


SMIL  TrygFonden har støttet projektet i 2015-17    
 

Christoffer Elbrønd, projektleder for ”En plads i fællesskabet”: 
HVORDAN SKABER TRIVSELSGRUPPER TRYGHED FOR BØRN I DANMARK: 
 
Man skal ikke vælge de frivillige for pengenes skyld – frivillighed koster også og adskiller 
sig grundlæggende fra den offentlige sektor, når det fx kommer til styring og 
accountability. Frivilligheden skal derfor nærmere vælges som middel, fordi den kan 
bidrage med noget, som det offentlige ikke kan. 
 

• Offentlig sektor: Kontinuerlig, professionel behandlings/støtteindsats 
• Civilsamfund: Mellemmenneskelige relationer, ligeværdige fællesskaber 

 
 

Der er behov for et nært samspil mellem de to sektorer, hvor sektorernes forskelligheder kan 
komplementere hinanden. 
 
Forskningen peger på gruppe-interventioner som virkningsfuld indsats til børn og unge. 
Mulige effekter er bl.a.: 

• Forbedringer i forhold til deltagernes venskabsrelationer og færre 
adfærdsproblemer. 

• En lavere kriminalitetsrate 
• Et forbedret selvoplevet fagligt niveau 

 
Hvad kan gruppen/fællesskabet? 

• Kilde til identitet og tryghed – dele byrde, udveksle erfaringer 
• Kilde til normer – vi spejler os i hinanden flamingo-effekten  
• Kilde til ressourcer – netværk 

 
Kilde:  
Det Nationale Forskningscenter for velfærd /SFI-rapport ”Lige muligheder – udsatte børn og unge” 
 
 

                     

                    



SMIL i TAL:       
 

 
22 ÅR august 2015 – juli 2017  
 
 
 
SKOLER I HELSINGØR KOMMUNE 

2015/16 Gurrevejens skole   0-3. klasse 
  Helsingør Lilleskole   0-3. klasse 

2016/17 Borupgårdskolen   1-5. klasse 
 
SKOLER I FREDENSBORG KOMMUNE 

2016/17 Langebjergskolen  0-3. klasse   
  Nivå Skole Syd x 2  0-4. klasse  
  Endrupskolen  0-4. klasse 
  Humlebæk Skole  3. klasse 
 
I ALT  7 skoler i 2 kommuner  

8 grupper med 10 mødegange  á 1½time 
71 børn med 8 - 11 børn pr. gruppe (6-8 anbefales) 

 
 
 
2 GRUPPELEDERKURSER à 2 dages varighed  

30 gruppeledere uddannet  
  12 frivillige 
  18 ansatte 

   
                     

                    



BØRNS VILKÅR OM SKILSMISSER  
(Børn i deleordninger 2015) 
 
SSkilsmisser i Danmark 

Ca. 1/3 af alle danske børn oplever at deres forældre går fra hinanden før de fylder 18 år 
Der er pt. ca. 300.000 delebørn i Danmark 
Ca. 15.000 ægteskaber opløses hvert år. Ligesom at mange samboende par går fra hinanden 
Ca. 25.000 børn og unge bliver hvert år berørt af brud i familien 

 
 
Skænderier og dårligt samarbejde 

26 % af alle børn med skilte forældre oplever, at deres forældre ikke taler sammen 
17 % siger, at forældrene bagtaler hinanden 
12 % siger at forældrene tit skændes 

 
 
Skilsmissen udfordrer fysisk og psykisk 
Både danske og internationale undersøgelser viser, at skilsmisser ofte vil være en betydelig udfordring i et 
barns liv. Bruddet kan: 

have en negativ indvirkning på børns sundhed, både fysisk og psykisk 
give udfordringer og eftervirkninger i opvæksten, for nogle også langt ind i voksenlivet 
 
 

Børn fra brudte familier har flere udfordringer 
Børn fra brudte hjem har statistisk set flere udfordringer end børn, der ikke oplever skilsmisse. Over en bred 
kam klarer de fleste sig godt.  

Flere børn og unge med skilte forældre har psykiske og adfærdsmæssige udfordringer 
Mange lever generelt med et ringere selvbillede 
De udvikler oftere misbrugsproblemer 
De ryger og drikker generelt mere
De fremtræder oftere i registre over kriminalitet  
Flere falder statistisk set hurtigere ud af uddannelsessystemet. 

 
 
Skole og lektier  
Børn, der bor i hjem med stedfamilie eller med kun én forsørger: 

Får statistisk set færre input til lektierne 
Har oftere skiftet skole og skal dermed flere gange begynde forfra med at finde nye kammerater 
Pjækker hyppigere og tidligere i skolelivet  

  

                                                    



SMIL ambassadører 

Citater fra deltagerne ved SMIL fejring d. 6. juni 2017 
 
PPernille Forup Stubkjær, trivselsleder på Humlebæk skole: 
Det tog meget lang tid at forstå at man kan noget på tværs af kommuner - Jeg var lidt 
skeptisk da Hanna ringede – der er mange der ringer og vil noget på min skole. Men des 
mere jeg hørte om det – des mere optaget blev jeg af det.  
 
Noget af det som jeg vil fremhæve er, at konceptet er gennemtænkt – og det virker. Der er 
mange der vil invitere sig ind på vores skole med gode ideer til indsatser – men der ligger 
ofte en masse arbejdsopgaver med facilitering og koordinering. Det der har været en gave 
i det her projekt er faktisk at konceptet er så gennemtænkt – sågar dugen er der. 
Tidsplanen er der, kufferten er der, gruppekurset er der.  
 
Samspillet med en lærer hos os og den frivillige er sat i en tryg og nøje planlagt ramme, 
hvor vi ordner det helt praktiske og egentlig blot stiller lokaler og lærertid til rådighed – 
det batter altså noget.  
 
I SMILfilmen ser I børn ude fra os. Det er sunde, glade og opmærksomme børn – og vi 
havde måske ikke lige spottet at der også er noget kant i deres liv og deres familieforhold, 
hvis det ikke havde været for dette projekt, fordi børnene måske er fagligt dygtige og det 
sociale fungerer også meget godt. Det som jeg kan høre nu er, at der er flere børn som går 
og bokser med noget som de ikke lige får sagt højt – og det synes jeg jo egentlig er en 
gave at vi som skole kan få øje på det også.  
 
Ane Bonnesen, afdelingsleder på Borupgårdskolen: 
Jeg har kørt to forløb. Vi er blevet enormt beriget, dels har der været et kompetenceløft af 
nogle af vores medarbejdere der har været på gruppelederkursus, som var super godt, og 
så det at være medskaber i et nyt samspil mellem civilsamfundet og det offentlige. Hvad er 
det vi kan sammen, når vi vil skabe god skole for læring og trivsel for eleverne? I dette 
randområde er noget en skoleopgave eller SFO opgave, og noget der er civilsamfunds 
opgave – der gir det virkelig bare meget mening at mødes i et samarbejde som dette. 
 
Og det er jo en opgave vi har – det ville da være skønt hvis der kom nogen og kastede 
nogle penge efter os – men det ved vi godt ikke sker. Det skal vi jo selv finde rum til – og 
det gør vi meget gerne.  
 
Samarbejdet har betydet meget, både for barnet den unge og forældrene og 
medarbejdere. Vi stiller gerne op igen. Hvad har I kunnet gi? Og hvad får vi tilbage, som vi 
kan arbejde videre med i andre opgaver? 



  
 
 
 
Michael Tambo Sehested, trivselsmedarbejder på Borupgårdskolen: 
Der er meget inspiration i Den Gule Kuffert – man behøver ikke at følge HÅNDbogen 
slavisk – men det der er supergodt er at det hele er der, lige til at gå til – man skal ikke ud 
og købe en masse eller selv finde på – det hele er der.  
 
Det som det her samarbejde kan er, at der kommer en hel ny person som følger børnene 
frivilligt med en hel anden drivkraft – vi er her også fordi vi skal  Den frivillige giver sin tid 
til os og ser børnene med friske øjne. 
 
Det kræver tid til fælles forberedelse – vi vil gerne som skole, smide timer efter det her 
samarbejde til den lærer som skal løfte opgaven fra skolens side. Det har været et godt 
udgangspunkt at vi har fået gruppelederkurset sammen. 
 
Børnene lærer hinanden at kende – vi har børn som er i svære skilsmisser – og her er 
videndeling børnene imellem af meget stor værdi. Børnene har fået nye venner – og 
mødes nu på kryds og tværs af klasser. 
 
 
 
Michael Olesen, pædagog Helsingør Lilleskole: 
Humør barometret fra konceptet har en stor effekt. Det er et godt værktøj til at få et 
billede rundt om barnet. Hvis barnet er ked af det i SMILgruppen, sørger gruppelederne 
for at kontakte børnenes forældre for at sige til dem, hvordan deres barn har haft det, så 
de kan tage godt imod dem når de henter dem og tage en sank om det. Den lille gruppe 
og den tætte kontakt omkring de børn der har det svært, er det der virker for børnene. 
 
Børnene har faktisk også fået nye venner, og kan mødes på kryds og tværs af klasser og 
køn. Og her 1 år efter vi afsluttede vores gruppe har de bevaret de særlige venskaber. 
 
 
 
 
 
 



SMIL statistik 
ud fra spørgeskemaer udfyldt af gruppelederne

AAntal børn fordelt på køn og klassetrin
PPiger Drenge

0. klasse 6 3
1. klasse 1 5
2. klasse 7 3
3. klasse 13 7
4. klasse 2 4
5. klasse 1

5 3
34 26 60 børn i alt

HHvilken oplevelse har det været for børnene at gå i SMILgruppen?
Meget positiv 41
Positiv 16
Ligegyldig 2
Dårlig 2
Meget dårlig 0

FFor 95% af børnene har det været en positiv oplevelse at gå i SMILgruppen

Efter at børnene har gået i SMIL gruppen, 
hvordan oplever du, at de er blevet til
AAt sætte ord på deres tanker og følelser?
Meget bedre 18
Bedre 24
Det samme 10
Mindre gode 0
Dårligere 0

881% af SMILbørnene er blevet bedre til at sætte ord på deres tanker og følelser

Meget positiv

Positiv

Ligegyldig

Dårlig

Meget dårlig

Meget bedre

Bedre

Det samme

Mindre gode

Dårligere



Efter at børnene har gået i SMIL gruppen, 
hvordan oplever du, at de er blevet til
AAt håndtere deres egne problemer i relation til skilsmissen?
Meget bedre 8
Bedre 34
Det samme 10
Mindre gode 0
Dårligere 0

881% af SMILbørnene er blevet bedre til at håndtere deres egne problemer i relation til skilsmisse

Efter at børnene har gået i SMIL gruppen, 
hvordan oplever du, at de er blevet til
AAt bede om hjælp til deres udfordringer omkring skilsmissen?
Meget bedre 24
Bedre 20
Det samme 8
Mindre gode 0
Dårligere 0

885% af SMILbørnene er blevet bedre til at  bede om hjælp til deres udfordringer omkring skilsmisse

AAlt i alt, hvordan trives børnene nu i forhold til før?
Meget bedre 25
Bedre 29
Det samme 6
Mindre gode 0
Dårligere 0

990% af alle børnene trives bedre efter de har gået i SMILgruppen
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SMIL ansatte gruppeledere: 
 
HHvilken forskel oplever du at SMILgruppen har gjort for børnene? 
 
Vi oplever at eleverne er blevet mere bevidste om deres handlemuligheder i forhold til at 
sige til og fra. Desuden har de fået redskaber til at takle konflikterne forældrene imellem. 
De har fået en tro på at situationer kan forandres. Dette ved at de har videndelt elev til elev 
og fordi de er forskellige steder i processen.   
 
De fleste børn har givet udtryk af at det har været dejligt at møde andre som har det på 
samme måde som dem selv.  
 
Andre har det som jeg 
Bedre til at udtrykke mig 
Nye værktøjer, hvis jeg bliver ked 
Det er okay at være ked af det, irriteret, glad, vred, afmægtig etc. 
 
 
 
Hvilken forskel oplever du at SMILgruppen har gjort for forældrene? 
 
De melder tilbage at de har fået gladere børn. Vi har desværre ikke oplevet en ændring i 
forældrenes adfærd/konfliktniveau trods deres børns ønske om at de skal gøre noget 
andet end det de gør nu.   
 
Vi har givet forældrene et redskab som de kan tage med hjem og bruge til at sætte ord på 
deres følelser og tanker.  
 
Hvis ens barn udviser bedre trivsel bliver man som forældre glad og lettet. Mange forældre 
udtrykte taknemmelighed overfor os gruppeledere. 
 
 
 
Hvilken forskel oplever du at SMILgruppen har gjort for skolen? 
 
Flere lærer melder tilbage at de har kunnet mærke en forskel på eleverne i klassen.   
 
En stor del af de børn der har været med i gruppen, trivsel meget bedre i skolen.  
 
Noget ekstra at profilere sig på  



  
 
 
Hvad betyder det for dig at være SMILgruppeleder? 
 
Det er så dejligt og befriende at være med til at se den forandring man kan give disse 
elever. Gruppearbejdet er enormt givende for både børn og voksne, dynamikken er god og 
det er meget lærerigt at kunne følge op på det eleverne er optaget af nu og her. Vi glæder 
os til den næste gruppe vi kan starte op.  
 
Det er betyder mest for mig som gruppeleder er at kunne yde en form for forståelse, og 
lytte til alle de følelser der er blevet snakket om. 
 
Følelsen af at have gjort en forskel. 
 
 
 
Hvis du skal fortsætte som SMILgruppeleder, hvad er så vigtigt for dig? 
 
At der bruges tid på udvælgelsesprocessen, at der bliver støttet op og at der er givet tid til 
både forberedelse og forældresamtaler. Vi synes kufferten er et rigtig godt redskab til 
gruppearbejde som kan modificeres til at arbejde med andre emner end skilsmissen.  
 
Jeg vil gerne fortsætte bare med en gruppe der ikke er er så fordelt på 4 klassetrin.  Samt 
at man sætter det ind i skoletid så andre ”sjove” aktiviteter ikke spiller en større rolle.  
 
At der afsættes den nødvendige tid 
At gruppen er på max 9 
At jeg skal samarbejde med Lilli (frivillig gruppeleder) 
 



SMIL frivillige gruppeledere: 
 
HHvilken forskel oplever du at SMILgruppen har gjort for børnene? 
Det blev nemmere at tale om de svære ting. 
 
Det har været godt for dem at være i en gruppe hvor de var sammen med andre i samme 
situation. Dog var børnenes baggrund på Nivå skole meget forskellig lige fra helt nyskilte 
forældre til forældre der var blevet skilt da barnet var helt lille.  
Børn hvis forældre boede tæt på hinanden til børn hvor fædrene boede i udlandet. 
 
Tror gruppeforløbet gør det nemmere for dem at snakke med andre om at forældrene er 
skilt. Det gjorde de ikke tidligere. 
 
Det har været godt for dem at blive lyttet til, hvilket gør det nemmere at sige de svære 
ting. 
 
Børnene er blevet bevidste om hvad de ikke har indflydelse på og hvad de kan gøre noget 
ved. 
De har fået nogle redskaber og handlemuligheder og en gruppe børn de kan dele 
oplevelser med. 
 
Børnene blev bedre til at sætte ord på deres følelser i forbindelse med forældrenes 
skilsmisse. 
Ligeledes omkring forældrenes nye partnere. Det hjalp dem, at være sammen med og tale 
med andre børn, som havde de samme følelser, som dem selv. Det var helt legalt, at være 
vred på forældrene. Ligeledes savn af forældre. 
 
Flere af børnene udtrykker at de er glade for at have været med i gruppen, og at de er 
blevet opmærksomme på, at andre børn også har ”skilsmisseproblemer”. 
 
Børnene er blevet bedre til at udtrykke deres følelser overfor forældrene og sige hvad de 
gerne vil have der skulle være anderledes 
 
De er blevet bedre til at sætte grænser overfor pap-søskende som de havde det lidt svært 
med 
 
Forældrenes feedback til os var at deres børn var blevet bedre til at fortælle dem hvor de 
gerne ville være og hos hvem de gerne ville være flere dage. De var blevet bedre til at sige 
fra og til. Og børnene var blevet bedre til at stille krav til forældrene i stedet for hele tiden 
at være opmærksomme på om de sårede forældrene 



  
 
 
Hvilken forskel oplever du at SMILgruppen har gjort for forældrene? 
Svært at sige da vi ikke holdt individuelle samtaler med forældrene ved forløbets slutning. 
Men nogle forældre kom og sagde tak til os ved afslutningen. 
 
Forældrene var glade for at have børnene i gruppen. Nogle kunne mærke en positiv 
forandring i deres eget forhold til børnene. De blev mere åbne. 
 
Ved forældresamtalerne fortæller flere forældre, at de kan mærke på deres børn, at 
børnene har fået det bedre i forhold til forældrenes skilsmisse, og at det er lettere for 
børnene at sætte ord på deres følelser og tanker. 
 
Forældrene fortalte os at de følte de havde fået et tættere forhold til børnene fordi de 
turde være mere ærlige overfor dem 
 
 
 
Hvilken forskel oplever du at SMILgruppen har gjort for skolen? 
Ved det ikke men der blev vist interesse fra nogle af de øvrige lærere. 
 
Jeg har ikke haft særlig meget kontakt med børnenes lærere, så det er vanskeligt at udtale 
sig om. Dog har vi i et enkelt tilfælde taget initiativ til samarbejde med 
lærerne/skoleledelsen og forældre pga udsagn/adfærd hos et enkelt barn. På baggrund af 
dette blev der taget initiativ til tværfagligt møde vedr. barnet. 
I et enkelt tilfælde har vi fra en forælder fået oplyst, at barnet efter gruppeforløbet har fået 
det bedre såvel hjemme som i SFO. 
 
Mere balancerede børn som er mere åbne omkring deres situation, både overfor lærerne 
og overfor de andre børn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
Hvad betyder det for dig at være SMILgruppeleder? 
Dejligt som frivillig stadig at kunne bruge sin faglighed på noget som kan være med til at 
gøre en forskel for nogle børn. 
 
Det giver mig energi og glæde at kunne bruge mine kompetencer til at hjælpe nogle børn 
godt på vej, så de kan leve med skilsmisse som et integreret vilkår. Jeg ønsker, at de får en 
god dagligdag og barndom, hvor noget andet end skilsmisse er det, der fylder mest.  Jeg 
håber også, at det kan hjælpe dem til at undgå evt. at få behov for sociale 
hjælpeforanstaltninger. 
 
Positive oplevelser personligt såvel som fagligt. Stor glæde ved at være sammen med 
børnene og mærke deres reaktioner og den positive forandring, der skete, i løbet af 
perioden. 
 
Det har betydet en del for mig at se, at de fleste børn har fået det bedre efter forløbet. Det 
har været meget spændende at følge børnene over en 10 ugers periode, hvor de fleste af 
børnene synes at være blevet mere trygge ved gruppearbejdet og samarbejdet med de 
andre børn. Derudover har det været givende for mig at udnytte de erfaringer og den 
viden jeg har fra mit tidligere job med børn. 
Det betyder desuden meget for mig på det personlige plan at samarbejde med andre 
faggrupper, og det har været meget givende og lærerigt for mig. 
 
Det betød meget for mig at opleve børnenes tillid til mig og os gruppeledere og deres 
villighed til at fortælle om deres følelser og oplevelser 
 
For mig var det en meget stor oplevelse at være gruppeleder for SMILgruppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
Hvis du skal fortsætte som SMILgruppeleder, hvad er så vigtigt for dig? 
Vigtigt at de ansatte gruppeledere får afsat nok timer, så der er tid til forældresamtaler, 
forberedelse og evaluering. 
 
Det er vigtigt med en ordentlig forberedelse og planlægning inden gruppen går i gang,  
herunder også samtaler med det enkelte barn og dennes forældre. 
Det er vigtigt med tid til evaluering efter hver gang og planlægning af det efterfølgende 
samt ordentlig afslutning med det enkelte barn og dennes forældre. 
 
Jeg vil gerne fortsætte. 
 
Følgende er vigtigt for mig: 

at børnegruppen er på højst 6-8 børn 
at min rolle fra starten er klart defineret 
at jeg inden gruppeforløbet får afstemt og bliver fuldstændig klar på, hvilke opgaver 
der følger med at være gruppeleder, opgaver der ligger udover selve 
gruppearbejdet som f.eks.: skriftlige tilbagemeldinger til forældre, skole, 
frivilligcenter. (jeg har ikke været opmærksom på, at der f.eks. skulle laves en så 
specifik dokumentation omkring gruppeforløbet, og derfor bærer min besvarelse af 
evalueringen præg af usikkerhed) 
Det er desuden vigtigt at være opmærksom på hvilket tidspunkt på dagen man 
vælger til gruppeforløbet – specielt de yngste børn kan være meget trætte sent på 
dagen. 
Det er også vigtigt at der ikke er for stor aldersspredning i børnegruppen 
Det kan også være at stor betydning for børnene, at de på forhånd kender mindst 
en af gruppelederne 
At skolen inden henvisning til børnegruppen vurderer – sammen med forældrene – 
om gruppetilbuddet er relevant for barnet, og om barnet evt. kunne have behov for 
en mere vidtrækkende indsats. 

 

At min med-gruppeleder og jeg har god kommunikationAt vi mødes før gruppen 
begynder og får snakket igennem hvad vores mål og planer er for gruppen og til sidst det 
allervigtigste er at sætte børnenes i gruppen ønsker højest 

 













ET SMILbarn evaluerer en frivillig gruppeleder: 

 

 

 



SMILbørns ønsker for fremtiden: 

 

 


