Sådan arbejder vi i team børnehandicap

VI ARBEJDER RELATIONSOG DIALOGBASERET MED FOKUS PÅ

Metoder og
værktøjer

Hverdagsliv, nærmiljø og sundhed
Læring, trivsel og dannelse

For os er god sagsbehandling:
•

Vi møder borgeren som et helt menneske.

Udredningsværktøjet
(målgruppevurdering)

•

Vi vil kommunikation, der skaber tryghed og tillid.

•

Vi afstemmer forventninger mellem borger og sagsbehandler.

Samarbejde mellem familier og fagprofessionelle

Familierådslagning

•

Vi tænker og handler i helheder.
Vi vil ordentlighed.

Udvikling af faglighed

Forposter (tidlig forebyggelse)

•

Involvering af civilsamfundet

Dialogbasseret underretning

Vores sag - ikke min sag

Sags- og episodeanalyse

Skolegang, uddannelse og job for børn og unge i udsatte positioner
Tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde

Tværfaglig teamarbejde med fælles faglig praksis

Familieplan

Inddragelse af børnene og deres forældre

Prøvehandlinger
Systematisk sagsarbejde
med tavlemøder

Hvordan og hvor tit mødes vi?

Hvem samarbejder vi med?
EKSTERNE
Dagtilbud og skole

Praktiserende og speciallæger
Børne- og Ungdomspsykiatrien

VISO
Patientforeninger

Monofaglige
teammøde
ugentlig

Tværfaglige
teammøder
månedligt

Afdelingsmøder
månedligt

Faggruppe
møder
månedligt

Aflastningsinstitutioner

INTERNE
PPR
Sundhedsplejerske

Ung til voksen (UTV) sammen med myndighed social og sundhed
14,10 år
• Admnistrativt møde, orientering til myndighed social om et barns behov for særlig
støtte efter det 18. år. Opmærksomhed på
evt. behov for særlig botilbud eller støtte
fra det 18. år Samtykke fra og samarbejde med forældrene, myndighed sundhed
deltager

16 år
• Administrativt møde, opfølgning på 14,10 mødet, aktuel
status, og fremadrettet handling ift. det 18. år (forsørgelse,
værgemål), samtykke fra og samarbejde med forældrene
• Myndighed Social, beskæftigelse og sundhed deltager
• Socialrådgiver udfylder skema inden mødet og vedhæfter
relevante dokumenter

17,3 år
• Administrativt møde, myndighed social, sundhed og
beskæftigelse deltager, invitere øvrige ind ad hoc
• Samtykke og samarbejde med forældre
• Forældrene og ung indkaldes til overdragelsesmøde

Opkvalificerende kurser
2 gange årligt
Erfagrupper 4 gange om året
Supervision

Hospitaler

Eksterne psykologer

Teammøder og faglig sparring

Ny viden:

Børneterapeuterne (fys/ergo)
Familiekonsulenter/behandlere
Kontaktpersoner
Jobcentret
Myndigheds social og myndighed sundhed
Hjælpemidler
Dagtilbud og skole

De paragraffer vi bruger
mest fra Serviceloven:
§ 11 = Forebyggende indsatser
§ 32a = Hjemmetræning
§ 41 = Merudgifter
§ 42 = Tabt arbejdsfortjeneste
§§ 44/83 = Personlig hjælp
§§ 44/84 = Aflastning/afløsning
§ 45 = Ledsager
§ 48 = Børnesamtale
§ 50 = Børnefaglig Undersøgelse
§ 52 = Foranstaltninger
§ 76 = Efterværn
§ 86 = Genoptræning/vedligeholdelse
§ 140 = Handleplan (frivillig)

