
 
 Habilitering barn og ungdom, Kristiansund 
 Lærings- og mestringssenteret 
 
 
 
 

              

                      

Erfaringsutveksling om din hverdag 
 

Gruppebasert tilbud til foreldre som har barn med 
nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom  

 

 

             
 

 

 Tid: Oppstart 1. mars 2018, fra kl 08.30 – 15.30 
 Sted: Sykehusgata 2, Kristiansund 

 Gruppesamlingene går over 4 enkeltdager med  
3 uker mellomrom 



 
 

 

 

HVA ER FORELDREARENA? 
 
Foreldrearena er et gruppebasert tilbud for deg som har et barn/ungdom 
med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom. Vi ønsker å skape en 

arena hvor en deler sine erfaringer med andre i lignende situasjoner. 
Både foreldrepar og enkeltstående foreldre kan delta. Målet er å styrke 

deg og din families opplevelse av mestring i hverdagslivet.  
 

Foreldretreffene tilrettelegges og ledes av to gruppeledere, en forelder  
med brukererfaring og en fagperson.  Møtene er temabasert og foreldrene 

møtes fire ganger i løpet av et halvår.  
 

Gruppen tar utgangspunkt i tema som opptar alle familier – men som 
kan by på litt andre utfordringer for foreldre til barn/unge med en eller 

annen form for funksjonsnedsettelse eller sykdom.  
Vi tar sikte på å holde samlinger en gang hvert halvannet år.  

 
 
 

 

 

 

 
                                             
 



TEMAER  SOM TAES OPP 
 

 
1. mars Bli kjent 

Livet i familien   

22. mars Dagene skal henge sammen 
Om tradisjoner og verdier i familien 

12. april Kunsten å ta vare på seg selv 
Søsken 

 3. mai Sorg, tap og nyorientering 
Alt vi makter og er stolte over 

 
 

HENVISNING OG PÅMELDING 
 

Foreldre til barn/unge som ikke følges opp av 
Habilitering barn og ungdom kontakter fastlege for 
henvisning.  

 
Foreldre som ønsker å delta melder seg på innen  
15. februar 2018, til vår ekspedisjon tlf. 71 21 75 71. 
 
Kontaktperson er Marit Romundstad, tlf: 71 21 78 11/ 
40889024. 

 
 

Det serveres lunsj, frukt, kaffe og te for 300,- pr pers for 
alle fire gangene (giro ettersendes).  Gi beskjed om evt 
allergier. 

 



OPPLÆRINGSPENGER 
 
Det kan søkes om opplæringspenger hvis opplæringen 
sammen med reisetid blir 7 timer. Hvis ikke må 
omsorgsdager brukes. Vi er behjelpelig med utfylling av 
dette under samlingene. 
 
Er du alene om omsorgen eller om begge foreldrene ikke 
kan delta, er det mulig å ta med en annen som står 
barnet nært.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrangører:  

Helse Møre og Romsdal,  

Habilitering barn og ungdom og 

Lærings- og mestringssenteret 

 
                                                                                 
 

 

Kursledere: 
Turid Oldervik 

Marit Romundstad 
 


