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Bubblan 
Vad är Bubblan? En gruppverksamhet för barn till separerade/skilda föräldrar. Barnens skilsmässa 

ser inte alls ut som föräldrarnas, handlar inte alls om samma saker. De allra flesta föräldrar gör sitt 

bästa för att se till barnens behov och samarbeta bra efter separationen. Några hamnar i stora 

svårigheter och drar in barnen i konflikter och vårdnadstvister. Oavsett vilket, tänker vi att det för 

samtliga barn är skönt att få prata med andra, både barn och vuxna och dela sina erfarenheter. Den 

möjligheten finns i Bubblan! 

Vem riktar sig Bubblan till? Till barn 7 år och uppåt (spelar ingen roll hur gammalt barnet var när 

skilsmässan ägde rum). Vi träffas en gång i veckan, 2 timmar vid 10 tillfällen. Vi använder materialet 

”Skilda världar”, framtaget av Bris. På våra träffar har vi olika teman, vi fikar, har olika 

aktiviteter/uppgifter utifrån ålder. Lek och glädje är en viktig ingrediens i gruppen. 

Gruppens sammansättning anpassas efter behov. När vi har tillräckligt många anmälda barn i samma 

åldersspann så startas en grupp, minst 5 och max 7.  Intresseanmälan kan göras löpande då vi startar 

grupper kontinuerligt. Glöm inte att även äldre barn är välkomna och kan ha ett lika stort behov av 

att delta.   

Citat från barn till skilda föräldrar: 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Är du intresserad? Hör gärna av dig till oss för anmälan eller frågor!! 

”Jag längtar efter mamma 

när jag är hos pappa och 

när jag är hos mamma 

längtar jag efter pappa!” 

”Jag förstår inte 

varför dem skildes, 

dem bråkade ju 

aldrig.” 

”Jag tycker inte att föräldrar 

ska få skiljas. Och om dem 

gör det så ska dem i alla fall 

inte träffa någon ny!” 

”Tänk om jag tog 

hem en kompis 

och sa att nu ska 

hen bo här!” 

”Bra att dem 

skildes. Nu 

bråkar dom inte 

längre.”  

”Det var dom som ville 

skiljas, ändå känns det 

som om det var mitt 

fel!” 
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