Sorggrupper i Skolen
Mødepligt:

Hvem er de voksne:

Det er vigtigt, at man melder
afbud, hvis man ikke kan
komme.

Kirsten Shaia der har sit
daglige arbejde i Dussen.
Tina Nielsen der har sit daglige arbejde i Dussen.

Tavshedspligt:
Vi har tavshedspligt i gruppen, hvilket betyder, at det,
der bliver sagt i gruppen,
ikke fortælles til nogen
udenfor gruppen.

Praktiske oplysninger:
Det er gratis at deltage i
gruppen. Medbring evt. lunt/
rart tøj.

Hvordan kommer
man med i gruppen?
Forældrene inviteres til en
samtale med sorggruppelederne, hvor man i fællesskab
finder ud af om sorggruppen

- samtalegrupper for børn i sorg
Et tilbud til de af skolens elever, der har mistet en far, mor eller
søskende eller som har en langtidssyg forælder.

Begge har hermed et kendskab til alle skolens elever.
Gruppelederne er uddannede
af og modtager supervision
fra medarbejdere fra Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt:
Kirsten Shaia
3.kl. centret Gug Skole
Tlf.96352314/ 25621660
Tina Nielsen
3.kl. centret Gug skole
Tlf.96352314.

Gug skole
Solhøjsvej 2
9220 Aalborg
Henvendelse til sorggruppen ved:
Pædagoger Kirsten Shaia og Tina Nielsen
Tlf.: 96352314
mail: kirsten.shaia@gug-skole.dk

Fakta om sorggruppen:

Sorggruppe på Gug skole
På Gug Skole vægter vi god trivsel og ser det som en
forudsætning for læring og trivsel.
Alvorlige tab påvirker trivslen og der bliver mindre
plads til det faglige og sociale, som skolen ellers danner
rammen om.
Disse børn skal ikke svigtes af skolen, og derfor har Gug
Skole oprettet en sorggruppe.

Hvad er en sorggruppe?

Hvordan er Gruppen ?

I en sorggruppe mødes børn,
der har lidt alvorlige tab, et
par timer hver anden uge og
får mulighed for at dele deres oplevelser, følelser, sorg
og savn med børn, der er i
samme situation. En sorggruppe er et rum for erfaringsudveksling, ikke et behandlingstilbud.

Der vil være to voksne sorggruppeledere hver gang.
Der kan være op til ca. 10
børn i gruppen, der kan
komme nye børn ind undervejs.

Hvem kan deltage?
Samarbejde
Det er i samarbejde med Kræftens Bekæmpelses projekt
”OmSorg” vi har oprettet sorggruppen. ”OmSorg” har
erfaringer med børnesorggrupper gennem de sidste 20
år.

Børn der går på skolen, Fra
3. kl. - 6.kl. hvis far, mor,
søster eller bror er død, eller
lider af en livstruende sygdom.

Hvorfor være med i
sorggruppen?
Her kan man være sammen,
med andre børn der har
oplevet noget lignende. Her
kan man tale om sit tab og
sin sorg, eller man kan lytte
til andres historier.

Man kan gå i gruppen så
længe man har behov.
Udover at snakke, kan vi
finde på at skrive breve, tegne, lytte til musik, spise boller, besøge kirkegården mv.

Hvornår og hvor mødes gruppen
Sorggruppen på Gug skole
mødes hver 14. dag.
Første gang d.14.November
2011.
Vi ses - altid Mandag i lige
uger i 2. kl. centret.

