LUFTSKIBET
Et tilbud til børn
der er opvokset i familier med misbrug
SKIVE.DK

Hvad er LUFTSKIBET?
LUFTSKIBET er et tilbud til børn og unge i alderen 8-12 år og 12-18
år, der er vokset op i en familie med misbrug.

Baggrunden for LUFTSKIBET
Tilbuddet er lavet i et samarbejde mellem Familieafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen og Rusmiddelcentret.

Baggrunden er, at når en forælder har et misbrug af rusmidler, påvirker det hele familien og især børnene.

Disse børn føler sig ofte alene, hvilket gør dem særligt udsatte.
Mange er ikke klar over, at der er andre, der har det på samme
måde. Ved at komme med i LUFTSKIBET kan barnet / den unge
være sammen med ligestillede.

Hvordan kan mit barn komme med i gruppen?
Du skal ringe til LUFTSKIBETS gruppeledere, hvorefter du som forælder kommer til en indledende samtale. Efterfølgende deltager
du og dit barn i en samtale med en gruppeleder, inden barnet kan
starte op i gruppen.

Hvad kommer der til at foregå?
Børnene / de unge får i LUFTSKIBET mulighed for at:


Mødes med andre unge i alderen 8-12 år / 12-18 år, der også er vokset op i en familie med misbrug



Få viden og emner, der er relateret til barnets / den unges
behov



Få et sted, hvor barnet / den unge kan vende det, der optager ham / hende

Hvad kan du gøre for at støtte op omkring dit barns forløb?


Det er vigtigt, at du giver accept til, at dit barn må snakke
om de ting, han / hun har brug for



Støtte dit barn i at passe aftalerne med resten af gruppen



Huske at sende afbud, hvis det er nødvendigt
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Hvor og hvornår foregår gruppen?
Gruppen foregår hver anden tirsdag klokken 16.00-18.00 på Rusmiddelcentret, Resenvej 10A, 7800 Skive.
Datoer for forløbet fås ved opstart.

Kontakt gerne gruppelederne:
Vivi Sørensen, tlf. 3057 5487
Ketty Deleuran, tlf. 2487 8672
Trine Strandet Lindekilde, tlf. 2475 5779
Anna-Grethe Nielsen, tlf. 2487 7219
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