
”Sammen står vi stærkest” 
Fokus på parforholdet 

 
 

 
 
 

 

FORÆLDRENETVÆRKSMØDE 

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 18.45-2l.00 

Rødovregaard (Havestuen), Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 

 
På baggrund af en række ”Sammen med Borgeren”-initiativer inviterer Rødovre 

Kommune dig til et forældrenetværksmøde, hvor du kan møde andre forældre med 

børn i alderen 15-25 år med autismespektrum forstyrrelser. 

 

At være forældre til et barn med autisme ændrer familiens dynamik og de voksnes liv for altid. Det 

er en anderledes og krævende omsorgsopgave, hvor forældrene kan komme til at føle sig 

utilstrækkelige i forældrerollen. At være forældre til et barn med autisme kan betyde: 

 

- At man skal kunne håndtere et barn med udfordringer uden at kende dem på forhånd. 

- At man skal ændre sin tilgang til barnet.  

- At man gør sig mange bekymringer om sit barns trivsel samt videre udvikling. 

- At man bliver ramt af sorg, tvivl, utryghed, stress, frustration, dårlig samvittighed m.m. 

- At man bebrejder sig selv eller hinanden. 

- At man glemmer at passe på sig selv. 
 

At passe på sig selv og parforholdet kan være hårdt arbejde i en presset hverdag, når udfordringer-

ne med autisme og alt det praktiske omkring støtte og hjælp bliver en del af hverdagen. Ikke desto 

mindre er der god grund til at have fokus på parforholdet og hvorledes det kan styrkes og udvikle 

sig videre. Til at facilitere aftenens tema har vi derfor indbudt familiebehandler og parterapeut Kate 

Nielsen. Kate er certificeret imago parterapeut og arbejder til daglig i Familiehuset, Elektravej hvor 

hun i mange år har hjulpet par i forskellige livssituationer. 

 

Efter oplægget er der mulighed for at stille spørgsmål til Kate og til at tale med andre forældre i 

forældrenetværkscaféen frem til kl. 22. 

 

Du kan tilmelde dig ved at kontakte Julie Rosenkilde på tlf. 36 37 73 40/cn22209@rk.dk eller 

Mette Klarskov på tlf. 30 76 95 37/cn24935@rk.dk senest den 14. Januar 2019. Husk at melde 

afbud, hvis du bliver forhindret.  

 

Vi glæder os meget til denne aften og til at se dig! 

 


