vil opleve, at 

de igennem forløbet bliver klogere på selv gennem lege og øvelser i et trygt og tillidsfuldt rum. 

Forløbet består af fem mødegange og kommer til at foregå på Odensevej 70, 5750 Ringe. Vi vil 

servere lidt lækkert at spise og drikke hver gang. Forløbene vil være tirsdage fra kl. 15.30 til 

17.30 med opstart d. 7. februar 2023.  

Tilmelding og nærmere info:  

For nærmere information og tilmelding til forløbet kan projektleder Rikke Holme kontaktes på 

tlf. 6116 3952 eller mail rh@cesa.dk 

Børnenes tilbagemeldinger fra tidligere forløb: 

- Det har været godt at møde andre, som har det som mig. Før følte jeg, at jeg var den 

eneste.  

- Det er godt, at vi ikke blev for alvorlige, og at vi også kan fjolle sammen i gruppen.  

- Jeg har fået nye venner.  

- Jeg synes, det er rart at få snakket om det og komme ud med ens tanker.  

- Hvis man har svært ved at snakke med folk kan det hjælpe at gå i gruppen. Jeg er 

blevet bedre til at snakke med andre.  

 

Det er CESAs medarbejdere, psykolog Marie Munk Tersbøl og pædagog Mathias Dahl Jensen, 

som varetager gruppeforløbet. 
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