
 

  

 

Samtalegruppe for SEJE CODA børn 

Et gratis tilbud til børn født 2004-2008 med døve 

 eller døvblinde forældre 

En mor til et CODA barn, der tidligere har deltaget i et samtaleforløb, udtaler efter barnets deltagelse i 

gruppen ”mit barn forstår mig bedre nu” 

Formål: 

Formålet med gruppen er at CODA barnet får mulighed for at: 

 få viden og forståelse for hvordan det er at være døv 

 mødes med andre CODA børn. 

 dele erfaringer, tanker, oplevelser om at vokse op med døve forældre. 

 blive styrket i at være i begge verdener – døv og hørende 

 

Vi ved at børn har glæde og gavn af at mødes med andre med samme baggrund. 

Hvordan foregår det: 

Samtalegruppen vil foregå på dansk tale. Gruppen vil blive ledet af Gitte og Anette, som til daglig er ansat som 

forældrevejledere under Familieteamet i CFD Rådgivning. Begge gruppeledere er hørende men kan tegnsprog. 

Gruppen vil mødes på Fredericia kontoret – Danmarksgade 4, hver uge kl 17-19 over ca. 10 uger med opstart 

august 2017. (Konkrete datoer vil blive sendt ud til deltagerne) 

Vi vil servere lidt at spise og drikke. 

Hver gang vil vi drøfte et tema, der relaterer sig til at børnene er i begge verdener. Det kan være temaer som ”mig 

og min familie” eller ”hvordan oplever jeg at vokse op med døve forældre” Derudover skal vi også bare være 

sammen - snakke, lege og grine. 

Inden gruppen starter op: 

Forældre og børn vil inden opstart af gruppen blive inviteret til en samtale med Gitte og Anette, hvor der vil blive 

informeret nærmere om forløbet. 

Tilmelding: 

Tilmelding kan ske til: 

Gitte Steinmetz gsz@cfd.dk                  Anette Meyer amg@cfd.dk  

sms eller Face Time til mobil 22 94 91 02             sms til mobil 40 24 95 34 eller  

                                                                                       Skype: cfd-odense.dk 

 

 

 

 

 

 

Hvis der er noget du gerne vil spørge om, eller er du interesseret i at høre mere om gruppens indhold og  

forløb, er du velkommen til at kontakte enten Gitte eller Anette. 
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