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Sådan hjælper du bedst
dit barn gennem skilsmissen
Når skilsmissen står for døren
eller måske har været en realitet
længe, så er det vigtigt at huske
på, at denne gennemgribende forandring også involverer børnene.
Det er forældrene, der beslutter
og fuldfører skilsmissen uanset
om begge ønsker det eller ej. Det
er aldrig børnene, som kan bære
ansvaret eller træffe sådan en beslutning. Men børnene er nødt til
at acceptere omstændighederne
på trods af hvilke konsekvenser
det så end måtte have for dem.
Og det kan faktisk være noget af
det sværeste at udsætte et barn
for at skulle acceptere. Med tiden
skal skilsmissen blive til noget
godt for alle familiemedlemmer,
og derfor er det vigtigt at både
børn og forældre kommer hele
igennem.
Vær åben og ærlig omkring
skilsmissen fra starten af
Når man som forælder selv er påvirket følelsesmæssigt af situatio-

nen kan det være en fordel at delagtiggøre pædagoger og lærere,
som tilbringer en stor del af dagen
med jeres barn. Dermed får barnet mulighed for at fortælle frit
om følelser omkring skilsmissen
til jævnaldrende og andre voksne
end forældrene, uden at komme i

et dilemma omkring loyalitet og
hensyn. Børn fortæller ofte, at de
har svært ved at snakke med mor
og far, fordi de så bliver bekymrede, vrede eller kede af det. Og
når man f.eks. er 6 år gammel,
så er man afhængig af, at både
mor og far hurtigt kommer til at

10 gode råd
1) Vær åben og ærlig omkring skilsmissen fra starten af
2) Undlad at skilsmissen udvikler sig til en belastning for
barnet
3) Tag som forælder ansvar for dine egne følelser
4) Man støtter bedst sit barn, når man ikke er styret af en
bestemt følelse som vrede.
5) Forsøg at rumme barnets følelser uden at komme
med løsninger
6) Find måder at hjælpe barnet til at slappe af
7) Sørg for masser af frisk luft og fysisk bevægelse
8) Tænk barnet aktivt ind i din nye hverdag som
alenemor eller alenefar
9) Støt barnet i at lege og tegne
10) Inviter glæde og humor indenfor

fungere normalt igen. Derfor forsøger barnet helt automatisk ikke
at belaste forældrene yderligere
og kommer derved på overarbejde med både at skulle håndtere
egen sorg og samtidig også at tage
hensyn til de voksne.
Undgå at lade skilsmissen
udvikle sig til en belastning
for barnet
Når man som voksen er åben og
ærlig omkring sine egne følelser
og samtidig fortæller og viser,
at man selv tager ansvar for at
få det bedre, så kan barnet genvinde sin tillid og lære, at det er
helt normalt at være ked af det
indimellem, og det er muligt at
opøve en evne til at blive glad
igen. Det føles trygt for barnet at
vide, at mor eller far står ved, at
de faktisk har grædt, når barnet
opdager, at deres øjne er røde og
hævede og munden ser trist ud.
Hvis man derimod som forælder
bare siger, at man er ok, så føler
barnet sig utryg og kan få trang
til at bruge unødig energi på at
holde øje med de voksne, og hvordan de har det. I nogle tilfælde
vil børnene gå til yderligheder
for at forsøge at gøre forældrene
glade igen. Man støtter bedst sit
barn, når man ikke er direkte
styret af bestemte følelser som
vrede eller sorg, der kan virke
som tåge på en ellers klar skærm.
Søg hjælp, hvis det er svært for

dig at håndtere de tunge følelser,
som er forbundet med skilsmissen. Søg hjælp til dit barn, hvis
det markant ændrer adfærd, hvis
det ikke er muligt for dig at støtte
neutralt , eller hvis du af andre
årsager er bekymret for dit barn i
forbindelse med skilsmissen.
Inviter glæde og humor indenfor
Det er vigtigt bevidst i en periode
at tilbyde at snakke med dit barn
om skilsmissen i løbet af dagen.
Ellers kan spørgsmål, tanker og
følelser ofte presse sig på lige
inden sengetid, hvor det ikke er
hensigtsmæssigt, fordi barnet
er træt og kan have svært ved at
falde i søvn bagefter. Lyt og lad så
vidt muligt være at komme med
løsninger, forsøg i stedet at rumme følelserne sammen med barnet. Find måder at hjælpe barnet
til fysisk at slappe af, så de derved bevarer en grundfølelse af at
kunne finde ro. Hvis I har været

vant til at danse sammen i køkkenet eller løbe om kap om sofaen i stuen, sprøjte med vand eller
blæse sæbebobler, så prøv det af
igen. Bare et par minutter hver
dag kan lette en tung stemning
både for dig og dit barn. Hvis du
selv har brug for at løbe en tur,
så inviter dit barn med på cykel
ved siden af, så I begge får frisk
luft og bevægelse. Tænk i det hele
taget barnet ind i din nye hverdag med både glæde og humor.
Støt dit barn i at lege og tegne,
for derved kan barnet bearbejde
hændelser og måske endda glemme alt det svære for en stund.
Børn er særligt gode til at bevæge
sig mellem glæde og sorg. Prøv at
følge med og nyd livet på bedste
vis på trods af skilsmissens omstændigheder.
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