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Ønsker som vi vil arbejde videre med i de 
eksisterende indsatser 

 

• Tage udgangspunkt i den enkeltes drømme, ønsker og 
behov, i højere grad inddrage borgeren og borgerens 
relationer og skabe mere tillid og respekt i samarbejdet 

• Vi har siden efteråret 2017 haft fokus på at implementere en 
Koordinerende Rådgiver i Børnehandicap 

• Alle Rådgiverne i Børnehandicap skal i 2019 uddannes i den 
netværksinddragende samtale 

 

• Løbende evaluering af forløbet - opfølgning og effektmåling 
efter nye tiltag 

• Der er og skal på alle både børne- og voksenforløb, være opfølgning 
minimum en gang om året.  

 



Ønsker der fører til nye tiltag 

• Mere skriftlig vejledning til forældre og unge om 
muligheder, opmærksomheder ved overgang fra ung til 
voksen 
• Vejledning på hjemmesiden målrettet hhv. forældrene og de unge i 

forhold til overgangen fra ung til voksen 

• Overgangsmøde der ruster familierne allerede ved den 
unges 15/16 år 
• Det finder allerede sted i dag, når den unge fylder 16 år.  

• Fremadrettet vil vi udarbejde informationsskrivelse, som vil blive 
udleveret på første møde, hvor det tydeligt vil fremgå, hvad der skal 
afklares frem til det 18 år, hvornår møderne vil ligge, hvem der deltager 
på møderne og hvad der skal tales om/afklares (2019).  

• Årligt netværksmøde for familier i overgangsfasen mellem 
barn og voksen (15-19 år) 
• Vi vil gerne facilitere et årligt netværksmøde evt. i samarbejde med 

Handicaprådet.  



Gode råd til sagsbehandlingen  

• UU-vejleder med i overgangen 

• Deltager i overgangen i dag 

• Indflydelse på dagsorden 

• Det er altid en mulighed. 

• Evaluering/feedback/referat til godkendelse efter 
møde med sagsbehandler  

• Der skal altid være en opsamling på mødet, hvor der kort bliver 
ridset op hvad der er aftalt. Begge parter skal godkende referatet 
efter mødet, så det sikres, at alle har hørt/forstået det samme i 
forhold til aftaler. Der er mulighed for at komme med indsigelse, 
men referatet skal ikke underskrives. 

• Orientering om skrift af sagsbehandler  

• Det er der stor fokus på.  

 

 

 


