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Mød de frivillige gruppeledere 

 Jeg hedder Rosa Kunkel og har 
bopæl på Langeland. Jeg er 
uddannet pædagog og har 

igennem en årrække beskæfti-
get mig med børn og unge. 

Som frivillig vil jeg gerne bruge 
min erfaring til hjælp for andre. 

Jeg hedder Lisbeth Rasmussen. Jeg 

bor i Svendborg og  uddannet pæ-

dagog med 42 års erfaring i at ar-

bejde med børn og unge.  Det er 

vigtigt for mig at sørge for, at hvert 

barn føler sig set og hørt 

 



Hvordan er jeg en god kammerat? 

Børnenes fællesskab med de voksnes hjælp 

Samtalegruppe for børn og unge på Kassebølle Friskole er et 
forløb af 8 mødegange, hvor en gruppe af seks-otte deltagere 
mødes med det formål,  at tale om det, der kan være svært. 
Det kan fx være at føle sig akavet eller have svært ved at for-
tælle, når man er ked af noget. 

Samtalerne igangsættes og styres af to frivillige, der vil have 
fokus på, hvordan I kan støtte hinanden, men stå klar, hvis pro-
blemerne bliver for store.  

Målet med gruppen er fællesskabet. Når I lytter til hinanden, 
hører hinandens historier, udveksler gode råd og når I opdager, 
at andre har lignende tanker og følelser  - så giver I  hinanden 
den bedste hjælp, I kan få.   

 

Formålet med samtalegruppen er at give dig tro på dig selv, 
værktøjer til at hjælpe dine kammerater og oplevelsen af et po-

Er det svært at bede om hjælp eller vide, hvordan du kan 

hjælpe andre? 
Er det svært at snakke med andre om 

tingene?  

Vil du gerne have, at I kan hjælpe hinanden? 

Alle kan slås med noget, som er svært  

- men det hjælper at tale om det 
Hvor: Gruppen mødes på Kassebølle Friskole 

Hvem: Børn og unge fra 3. klasse og op efter 

Hvornår: Gruppen mødes første gang tirsdag d. 2. april 

Efterfølgende mødedatoer er: 

9/4 - 23/4 - 30/4 - 7/5 - 14/5 - 28/5 - 4/6 

Gruppen mødes altid kl. 14.00 - 15:30 

28. maj holder gruppen åbent hus, hvor man kan tage interes-

serede kammerater, søskende etc. med. Efter klokken 15:30 er 

der åbent for voksne. 

Tilmelding skal ske til:  

Julie Bjerring-Kristensen, Frivilligcenter Langeland.  

Tlf.: 20 80 45 33 

Mail: jbk@fcll.dk 

Ved henvendelse vil der være en gensidig forventningsaf-

stemning, for at afklare om børnenes behov og ønsker 

stemmer overens med gruppens indhold og rammer. 

Gruppen er et fortroligt frirum 
Alt, hvad der bliver sagt i samtalegruppen, er naturligvis fortro-
ligt og alle har pligt til at overholde dette. Men du behøver  
ikke dele mere om dig selv, end du har lyst til. 

Med i gruppen er der to voksne frivillige. De har ikke nødven-
digvis svarene på alle dine spørgsmål eller problemer, men de 
vil lytte til dig, om det du har på hjertet og støtte gruppen i at 
blive et trygt fællesskab. På bagsiden af denne folder kan du 
læse mere om de frivillige i gruppen. 


