
Ungeindsats: 

Skoler: 

Familieafdelingens bidrag ind i en ungeindsats er på nuværende tidspunkt et tæt tværfagligt 

samarbejde med de skoler/ instanser der varetager den unges uddanneles/dagtilbud. 

Således er der socialrådgiver tilstede ved alle RUSK møder, ligesom der netop nu pågår en 

prøvehandling med en egentlig forpostordning i udskolingen på Ørstedskolen. En del af 

denne foranstaltning er en ”Åben Dør” funktion, hvor såvel lærere som forældre og den unge 

selv kan søge råd og vejledning. Målet er at opspore unges mistrivsel tidligere således at 

mindre forebyggende indsatser og foranstaltninger kan afhjælpe en given problematik. 

Der er intention om, at der skal afholdes samarbejdsmøder med ”Ung i Fokus” samen med 

PPR hvor den enkelte unge drøftes, og der lægges en plan for fremtiden. Alle unge i dette 

skoletilbud er tilknyttet en socialrådgiver, ligeledes deltager Møllehuset på mødet såfremt 

den unge måtte være anbragt der. Ligeså er der socialrådgiver tilknyttet i møder vedr. unge 

på Tåsingeskolen. 

SSP: Der sker samarbejde med SSP via § 115 møder. 

PPR:  

Sundhedsplejen, PPR og familieafdelingen har tværfaglige møder, hvor også problematikker 

om konkrete unge kan drøftes og koordineres. Den fysisk tætte placering af medarbejdere 

sikrer et flow i samarbejdet omkring fælles sager. 

Voksen handicap og psykiatri: 

En del sager overgår fra familieafdelingen til voksen handicap og psykiatri når den unge der 

forsat har massivt støttebehov fylder 18 år (23år). Der er et tæt samarbejde 

sagsbehandlerne i mellem, på tværs af afdelingerne, for at sikre en god plan for den unge og 

kontinuitet i allerede iværksatte foranstaltninger. VHP orienteres om at der er en ung ”på vej” 

når den unge er 17 år og der lægges en plan for hvad der skal ske inden den endelige 

overgang ved det fyldte 18 år. Igen har den fysisk tætte placering betydning for det gode 

samarbejde instanserne imellem. 

Jobcenter: 

Familieafdelingen inddrager jobcenteret ad hoc vedr. de unge som måtte overgå til det regi. 

Der er ligeledes samarbejde vedr. de unge der fylder 18 år mens de er i en foranstaltning 

bevilliget iht. LSS. 

Der er fast mødestruktur om unge sårbare gravide, hvilket sikrer en tidlig forebyggende 

indsats. 

Der arbejdes på et mere formaliseret samarbejde omkring unge, hvor der afholdes faste 16 

og/ eller 17 års møder. Her kan overgangene mellem ung/voksen drøftes og der kan lægges 

en plan der sikrer at alle unge understøttes bedst muligt. 



Endvidere vil familieafdelingen gerne bidrage til at der udarbejdes en egentlig demografi 

analyse, fra de unges fyldte 15 år, således at der kan tages højde for forventede 

fremadrettede udgifter i voksenregi. 

Af andre samarbejdsflader kan nævnes: 

UU-vejleder, PPR Svendborg, PPR andre kommuner vedr. særligt anbragte unge. Voksen 

handicap og psykiatri, andre kommuner, særligt ved anbragte unge. Misbrugsbehandling, 

Diverse efterskoler og kostskoler. 

Det bør bemærkes, at de unge som ikke umiddelbart kommer direkte videre i uddannelse, 

og som har haft sporadisk skolegang, ofte er ramt af komplekse sociale, følelsesmæssige og 

til tider kognitive problemstillinger. Endvidere kommer de ofte fra familier med svære 

problemstillinger hvor der generelt er manglende forældreopbakning, og struktur. På 

bagrund heraf er det yderst vigtigt at der arbejdes med den enkelte unges problemstillinger, 

men også i familiekonstellationen som er muligt i familieafdelingens regi. 

Helle Hebel 


