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Nyt projekt søger frivillige til at hjælpe børn ud af mobningens skygge  
 
I august starter et nyt projekt i Tønder kommune; Når børn blomstrer – om at træde ud af 
mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke. Nu efterlyser projektet frivillige voksne til 
projektet. De frivillige får stillet konkrete værktøjer til rådighed af RessourceDetektiven, der 
har stor erfaring med at arbejde med børn og unge med afsæt i den anerkendende tilgang.  

 
- Knap hver 10. folkeskolebarn over 3. klasse oplever at blive mobbet, og for en del af dem har 
mobningen så barske konsekvenser, at de får både psykiske, fysiske og sociale problemer senere 
i livet og det er netop her at vores projekt kan være med til at gøre en forskel, siger Hanne Aalling 
Risager administrerede direktør i RessourceDetektiven. 
 
Projektet hedder ”Når børn blomstrer – om at træde ud af mobningens skygge og ind i 
fællesskabets styrke” og går ud på at skabe trivselsgrupper, hvor børn og unge mødes og få sat 
fokus på deres indre styrker, der virker og samtidig få dem sat i spil, så deltagerne lærer at sige fra 
og til. Projektet skaber rammer for, at de udsatte børn og unge føler sig ok og oplever, at der er 
andre, der har det ligesom dem selv. Og samtidig får de mod og selvværd til igen at deltage i både 
sociale og faglige sammenhænge. Det er RessourceDetektiven, Selvhjælp Sydvest og Tønder 
Kommune, der står bag ”Når børn blomstrer”, som tidligere på året fik knap 800.000 kroner af 
Socialministeriet til at køre projektet i 3 år.  
 
På jagt efter ildsjæle 
Første trivselsgruppe skal i gang efter sommerferien, og derfor søger projektet nu frivillige ildsjæle 
til at hjælpe med at drive grupperne. De frivillige skal gennem et kompetenceudviklende forløb, 
som RessourceDetektiven står bag. RessourceDetektiven, er specialist i at udvikle medarbejdere 
og ledere, der arbejder med børn og unge og her har man nu skræddersyet et forløb til de frivillige 
ud fra virksomhedens grundlæggende principper:  
 
- Vi tror på barnets ressourcer, og det er helt afgørende i vores arbejde. Det er medvirkende til, at 
barnet finder styrken og modet til at udvikle sig. Mødet med styrkerne vil stimulere børnenes 
personlige proces og hjælpe dem med at finde egen indre lederkraft frem, så de ikke kun får sagt 
fra over for mobberne, men tør være sig selv, fortæller Karen Kirkholm fra RessourceDetektiven.  
 
Karen vil være underviser både i forhold til de frivillige, men også indgå i arbejdet omkring de børn 
og unge, der deltager i forløbet.  
 
Selvhjælp Sydvests rolle 
De frivillige vil være tilknyttet Selvhjælp Sydvest, hvor de vil få en grunduddannelse i at arbejde 
med selvhjælpsgrupper. Den daglige leder af Selvhjælp Sydvest Heidi Borum Ortega fortæller:  
 
- Alle nye frivillige kommer til at deltage i vores introkursus, hvor de bl.a. lærer om selvhjælpens 
metode og værdier, samt om den frivilliges rolle. Dét i kombination med kompetenceudviklingen fra 



RessourceDetektiven gør, at vi kan tilbyde sårbare børn og unge et unikt frirum, hvor de både kan 
spejle sig i hinanden og lærer at sige fra over for mobberne, siger Heidi Borum Ortega.  
 
Flere i det gode samarbejde 
Udover de tre hovedsamarbejdspartnere, er Broen Tønder og Julemærkehjemmet Fjordmark også 
vigtige medspillere. Helt konkret betyder samarbejdet, at projektet vil være brobygger, dels når 
børnene skal tilbage til hverdagen igen efter endt ophold på julemærkehjemmet, dels når de igen 
skal indgå i forskellige fritids-fællesskaber efter endt gruppeforløb. 
 
Uddannelsesforløbet starter op den 26. maj og der forventes at starte nye hold op efter 
sommerferien. 
 
For yderligere information, kontakt Hanne Aalling Risager, direktør i RessourceDetektiven, på 
telefon 3052 9333. 
 
Billede 1: Hanne Aalling Risager, direktør i RessourceDetektiven 
Billede 2: Karen Kirkholm underviser hos RessourceDetektiven 
 
Fakta 
Har du lyst til at blive en del af de frivillige ildsjæle i forbindelse med projektet ”Når børn blomstrer 
– om at træde ud at mobningens skygge og ind i fællesskabets styrke” eller bare vide lidt mere om 
projektet, så kontakte Hanne Aalling Risager på telefon 3052 9333 eller mail 
hanne@ressourcedetektiven.dk eller Heidi Borum Ortega på 2244 2500 eller mail 
mail@selvhjaelpsydvest.dk 
 
  


