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PROJEKT FOR BØRN SOM PÅRØRENDE 

	  

Lykkelisa Garding 

Er du mellem 9 og 17 år og pårørende til en med psykisk sygdom? 

Så har Bedre Psykiatri Aarhus et godt tilbud til dig.  
Bedre Psykiatri tilbyder gruppeforløb til dig som pårørende til en psykisk syg. 
Det kan for eksempel være en søskende eller en forældre. 

Et forløb er 10 gange fordelt over hele skoleåret. R Tidspunktet er kl 10 - kl 
16. De 6 timer vil byde på mad, gruppesamtale og en aktivitet. Deltagerne vil i 
høj grad have indflydelse på valg af aktiviteter. 

Formålet med gruppeforløbet er at øge børnenes trivsel og lade dem erfare at 
de ikke er alene om deres situation. Børnene vil få et netværk af ligestillede, 
strategier til at håndtere udfordringer samt gode oplevelser. 
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Fra kl. 10 til kl. 12 vil der være et varierende tilbud for forældrene. Det kan 
f.eks. være gruppeterapi, mindfulness og lignende. Børnene er også velkomne 
uden forældre. Vi har naturligvis tavshedspligt. 

Grupperne vil være tilknyttet Lykkelisa Garding, der har en kandidatgrad i Fol-
kesundhedsvidenskab med speciale i børns mentale sundhed. Hun har desu-
den en efteruddannelse i psykoterapi. Lykkelisa kan kontaktes på tlf 31135645 
eller på Lykkelisa.Garding@gmail.com 
 

PS: Det er gratis at deltage. 


