
for anbragte børn og unge  

mellem  12-16 år 

Netværksgruppe  



→ Dine venner spørger, hvorfor du er i plejefamilie,  
og du ved ikke helt, hvad du skal svare. 

→ Du har en fornemmelse af ikke helt at høre til et sted. 
→ Du mangler nogen at tale med, som selv  bor i  

plejefamilie.  
→ Du oplever nogle gange, at det er svært at sige, hvad  

du mener. 

Hvad er en netværksgruppe?   
En netværksgruppe er et sted: 
→ Hvor du kan være lige præcis 

som du er. 
→ Hvor du bliver en del af et  

fællesskab af piger og drenge. 
→ Hvor alle børn og unge kan  

genkende din situation. 
→ Hvor du vil styrke din selvtillid. 
→ Hvor du kan få mod til at sige din 

mening! 

 Ung på 14 år: 
”Der er regler i gruppen, men  
det handler mest om, at der  
skal være plads til os alle, uanset  
hvordan vi er. Det er mega nice.”  

 Ung på 13 år: 
”Nogen gange kan jeg lide 
at snakke med andre om 
det hele, men andre gange  
orker jeg det ikke, og så 
kan jeg bare lade være. 
Det er det gode ved det.”  



 

Hvor mødes grupppen? 

Hvad laver vi i netværksgruppen? 
→ Vi hygger os! 
→ Vi spiser sammen. 
→ Vi taler sammen. 
→ Vi griner. 
→ Vi laver aktiviteter sammen. 

Hvad  

siger til? 

Netværksgruppen mødes i CAFAs 

hus i Borup, som ligger tæt ved  

Borup station, men måske kører  

din plejefamilie dig.  

Vi mødes ca. 1 gang om måneden 

kl. 16.30-19.30.  

Ugedagen varierer, så du ikke så 

ofte skal gå glip af dine andre  

fritidsaktiviteter.  

Vi tager på ture ud af huset ind 

imellem, og 1 gang om året laver vi 

en overnatning, som du kan være 

med til, hvis du har lyst.  

 
Ung på 15 år: 
”I gruppen fik jeg fortalt,  
at jeg ikke altid har det lige 
godt, når jeg er hjemme på 
besøg hos min mor, og det 
hjalp faktisk at tale lidt om 
det.”  

Alle i gruppen er med til at  
bestemme, hvad vi laver.  
Der er voksne i gruppen, som 
hjælper med planlægningen og  
deltager. 



Mangler du info? Send sms til projektleder  

Tina Bjørn Olsen på mobil 20 90 34 64, og du vil 

straks få svar eller en opringning.  

 

Vi kan også komme på besøg hos dig, så du kan 

høre lidt mere om det hele, inden du tager  

stilling. 

Hey – ses vi? Det håber vi! 


