
Psykisk helseteam for barn og unge 

Påmelding til SMIL : 

For informasjon om neste SMIL-kurs se kommunens 
hjemmeside. 

Det ligger påmeldingsskjema/kontaktskjema på kommunens 
hjemmeside.(søk på SMIL i søkefeltet)

Ring oss gjerne hvis du har spørsmål:  tlf: 90027633  

Kursledere: Stine Villa Nerbø og Kristin Zimmermann 

Postadresse: 

Psykisk helseteam for barn og unge 

Postboks 64. 8501 Narvik 

                                                   

Velkommen til Lærings- og 
mestringskurset: 

SMIL 

Styrket mestring i livet 

    Gruppetilbud for barn som er pårørende  

                   

narvik.kommune.no



S M I L - Styrket Mestring i Livet

SMIL er et forebyggende gruppetilbud for barn og unge som har foreldre med 
psykisk sykdom, rusproblemer eller somatisk syk. Tilbudet  er rettet mot hele 
familien, med barnas opplevelser og behov i sentrum.

SMIL har til hensikt å fremme åpenhet, kunnskap og kompetanse. Styrket mestring 
i egen hverdag står sentralt.

Gruppelederne har både egen erfaring og fagkunnskap om det å være pårørende 
barn.

Tilbudet er rettet mot hele familien, men det er barnas opplevelser og behov som 
står i sentrum. Hensikten er fremming av åpenhet, kunnskap og kompetanse.  Fokus 
på samhold og felleskap. Et trygt sted for samtale, aktivitet og ikke minst gode 
mestringsopplevelser.

     STRUKTUR

● Gruppebasert tilbud med  6- 8 barn i hver gruppe
● Kan gjennomføres i barnegruppe, mellomtrinn eller ungdomsgruppe
● Minimum 10 ukentlige samlinger (tilpasses)
● Hver gruppesamling varer i 2,5 timer
● To foreldre samlinger i løpet av perioden.
● Alltid matservering på gruppene for å skape fellesskap.

 

narvik.kommune.nonarvik.kommune.no

     

 

TIL DEG SOM FORELDER.

Å være i en familie hvor du selv eller den andre forelderen har en psykisk 
sykdom, et rusproblem eller er somatisk syk er ingen enkel situasjon. Foreldre 
som har det slik sier hverdagen kan være tung og vanskelig til å fungere. 
Bekymring, dårlig samvittighet og usikkerhet om hvordan barna har det er 
vanlige følelser for mange. Vårt utgangspunkt er at du som mor eller far ønsker 
det beste for barnet ditt, og at det ikke alltid er enkelt å få til – spesielt i en 
vanskelig livssituasjon.

FORELDREINVOLVERING:

· Vi er avhengig av åpenhet både i forhold til grunnleggende problematikk 
overfor barnet som skal delta. 

· Det gjennomføres forvernsamtaler/oppstartssamtaler før oppstart

· Første og siste fellessamling er med foreldre.

· To samlinger hvor foreldrene møtes uten barna.

”Der var fint å dele – alle hadde samme ord ”(jente 12 år)

”Jeg skjønte at det ikke bare var meg” 

(gutt 11 år)

 

 


