Tidsplan over projektaktiviteter
Tidsplanen beskriver de aktiviteter, der er tilknyttet projektet i afprøvningsperioden. Ansøger skal være
indforstået med, at alle aktiviteter er obligatoriske.

Tidsplan Mestringsindsats for søskende til børn med handicap
Aktivitet
Udmøntning af puljen
Opstartsmøde med
Socialstyrelsen
Afprøvningsperiode
Registrering af deltagere på
forløb og videregivelse af
information til VIVE
Forløbsafholdelse

Opsporing og rekruttering
til indsatsen

Undervisning

Opfølgende undervisning/
Supervision
Netværksaktiviteter med
andre kommuner i projektet
(buddyordning med 1-2
andre kommuner)

Opfølgende aktiviteter med
Socialstyrelsen

Tidsforbrug
Evt. sted
1 ½ time
Online
-

Ca. 34 timer pr.
forløb inkl.
rekruttering og
forberedelse
-

Webinar 1 time +
2 hele dage (fysisk
tilstedeværelse) plus
transport
Online og i Odense
eller København
2 webinarer af ca. 2
timer
Online
Møder af 3-4 timer
ekskl. evt. transport
(evt. online)
Online, i Odense
eller på besøg i en af
de andre kommuner
Møder af 1-1½ time
telefon/online

Dialogmøder med
deltagelse fra VIVE, der
præsenterer foreløbige
resultater

Halv- eller
heldagsmøde
i kommunen

Evalueringsaktiviteter – se
afsnit 7.6. Evaluering, samt
Bilag 2: Aktiviteter
forbundet med evaluering

Varierende
i kommunen

Afslutning Tværkommunalt møde

Endnu ikke afklaret
Odense

Estimeret tidspunkt
Juni 2022
Juni 2022
Juni 2022-december
2024
Løbende i
afprøvningsperioden
3-4 gange årligt i
afprøvningsperioden (1-2
gange i 2022)

Deltagere

Koordinator/tovholder, relevante
ledere

Koordinator eller andre
medarbejdere kommunen
vurderer kan varetage opgaven
2 gruppeledere, 2 tilrettelæggere

Juni 2022-september
2022 mhp at være klar til
at køre første forløb
umiddelbart efter
overstået undervisning.
Herefter løbende.
September 2022

Myndighedsmedarbejdere, PPR,
familiehuse ol. Vær opmærksom
på tildelingskriteriet, der knytter
sig til opsporings- og
rekrutteringsaktiviteter under pkt.
9
Personale, der skal varetage
funktionen gruppeleder og
tilrettelægger

Mellem oktober 2022 og
februar 2023

Gruppeledere, tilrettelæggere

2 gange årligt inden for
afprøvningsperioden (1
gang i 2022)

Kommunal koordinator,
gruppeledere, tilrettelæggere,
Socialstyrelsen

Ca. 4 gange årligt inden
for afprøvningsperioden

Kommunal koordinator, evt.
kommunal leder, evt. VIVE,
Socialstyrelsen

1 gang årligt inden for
afprøvningsperioden
(ca. november 2022,
oktober 2023, oktober
2024)
Inden for
afprøvningsperioden

4. kvartal 2024

Efter behov: Kommunal
koordinator, kommunal leder,
gruppeledere, tilrettelæggere,
forældre/børn, evt. opsporende og
visiterende funktioner
Kommunal koordinator,
kommunal leder, gruppeledere,
tilrettelæggere, VIVE

