Solkatten
En gruppverksamhet för barn
som lever med ”krångel” i familjen.

Solkatten är en gruppverksamhet för barn som lever med ”krångel” i familjen. Med krångel menas att föräldrarna har separerat och inte kan vara
sams eller att det finns psykisk ohälsa, våld eller missbruk i familjen.
Är du barn som har det ”krångligt” hemma, har du kanske känt dig:
• orolig för vad som händer hemma när du är i skolan.
• orolig för vad som händer när du kommer hem.
• orolig inför helger och lov.
• ledsen, rädd och ensam.

Är du förälder eller annan vuxen som lever i eller nära en familj där det
finns ”krångel”?
Har du kanske funderat på hur barnen i familjen upplever det?
Du kanske undrar om barnet:
• får klara sig själv för mycket.
• får ta för stort ansvar.
• tar skada på något sätt.

Våra verksamhetsgrupper
I våra grupper träffas barn, 6-19 år, som har krångel hemma. Vi träffas
två timmar, en gång i veckan, under en termin.
Vi träffar alltid varje barn med förälder innan gruppen startar. Det är helt
frivilligt om man vill berätta om sig själv eller inte.
I gruppen är det ”tystnadsplikt” och vi pratar inte med andra om vad vi
gör i gruppen.
När vi träffas i gruppen:
• Pratar och diskuterar vi
• Ritar och målar
• Ser på film
• Läser böcker
Några teman som kan tas upp under
gruppträffarna:
• Känslor och upplevelser
• Beroendeproblematik och andra
krångel
• Familjemönster och roller
Om du är intresserad av vår gruppverksamhet är du välkommen att ringa
till någon av våra barngruppsledare, så får du mer information om pågående och planerande grupper.

Kontaktuppgifter:
Föräldramottagning
Tfn 0122-853 10
Barngruppsledare:
Tfn 0122-859 82, 853 13
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Finspång är den attraktiva kommunen
i en spännande region där vi skapar
utveckling och livskvalite genom
samverkan, öppenhet och nytänkande.
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