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Eitt Víðari Eftir Hjúnaskilnað (KIFF-skeið) er til tykkum foreldur, ið eru farin frá hvørjum 
øðrum, men gjarna vilja styrkja samstarvið um tykkara felags børn. Skeiðið er bæði 
til tykkum, ið júst eru farin frá hvørjum øðrum, og tykkum, ið langtsíðani eru farin frá 
hvørjum øðrum. Tað er eisini møguligt at luttaka á skeiðnum uttan hitt foreldrið.

Eitt Víðari Eftir Hjúnaskilnað (KIFF-skeið) er eitt námsfrøðiligt skeið, ið leggur dent á 
foreldrasamstarvið, og hvussu tit sum foreldur best kunnu styðja børn tykkara eftir 
hjúnarskilnað. Skeiðið er ment av Center for Familieudvikling við støði í nýggjastu 
vitanini um evnið og er grundað á grundreglurnar handan PREP.

Skeiðið gevur tykkum vitan og reiðskap til at:

• Betra um foreldrasamstarv og samskifti

• Styðja børnini sum frægast í teirra gerandisdegi í tveimum heimum

• Verða meira tilvitað um egna gongd í hjúnaskilnaði

“Skeiðið er til tey djørvu foreldrini, ið tora at taka seg sjálvi og børnini í álvara – og ið 
vilja hava góðan trivnað fyri deiliforeldur og børn” – luttakari í Víðari Eftir Hjúnaskilnað 
(KIFF-skeið)



Innihald
 
Skeiðið skiftir ímillum frálæru og samrøðuvenjingar. Í 
venjingunum skulu foreldrapør tosa saman við hjálp frá 
einum samrøðutóli og við styðjan frá einum vegleiðara 
nakað av tíðini.

Skeiðið er grundað á 10 frálæruevni:

• Móttøka og inngangur

• Hjúnaskilnaður sum lívsbroyting

• Tað týdningarmikla samskiftið

• Samstarvssløg eftir hjúnaskilnað

• Børn og teirra atburður

• Okkara foreldrasamstarv

• Tá ið samskiftið gerst torført

• At styðja børnini í hjúnaskilnaði 

• At býta tíðina saman við børnunum ímillum teg og 
viðforeldrið

• Vegurin víðari og hvør sær



Um tit hava løgfrøðiligt sakarmál í familjurættinum 
(undantikið mekling og serkøna barnavegleiðing) áðrenn 
tit melda tykkum til, skulu tit fyrst til eina innleiðandi 
samrøðu, har ið tit fáa at vita, hvørt skeiðið er rætta tilboð 
til tykkum her og nú, ella um tað er betri at bíða ella at byrja 
við samrøðum. Tit kunnu biðja um eina tíð til innleiðandi 
samrøðu, tá ið tit melda tykkum til.

Longd:
 
Skeiðið er í tríggjar dagar frá kl.13-17, 12 tímar tilsamans.

Hvar:

Dato:

Til góman: Miðmáli er kl 12:00

Drekkamuður fæst allar dagar.

MEA


