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Netværksgruppe

For forældre til børn med 
psykiske vanskeligheder 

inden for 
autismespektret 

eller ADHD

Puljemidler fra 
Socialstyrelsen

Projekt ”Netværk og øget livskvalitet 
i lokalområdet” forløber over 4 år 
fra 2011 til 2015 og financieres med 
puljemidler fra Socialstyrelsen, hvor 
det overordnede formål er ”Tidlig 
og målrettet indsats overfor børn og 
unge med psykiske vanskeligheder 
og deres familier”

Projektet forventes forankret i kom-
munen efter 2015, så netværksgrup-
perne fortsætter som selvkørende 
grupper

Praktiske oplysninger
Grupperne er lukkede, og starter løbende, 

når der er ca. 10 deltagere. 

Der er tavshedspligt i grupperne.

Netværksmøderne afholdes i kommunale 

lokaler.

Er du interesseret
Du er velkommen til at henvende dig på 

netværkets tlf. 2913 9976 eller sende en 

mail til: netvaerk@hedensted.dk

Telefonrådgivning
Der er telefonrådgivning hver onsdag kl. 

9-12 på tlf. 2913 9976 for dialog og vejled-

ning i konkrete situationer med dit barn.

Er telefonen optaget, eller ringer du uden 

for angivne tid; indtal da navn og nummer 

og du vil efterfølgende blive kontaktet af 

en medarbejder.

Læs mere på 
www.hedensted.dk  sundhed og om-

sorg  handicapområdet  netværk for 

forældre



Netværksgrupper henvender sig 
til

 � Forældre til børn i Hedensted Kom-

mune mellem 0-18 år, der har psy-

kiske vanskeligheder inden for autis-

mespektret eller ADHD. Børnene kan 

være hjemmeboende, udeboende 

eller anbragte.

Formålet med netværksgrup-
perne er, at forældrene

 � Får et frirum, hvor de kan dele erfa-

ringer og bekymringer med andre i 

lignende situationer.

 � Kan få idéer og redskaber af hinan-

den i forhold til at takle de hverdags-

situationer, som opstår.

 � Får mulighed for at give plads til de 

følelser og tanker, der opstår i forbin-

delse med at være forældre til børn 

med psykiske vanskeligheder.

 � Kan skabe et givende netværk ind i 

fremtiden.

På møderne
På møderne vil deltagerne have mulighed 

for at tage relevante emner op, i forhold til 

det at være forælder til børn med psykiske 

vanskeligheder.

Det kan være emner som:

 � Forståelse af barnet på tværs af fag-

folk og familie.

 � Samarbejde med behandlersystemet.

 � At få plads til egne og eventuelle 

søskendes behov i hverdagen.

Møderne suppleres med oplæg fra fag-

relevante oplægsholdere eller personlige 

livshistoriefortællinger.

Er du/I ikke aktivt deltagende i en net-

værksgruppe, men tænker at du/I som 

forældre, kunne profitere af deltagelse i et 

oplæg, opfordrer vi dig/Jer til at kontakte 

os. 

.

Temaerne vil tage udgangspunkt i ønsker 

fra forældre. 

Forudsætninger for at deltage
 � At den enkelte, ud fra egne behov 

og ønsker, er indstillet på at bidrage 

aktivt til gruppen.

Netværksgruppeforløb
Inden forløbet starter, inviteres forældre 

til en afklarende samtale med gruppele-

deren. 

Gruppelederen deltager i opstartsfasen af 

netværksmøderne, og vil hjælpe med at 

styre processen og rammerne for grup-

pen, samt hjælpe gruppen til at kunne 

fortsætte netværket uden gruppeleder.

Gruppeledere
Når grupperne, over tid, fortsætter uden 

gruppeleder, vil gruppelederne altid være 

kontaktbare ved behov.


