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Tryghed og Trivsel i familien 
Et tilbud til småbørnsforældre, som selv er vokset op i en 

familie med rusmiddelproblemer 

Skive—det er RENT LIV 
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Baggrunden for tilbuddet 

  

Når rusmidler styrer en familie, bliver relationerne i familien påvirket. Hverda-

gen bliver uforudsigelig, og der sker en rolleombytning, hvor børnene får mere 

ansvar, end de skal have. I Tryghed og Trivsel bryder vi den negative spiral og 

styrker familiens måde at være sammen på. 

  

Vi ved, at forældre der selv er vokset op i en familie med rusmiddelproblemer, 

ofte udfordres når de selv bliver forældre. 

 

Hvem kan deltage i Tryghed og Trivsel? 

  

Tilbuddet er målrettet familier med børn i 0-7 års-alderen, som har eller har 

haft rusmiddelproblemer tæt inde på livet. Det kan også være, at du som for-

ælder selv er vokset op i en familie, hvor rusmidler har styret og forstyrret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der er tavshedspligt i forhold til det  

der foregår i gruppen 
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Hvad er formålet med tilbuddet? 

 

• I kan opnå viden om og en bedre forståelse for, hvordan rusmidler kan på-

virke de indbyrdes relationer i en familie. 

 

• I får mulighed for at tale om, hvordan mønstre og erfaringer fra jeres 

barndom og opvækst kan påvirke rollen som forældre 

 

• I får mulighed for at møde andre forældre, der har samme eller lignende 

erfaringer fra deres opvækst. 

 

• I får viden om, hvordan I kan styrke relationerne i jeres familie og hvordan 

I sammen kan opbygge bæredygtige samværsformer. 

 

• I får mulighed for at deltage i et forældrekursus kaldet TRYGHEDS-

CIRKLEN, der kan være med til at fremme det gode samspil og trygge til-

knytning mellem jer og jeres barn. 

 

 

Tryghed og Trivsel består af en indledende samtale samt 8 gruppegange. Kur-

set er gratis. 

 

Vi mødes i Huset 

Frederiksdal Allé 23 

 

Onsdage kl. 13.00-15.00 

(datoer aftales ved opstart) 
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Rusmiddelcenter Skive 

Skive Kommune 

Kompagnigade 11c, stuen 

7800 Skive 

Tlf.: 9915 7373 

www.centerforpsykiatriogrusmiddel.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Har du yderligere spørgsmål, eller er du interesseret i at deltage,  

er du meget velkommen til at kontakte: 

 

 

Allan Toft Pedersen - Rusmiddelcenter Skive 

Mobil: 21 37 49 08, mail: atop@skivekommune.dk 

 

Inger Marie Thomsen - Sundhedsplejen 

Mobil: 29 69 63 32, mail: imth@skivekommune.dk 

 

 

 

 


