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 FORENINGERNES HUS SØGER 
FRIVILLIGE GRUPPELEDERE TIL 

TRIVSELSGRUPPER FOR SKILSMISSEBØRN 

 
Trivselsgrupper for skilsmissebørn er et tilbud i Foreningernes Hus i Vejle, hvor børnene får et trygt frirum, til 
at sætte ord på det der er svært når deres far og mor er blevet skilt. Da vi nu har børn på venteliste, søger vi 
et par gruppeledere til at starte endnu en gruppe op i april. Kan du derfor se dig selv hjælpe en flok dejlige 
børn, så hører vi rigtig gerne fra dig! 

Jobbeskrivelse: 
Som voksen gruppeleder er du den, der er med til at børnegruppen får en god start og proces og som 
hjælper børnene med at sætte ord på deres udfordringer. I vil være to voksne sammen om en gruppe på 4-8 
børn i alderen ca. 8-12 år. Så I hjælpes ad og har hinanden at sparre med.  
Som ny gruppeleder får du redskaber og værktøjer, så du er klædt på til opgaven, samtidig med at vi også 
håber at du hen af vejen har lyst til at byde ind med nye spændende forslag og ideer. 
Du bliver en del af et godt team af et frivilligt fællesskab i vores forening og kan få kollegial supervision samt 
sparring af selvhjælpskoordinatoren og centerlederen.  

 
Antal timer: 
Grupperne mødes som regel to timer af gangen hver anden uge. Vi har ikke møder i børnenes sommerferie, 
men starter op igen efter sommerferien. 

 
Kvalifikationer: 
Vi lægger især vægt på dine menneskelige kvalifikationer, herunder naturligvis at du kan lide børn, er 
tryghedsskabende og kan favne børnene og deres problematikker. Har du en børnefaglig baggrund og/eller 
tidligere eller nuværende joberfaring med børn, - så er det en klar fordel.  
Alder er uden betydning – om du er studerende eller er gået på pension er ikke det vigtigste.   
Det vigtigste er, at du har lyst til at hjælpe nogle børn i mistrivsel, i et samarbejde med gode kolleger.  

 
Organisation & Adresse: 
Mariann Doherty 
Foreningernes Hus 
Vissingsgade 31, 1 s 
7100 Vejle. 
 
Telefon: 
41 52 60 83: mandag, onsdag og torsdag 10.00-14.00 og tirsdag kl. 10.00-16.00 
 
E-mail:  
mariann@frivejle.dk 
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