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Hvad er “Hel Familie”? 

”Hel Familie” er et tilbud om hjælp til familier med flygtningebaggrund.

Tilbuddet er gratis.

Hvorfor tilbyder vi denne hjælp? 

Det er en stor udfordring at komme til et land, hvor både sprog og kultur er 

meget anderledes end det, man kender.

Når man kommer til Danmark med flygtningebaggrund, kan det være 

svært at få en hverdag til at fungere i familien og trives i alt det nye. 

Vi ved, at mange flygtninge ønsker at lægge krig, flugt og voldsomme 

oplevelser bag sig i livet i Danmark. 

Vi ved også, at fortiden alligevel kan dukke op, f.eks. i form af mareridt, 

problemer med koncentration, hukommelse og humørsvingninger og at 

dette kan påvirke hele familiens trivsel.

Vi ved herudover, at det kan være svært at leve sammen som familie igen, 

hvis man har været væk fra hinanden i længere tid, selv om man er 

lykkelig for at være genforenet.

I ”Hel familie” får I vejledning og hjælp til 

at bruge jeres families styrker og til 

bedre at klare det, der er svært for netop 

jeres familie.  

Hvordan foregår det? 
Hjælpen foregår i Greve Familiecenter

I vil samarbejde med en familieterapeut, som er særligt uddannet til at 

tale med børn og familier.

Forløbet vil bestå af samtaler, øvelser og undervisning.

Din mening er vigtig 

Vi vil sikre, at vores samarbejde med dig/jer er godt for jeres families 

udvikling.

Hver gang, vi mødes, vil vi derfor stille dig 4 spørgsmål om, hvordan du 

har det og 4 spørgsmål om samarbejdet med os. Det tager kun et par 

minutter for dig at udfylde det.

Vi glæder os til at samarbejde med dig/ jer og I er 

altid velkomne til at kontakte os. 

Du bliver altid tilbudt tolk.

Tolken og familieterapeuten er professionelle og har tavshedspligt.

Vi vil bede dig om samtykke til at tale med andre fagpersoner, når 

der er brug for at samarbejde og koordinere de indsatser, jeres 

familie får.


