
Om du vill delta,
kontakta oss: 

Simrishamns kommun  
på Österlen

Simrishamns kommun  
på Österlen

Barngruppen Blåvinge
för dig som är mellan 8 och 12 år

Samordnare
Annica Lindh
0414-81 94 84
annica.lindh@simrishamn.se

Det är många barn som  
lever med känslomässiga
sjukdomar.

KOM IHÅG!
• Det är inte ditt fel!

• Du är inte ensam!

• Våga be om hjälp.

• Du kan bara ta ansvar 
för dig själv, inte för 
någon annan.

• Du kan välja! 

• Var rädd om dig!

• Tyck om dig själv!

• Ha roligt!

 
Det finns en sak som är väldigt 
viktig och som alla i gruppen 
måste komma ihåg; det vi  
pratar om i gruppen stannar i 
gruppen. Ingen av oss får 
berätta för andra vem som 
går i gruppen eller vad de 
sagt. Ledarna berättar inte  
heller för dina föräldrar vad  
du sagt.

Cinna Hilber
0414-81 95 67
carina.hilber@simrishamn.se

Milea Corméry
0414-81 94 03
milea.cormery@simrishamn.se

Barn- och utbildningsförvaltningen i 
samarbete med Socialförvaltningen

simrishamn.se



För dig som är mellan 8 och 12 år ...
 
… och har någon i familjen som dricker för mycket alkohol eller 
använder droger, mår dåligt, bråkar eller slåss. Kanske har dina 
föräldrar också skilt sig. 

GLAD

ARG

 

 

Jag blir
ledsen när
mamma 
är full.

 

 Jag blir glad  
när mamma och pappa 
pratar med varandra.

  

 

 

Jag blir  
så rädd  

när pappa  
slåss.

 

 Jag vågar inte
 ta med kompisar 

hem.
OROLIG

Tänk på att:

• Du är värdefull!

• Du är viktig!

• Du vågar!

• Du kan!

• Du är speciell!

Hur funkar Blåvinge?
 
I gruppen är man aldrig fler än  
6 barn och det är alltid samma 
barn och samma ledare som deltar.

Vi träffas en gång i veckan  
16 gånger och varje träff varar 
i två timmar.

Vi har olika teman som handlar 
om känslor, familjen, risker och 
val, självkänsla, försvar och de  
känslomässiga sjukdomarna.

Vi har avslappning, vi ritar, ser 
film, läser böcker, leker lekar, har 
rollspel och varje gång fikar vi 
tillsammans.

JAG

Jag blir så arg 
när mamma och

 pappa bara lovar 
och lovar …

LEDSEN

RÄDD

Varför ska 
du vara med 
i Blåvinge? 
• för att må bättre

• för att lära dig mer om dig själv

• för att träffa andra barn som varit 
med om liknande saker

• för att ha roligt

• för att prata om jobbiga saker  
och det du undrar över

• för att lära dig göra saker som  
är bra för dig själv

• för att få veta mer om  
känslomässiga sjukdomar




