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Om Memox
I samarbejde med kommuner landet over tilbyder vi familiebehandling
og anden støtte til udsatte familier, både familier med anden etnisk
baggrund og etnisk danske familier – og altid på det sprog, som alle i
familien taler og forstår. Den forskel, vi gør på den korte og den lange
bane for familierne, er dét, der driver os.
I samarbejde med Memox får du:
• Fleksibilitet, tillid og respekt.

Vores tilgang og metoder
Vi har erfaring med at finde en vej til forandringer ved at fokusere på de
positive undtagelser og gøre mere af dét, der virker.
Vi arbejder multimetodisk, og lader os inspirere af og bruger forskellige
metodiske tilgange med udgangspunkt i den enkelte familie og dens
behov. Det handler om at gøre det, der skal til, og mere af det, der virker,
for at opnå succes sammen med familien.

• Klare aftaler og løbende dialog omkring muligheden for op- og
nedjustering af indsatser.

Memoxmetoden
Vi har udarbejdet vores egen faglige guide og metodebog, Memoxmetoden. Den tager sit afsæt i vores tro på, at alle mennesker kan forandre
sig, hvis de får den rette hjælp.

Jeres behov er vores udgangspunkt
Vi tilrettelægger alle indsatser fleksibelt med afsæt i forvaltningens
behov, og vi sparrer altid med dig som sagsbehandler om match
mellem familie og familiekonsulent.

Sådan arbejder vi
I Memox indgår en socialfaglig koordinator og en familiekonsulent som
makkerpar i alle indsatser. Det er din garanti for en høj faglig kvalitet,
overblik og et tæt samarbejde i alle indsatser.

• Sikkerhed for, at indsatser kun kører, så længe det er nødvendigt.

Vores familiekonsulenter er dér for familien, når det giver bedst
mening. Også når klokken har passeret 17 og i weekenden.
Vi taler samme sprog
Vi arbejder i krydsfeltet mellem det socialfaglige, det kulturelle og det
sproglige. Vores store hold af familiekonsulenter er ikke kun socialfagligt stærke. Tilsammen taler de omkring 80 sprog og dialekter, herunder
selvfølgelig også dansk. Det betyder, at vi altid kan matche en familie
med en familiekonsulent, der taler et sprog, alle i familien forstår – og
som har indsigt i familiens kulturelle baggrund.

Det er helt essentielt for at opnå vores mål om trivsel og forandring, at vi
har et godt samarbejde med alle de fagpersoner, der omgiver familien.”
Josefina, socialfaglig koordinator
Effektmåling
I Memox ønsker vi at måle på, hvor godt vi lykkes med vores arbejde.
Derfor er vi i samarbejde med Socialt Udviklingscenter og Roskilde
og Vejle kommuner i fuld gang med at udvikle et redskab til måling af
effekten af vores indsatser ude i familierne.
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FAMILIEBEHANDLING
Målgruppe
Forældre med et barn/børn under 18 år, hvor der er bekymring for
barnets trivsel og udvikling, og hvor familien har behov for støtte til i
tilstrækkelig grad at drage omsorg for barnets udvikling og for familien
generelt.
Formål
At skabe varige forandringer ved at give forældre og barn konkrete
redskaber til en hverdag med øget trivsel og tryghed for barnet.
Indhold, metoder og tilgang
Vi sørger altid for det rette match mellem familie og familiekonsulent.
Familien mødes således af en familiekonsulent med samme sproglige
og kulturelle udgangspunkt som den selv. Vores erfaring er, at det sikrer
en højere grad af lydhørhed og motivation fra familiens side til at tage
imod den støtte og vejledning, som familiekonsulenten tilbyder.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3
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Familiebehandlingen foregår ved støttende samtaler og aktiviteter/
øvelser i familiens eget hjem eller i Memox’ lokaler.
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Vi har gode erfaringer med at bruge dét, vi kalder Livhjulet, til at sætte
fokus på familiens forandringspotentialer. Livshjulet er et samtaleredskab i Memoxmetoden, som via 60 tilknyttede praksisnære øvelser
hjælper familien med at undersøge og arbejde med at skabe forandringer
i forhold til de udfordringer, familien står med.
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Vi tager udgangspunkt i handleplansmålene og arbejder
helhedsorienteret og løsningsfokuseret med familiens ressourcer
og forandringspotentialer ved at bruge Livshjulet.
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Et af mine bedste råd til mor eller far i en familie, hvor situationen er gået
i hårknude, er: lyt til barnet – og gør så tingene anderledes, end du plejer!
Det, der har vist sig ikke at virke, behøver du jo ikke gøre mere af.
Malik, familiekonsulent
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Varighed/Omfang
Vi sigter mod, at en indsats med familiebehandling afsluttes inden for 9
måneder med besøg af konsulenten 1- 3 gange om ugen.

lf

o

rs

Dokumentation
Familiekonsulenten skriver dagbog efter hvert besøg i familien.
Den socialfaglige koordinator udarbejder løbende statusrapporter.
Første gang indenfor 3 måneder og derefter hver 6. måned.
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INTENSIV
FAMILIEBEHANDLING

Målgruppe
Målgruppen omfatter oftest familier med et barn/børn under 18 år,
hvor bekymringen for børnenes trivsel og udvikling er meget høj.
Kendetegnende for målgruppen er mange forskellige og komplekse
udfordringer, herunder fx vold i familien, psykisk sygdom, traumatisering, marginalisering, kognitive udfordringer, misbrug mm.
Der vil være behov for en massiv indsats med et undersøgende fokus på,
hvilke ressourcer der skal bygges videre på, og hvilke adfærdsmønstre
der skal ændres.
Formål
At skabe positive forandringer ved at give familien konkrete redskaber
til en hverdag i trivsel og sikkerhed for barnet - med fokus på barnets
udvikling, styrket forældreevne samt kompetencer til at mestre både
eget og familiens liv.

Som familiekonsulent starter jeg altid med at anerkende familien for dét,
de kommer med. På den måde viser jeg, at jeg har forståelse for deres
situation.
Waffa, familiekonsulent

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3
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Indhold, metoder og tilgang
Vi sikrer altid det rette match mellem familie og familiekonsulent.
Familien mødes således af en konsulent med samme sproglige og
kulturelle udgangspunkt, som den selv. Det medfører efter vores
erfaring en høj grad af lydhørhed og motivation fra familiens side til at
tage imod den støtte og vejledning, som familiekonsulenten tilbyder.
Vi tager udgangspunkt i handleplansmålene og arbejder helhedsorienteret og løsningsfokuseret med familiens ressourcer og
forandringspotentialer.
Vi har gode erfaringer med at bruge dét, vi kalder Livhjulet, til at sætte
fokus på familiens forandringspotentialer. Livshjulet er et samtaleredskab i Memoxmetoden, som via 60 tilknyttede praksisnære øvelser
hjælper familien med at undersøge og arbejde med at skabe forandringer
i forhold til de udfordringer, familien står med.
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Varighed/Omfang
Et intensivt familiebehandlingsforløb strækker sig over 9 måneder.
Indsatsen er typisk mest intensiv i de første 3 måneder. Herefter følger
3 måneder med et mere stabiliserende fokus og 3 måneder med mere
fokus på vedligeholdelse.
• Stor pakke op til 2 timer – 10-14 besøg om ugen
• Stor pakke op til 3 timer – 10-14 besøg om ugen
• Mellem pakke op til 2 timer – 8-10 timer om ugen
• Mellem pakke op til 3 timer – 8-10 timer om ugen
• Lille pakke op til 2 timer – 5-7 besøg om ugen
• Lille pakke op til 3 timer – 5-7 besøg om ugen
Antallet af besøg og besøgenes varighed kan justeres op og ned afhængig af udviklingen i indsatsen. Hvis der er behov for at nedjustere indsatsen, kan det ske med syv dages varsel.
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Dokumentation
Familiekonsulenten skriver dagbog efter hvert besøg i familien. Den
socialfaglige koordinator udarbejder løbende statusrapporter. Første
gang indenfor 3 måneder og derefter hver 6. måned.
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DØGNINDSATS

Målgruppe
Børn og unge i alderen 0-18 år:
• Anbringelsestruede børn og unge
• Kriminalitetstruede børn og unge
• Børn og unge med handicap
• Børn og unge i psykiatrien
• Eller familier, hvor der kræves en sikkerhedsplan
Formål
Døgnindsats bruges ofte, når der brug for at finde en afklaring på familiens/
barnets situation, indtil en varig løsning er fundet.
Vi kan sætte ind med en døgnindsats:
• Når der er en så alvorlig grad af bekymring, at en anbringelse er under
overvejelse.
• Når kommunen har brug for at skabe sikkerhed for barnet, mens en
potentiel anbringelse afdækkes.
• Når børnene/barnet i en periode ikke har mulighed for at være sam
men med forældrene og har brug for støtte og omsorg, indtil kommunen har fundet det rigtige anbringelsessted eller den rette plejefamilie.
Det giver mulighed for at holde søskende samlet.
• Når familien befinder sig i en særligt sårbar periode i fx. i forbindelse
med hjemgivelse.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3 og § 52, stk.3, nr.9
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Dokumentation
Familiekonsulenten skriver dagbog
i løbet af hvert besøg i familien. Den
socialfaglige koordinator udarbejder løbende statusrapporter, første
gang inden for 3 måneder og
herefter hver 6. måned.

Indhold, metode og tilgang
En døgnindsats består af fleksible løsninger, der skræddersys ud fra den
aktuelle grad af bekymring og familiens behov. Vores familiekonsulenter
er til stede hele døgnet rundt i familiens eller børnenes hjem. Døgnindsatsen kan også afvikles som en matrikelløs indsats, der kan foregå i et
sommerhus, en lejlighed eller et andet sted.
Vi lægger vægt på, at så få familiekonsulenter som muligt bliver tilknyttet indsatsen.
Vi matcher opgaven med familiekonsulenter, som taler familiens
modersmål, og som besidder de rette socialfaglige kompetencer. Alle
døgnindsatser har tilknyttet socialfaglige koordinatorer, som yder tæt
faglig sparring og er tovholdere på opgaven.
Varighed
Indsatsen kan starte op inden for få timer, og varigheden kan variere fra
alt mellem få dage til måneder. Hvis der er behov for at nedjustere eller
opsige indsatsen, kan det ske med et varsel på syv dage.
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SIKKER START
SPECIALISERET SPÆDBARNSINDSATS

Målgruppe
Målgruppen omfatter særligt sårbare forældre med problemstillinger og
problemtyper som fx psykiatriske diagnoser, PTSD, tidligere misbrug,
psykiske belastninger, herunder stress, sorg mv., spinkelt netværk, spiseforstyrrelser og vold i hjemmet mv.
Formål
Indsatsen har til formål at skabe en sikker og tryg ramme omkring
spædbarnets trivsel og udvikling i det altafgørende første leveår.
Indhold, tilgang og metoder
Indsatsen gennemføres af et spædbørnsteam, som består af:
• Spædbarnsspecialister, som er familiekonsulenter med faglig indsigt i
spædbarnsområdet og certificering i ADBB-metoden.
• Multietniske og danske familiekonsulenter med intern grunduddannel
se i spædbarnets udvikling.
• Socialfaglige koordinatorer med indsigt i spædbarnets udvikling.

Serviceloven § 52, stk.3, nr. 3
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I Sikker Start kombinerer vi familiebehandling i familiens eget hjem med
et systematisk fokus på spædbarnets sikkerhed, udvikling og trivsel.
Vores spædbarnsteam skaber stabile rammer i hverdagen samt støtter
og vejleder forældrene i det vigtige samspil med spædbarnet og hjælper
dermed den sunde tilknytning på vej.
Vi har udviklet en spædbarnsanalyse, hvor vores spædbarnsspecialister
systematisk igennem hele indsatsen analyserer videooptagelser af
samspillet mellem forældre og spædbarn. Det gør de med afsæt i bl.a.
Marte Meo og Signs of Safety samt screeningsmetoden Alarm Distress
Baby Scale (ADBB)
Analysens resultater og de enkelte videooptagelser bruger vi som et
værktøj i familiebehandlingen til at øge forældrenes viden om barnets
signaler og til konkret at vejlede dem i, hvordan de skal imødekomme
og afstemme barnets behov.
På baggrund af analysen får du desuden som sagsbehandler løbende et
detaljeret og præcist billede af forældrenes kompetencer og spædbarnets udvikling og trivsel.

Varighed/omfang
Hvis det er muligt, anbefaler vi, at indsatsen starter op inden fødslen, og
strækker sig over barnets første leveår.
Vi skræddersyr indsatsen fleksibelt med mulighed for varierende intensitet:
• Døgnbemanding – Familiekonsulentbesøg 24 timer i døgnet og
3 ugentlige specialistbesøg à 1-2 timer.
• Intensiv indsats - 2 daglige familiekonsulentbesøg à 3 timer
alle ugens dage og 2-3 ugentlige specialistbesøg à 1-2 timer.
• Stabiliserende indsats - 1-2 daglige familiekonsulentbesøg à 2
timer alle ugens dage og 1-2 ugentlige specialistbesøg a 1-2 timer.
• Vedligeholdende indsats - 5 ugentlige familiekonsulentbesøg à 2
timer og 1 ugentligt specialistbesøg à 1-2 timer.
Dokumentation
Spædbarnsteamet udarbejder statusrapport med udgangspunkt i
spædbarnsanalysen en gang om måneden de første seks måneder.
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SKOLEBOOST

Målgruppe
Børn og unge op til 18 år, der ikke trives i skolens faglige og/eller sociale
fællesskab. Mistrivslen kan komme til udtryk på mange forskellige måde.
Det kan være i form af fx skolevægring, angstsymptomer, koncentrationsproblemer eller udadreagerende adfærd mv.
Formål
Skoleboost sigter mod, at barnet/den unge forbliver i det almene skoletilbud – vi arbejder altid henimod løsninger, som er holdbare – også
efter en indsats med Skoleboost er ophørt.
Indhold, tilgang og metoder
Skoleboost er en helhedsorienteret indsats, som arbejder sideløbende
med både skolen og familien, og som ser på hele systemet omkring
barnet for at afdække, hvorfor det mistrives.
Indsatsen udføres af et team af familiekonsulenter og læreruddannede
skolecoaches, som samarbejder om at bygge bro mellem skole og hjem
og booste barnets trivsel og netværk i skole, hjem og fritid. Familiekonsulenten støtter op om de udfordringer, som familien oplever hjemme,
mens skolecoachen samarbejder med skolens personale og deltager i
undervisningen sammen med barnet.
Samtidig sikrer skolecoachen et konstruktivt samarbejde med lærerteamet omkring barnet – og inddrager desuden efter behov AKT, LKT,
SSP, barnets klub, fritidstilbud, PPR og sundhedsplejerske mfl. i samarbejdet.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 3
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Familiekonsulent og skolecoach arbejder med både barnets og
familiens ressourcer og forandringspotentialer. Vi har gode erfaringer
med at bruge dét, vi kalder Livshjulet, til at sætte fokus på familiens
forandringspotentialer. Livshjulet er et samtaleredskab i Memoxmetoden, som via 60 tilknyttede praksisnære øvelser hjælper familien
med at undersøge og arbejde med at skabe forandringer i forhold til de
udfordringer, familien står med.
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Memox Skoleboost tager udgangspunkt i de faglige og sociale ressourcer,
barnet har, for at styrke både barnets, skolens og familiens tro på
barnets potentialer.
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Vi har alle aspekter omkring barnet med, og vi oplever, at det tætte samarbejde hele vejen rundt betyder, at både forældre, skole og børn tager
mere ejerskab til de mål, der er sat for at få barnet i trivsel.”
Vicky, skolecoach
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Varighed/omfang
Indsatsen strækker sig typisk over 9 måneder - eller hvad der svarer
til et skoleår.
Vi bygger indsatsen fleksibelt op over tre faser:
• Afdækkende/intensiv fase
• Stiladserende/observerende fase
• Stabiliserende/afviklende fase
Omfanget af støtten i såvel skole som hjem kan variere, afhængig af
barnets og familiens behov og ressourcer.
Dokumentation
Både skolecoach og familiebehandler skriver løbende dagbogsnotater og
mødereferater. Vi udarbejder statusrapport hver 3. måned.

Memox ydelseskatalog
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KONTAKTPERSONORDNINGEN
Målgruppe
Børn og unge samt familier, som har behov for vejledning, støtte og stabil
voksenkontakt i deres hverdag.
Formål
Kontaktpersonordningen skal hjælpe den unge/barnet til større klarhed
over dét, der fungerer, og sætte fokus på den unges/barnets ønsker og
mål for fremtiden.
Indhold, metoder og tilgang
Memox’ kontaktperson støtter barnets/den unges udvikling og
adfærd med udgangspunkt i hans eller hendes ressourcer.
Kontaktpersonen er i tæt dialog med forældre eller nærmeste
omsorgsgiver og støtter også efter behov op om forældrekompetencen.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 6
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Kontaktpersonen støtter blandt andet barnet eller den unge i at:
• Passe job eller skole.
• Finde aktiviteter eller fritidsjob.

Kontaktpersonordningen er ikke
knyttet til en fast bopæl. Vores
kontaktpersoner kommer dér, hvor
barnet/den unge har brug for det,
i familiens hjem, i Memox’ lokaler
eller andre steder.

• Afklare valg af uddannelse og ønsker om fremtiden.
• Komme op om morgenen.
• Deltage i samtaler på skoler, i klubber, hos myndighed, misbrugskon
sulent, tandlæge, læge og andet.
• Skabe struktur og forudsigelighed.
• Tackle konflikter i hjemmet, problemer med venner eller kærester mv.
• Komme ud af uhensigtsmæssige relationer og miljøer, som påvirker
ham eller hende i en uønsket retning, herunder til misbrug og kriminalitet.
• Dygtiggøre sig i praktiske opgaver som blandt andet budgetlægning,
betaling af regninger, indkøb og rengøring.

Varighed/omfang
Varigheden af et forløb med kontaktpersonordningen varierer meget,
ligesom antal timer kan op- og nedjusteres afhængig af barnets/den
unges udvikling og behov. Vi tilrettelægger støtten fleksibelt. Den kan
foregå, morgen, middag, aften - og også i weekenden, hvis der er behov
for det.
Dokumentation
Vi udarbejder rapport efter 3 måneder og igen efter 6 måneder.

• Have en kontakt til forældrene eller nærmeste omsorgsgiver.
Den unge/barnet bliver efter behov mødt af en kontaktperson med et
indgående kendskab til hans/hendes sprog og kulturelle baggrund. Det
skaber tryghed og tillid i relationen og dermed gode forudsætninger for,
at kontaktpersonen kan fungere som en positiv og stabil rollemodel.

Memox ydelseskatalog
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EFTERVÆRN

Målgruppe
• Unge, som allerede har en kontaktperson jfr.§ 52, stk. 3, nr. 6, og
som fylder 18.
• Unge, som har været anbragt umiddelbart op til det 18. år.
Formål
At støtte den unge til et selvstændigt voksenliv på lige fod med andre
unge, med særligt fokus på den unges uddannelse, beskæftigelse og
boligforhold.
Indhold, tilgang og metode
Vores kontaktpersoner arbejder med afsæt i den unges ressourcer på at
støtte den unge i en tryg overgang til et selvstændigt voksenliv. Det kan
fx være hjælp til at lægge budget, søge bolig, få et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Det kan også være at støtte den unge i at styrke sit
netværk.
Efter behov matcher vi den unge med en kontaktperson med et indgående kendskab til den unges sprog og kulturelle baggrund. Det skaber
ifølge vores erfaringer tryghed og tillid i relationen og dermed gode
forudsætninger for, at kontaktpersonen kan agere positiv rollemodel.
Vores kontaktpersoner møder fleksibelt den unge, enten i den unges
hjem, i Memox’ lokaler eller andre steder.
Varighed/omfang
Vi bestræber os på ikke at være i den unges liv længere end højst nødvendigt. Et forløb med efterværn vil typisk vare 6-9 måneder med 1-2
besøg om ugen alt afhængig af den unges modenhed og selvstændighed og dermed mål i handleplanen.

Serviceloven § 76 stk. 2 og § 76 stk. 3, nr. 2
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OVERVÅGET SAMVÆR

Målgruppe
Anbragte børn og unge i alderen 0 – 18 år og deres samværsforældre.
Formål
Overvåget samvær skal sikre, at barnet er sammen med sine forældre
uden at lide psykisk eller fysisk overlast. Barnet har ret til- og krav på at blive
beskyttet mod (eventuelle) nye overgreb og svigt.
Indhold, metoder og tilgang
Memox sørger for det rette match til den familie, som har behov for overvåget samvær. Vi tilstræber, at familien møder en familiekonsulent med
samme sproglige og kulturelle udgangspunkt, som den selv. Det bidrager
ifølge vores erfaringer til en højere grad af tryghed for forældre og barn/
børn i det overvågede samvær.
Samværskonsulenten støtter efter en anerkendende tilgang forældrene før
og efter samværet og indtager en overvågende/observerende rolle under
selve samværet.
Samværet finder sted enten i familiens hjem, et neutralt valgt sted, hos
plejefamilien eller i Memox’ veludstyrede og hyggelige samværslokaler.

Serviceloven §7, stk. 3
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Før samværet
• Støtter forældrene i at finde fokus for dagens samvær.
• Sikrer, at forældrene er indforståede med rammerne omkring samvæ
ret, herunder at det kan blive nødvendigt at afbryde samværet.
• Støtter forældrene i at sætte ord på deres overvejelser om, hvad de
vil gøre for at skabe struktur og forudsigelige rammer for barnet under
dagens samvær.
Under samværet
• Skaber trygge rammer for barnet i mødet med forældrene.
• Er konstant opmærksom på barnets signaler og adfærd.
• Griber ind, hvis barnets grænser overskrides i overensstemmelse
med rammesætningen for samværet.
Efter endt samvær
• Spørger ind til forældrenes eget perspektiv på dagens samvær, og
hvad de ønsker konkret at arbejde videre med.
• Inddrager forældrenes perspektiv på, hvordan de tror, at barnet/den
unge oplevede dagens samvær.
• Rådgiver om, hvordan forældrene konkret kan udvikle samværet i
overensstemmelse med handleplanens mål.
Dokumentation
Samværskonsulenten noterer alle observationer fra samværet så
detaljeret som muligt, uden tolkninger og vurderinger. På den baggrund
udarbejder vi en samværsrapport, som altid kvalitetssikres af en socialfaglig koordinator, før vi sender den til sagsbehandler.
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STØTTET SAMVÆR
Målgruppe
Anbragte børn og unge i alderen 0 – 18 år og deres samværsforældre
Formål
Et støttet samvær skal sikre et godt og trygt samvær for barnet, hvor
barnets signaler og behov bliver set og mødt af samværsforælderen, og
hvor der er rutiner og aktiviteter, som barnet og forældrene kan være
fælles om.
Indhold, metode og tilgang
Memox finder det rette match til den familie, som har behov for støttet
samvær. Vi tilstræber, at familien møder en familiekonsulent med
samme sproglige og kulturelle udgangspunkt som den selv. Det
bidrager efter vores erfaringer til en højere grad af tryghed for forældre og
barn/børn i det støttede samvær.
Samværskonsulenten er til stede under hele samværet, enten i familiens
hjem, et neutralt valgt sted, hos plejefamilien eller i Memox’ hyggelige og
veludstyrede samværlokaler.
Samværskonsulenten støtter forældrene ud fra en anerkendende tilgang
før, under og efter samvær.

Serviceloven § 71, nr. 2
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Før samværet
• Støtter forældrene i at finde fokus for dagens samvær.
• Inddrager forældrenes perspektiv på, hvordan de ønsker støtten skal
foregå under samværet.
• Støtter forældrene i at sætte ord på deres overvejelser om, hvad de
vil gøre for at skabe struktur og forudsigelige rammer for barnet under
dagens samvær.
Under samværet
• Indtager en støttende rolle i forhold til forældrene og vejleder dem
efter behov i, hvordan de bedst kan indgå i en relation med barnet.
• Er opmærksom på barnets signaler og guider forældrene, så barnet
bliver mødt i sine behov og kan føle sig tryg.
• Observerer relationen mellem barn og forældre i forhold til udviklings
muligheder og/eller rådgivning til forældre eller støtte til barnet efter
aftale med forældrene.
Efter endt samvær
• Spørger ind til forældrenes eget perspektiv på dagens samvær, og
hvad de ønsker konkret at arbejde videre med.
• Inddrager forældrenes perspektiv på, hvordan de tror, at barnet/den
unge oplevede dagens samvær.
• Rådgiver om, hvordan forældrene konkret kan udvikle samværet.
Dokumentation
Vi tilbyder en samværsbeskrivelse efter behov.
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PRAKTISK PÆDAGOGISK
ELLER ANDEN STØTTE
Målgruppe
Forældre med et barn/børn under 18 år, hvor der er bekymring for barnets
trivsel og udvikling, og hvor familien har behov for støtte til i tilstrækkelig
grad at drage omsorg for barnets udvikling og for familien generelt.
Formål
At familien får støtte og redskaber til på egen hånd at mestre forældrerollen
og tage vare på barnets trivsel og udvikling.
Indhold, tilgang og metoder
Vi sørger altid for det rette match mellem familie og familiekonsulent.
Familien mødes således af en familiekonsulent med samme sproglige og
kulturelle udgangspunkt som den selv. Det sikrer ifølge vores erfaringer en
højere grad af lydhørhed og motivation fra familiens side til at tage imod
den støtte og vejledning, som familiekonsulenten tilbyder.
Vores familiekonsulenter yder praktisk, pædagogisk eller anden støtte i
familiens hjem.

Serviceloven § 52, stk. 3, nr. 2
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Det glæder mig, når jeg ser, at familien får skabt ro og
struktur, og når forældrenes positive udvikling overføres
til børnene.”
Rikke, familiekonsulent
Støtten har særlig fokus på at hjælpe forældrene til en større forståelse
for barnets behov og til i praksis at imødekomme det. Vores familiekonsulenter vejleder også forældrene til, hvordan de kan udvikle et positivt
samspil med deres barn, herunder at sætte grænser og løse konflikter.
Desuden bidrager familiekonsulenterne med redskaber til at:
• Skabe struktur og rutiner i hverdagen.

Varighed/omfang
Støtten strækker sig typisk over 9 måneder.
Omfanget kan variere, fra et enkelt besøg om ugen til flere
besøg dagligt, ligesom besøgene kan være af forskellig
varighed. Vi tilrettelægger besøgene fleksibelt. De kan
foregå, morgen, middag, aften - og også i weekenden, hvis
der er behov for det. Vi skræddersyr altid indsatsen efter det
aktuelle behov.
Dokumentation
Familiekonsulenten skriver dagbog efter hvert besøg. Vi
udarbejder statusrapport efter 3 måneder og igen efter
6 måneder.

• Løse praktiske gøremål relateret til husholdning og forældreopgaver.
• Udvikle og skabe overblik over netværket omkring familien.
Vi tager udgangspunkt i handleplansmålene og arbejder helhedsorienteret og løsningsfokuseret med familiens ressourcer og
forandringspotentialer.
Vi har gode erfaringer med at bruge dét, vi kalder Livhjulet, til at
sætte fokus på familiens forandringspotentialer. Livshjulet er et
samtaleredskab i Memoxmetoden, som via 60 tilknyttede
praksisnære øvelser hjælper familien med at undersøge og arbejde
med at skabe forandringer og udvikling i forhold til de udfordringer,
familien står med.
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RÅD OG VEJLEDNING
Målgruppe
Børn og unge i sårbare og udsatte positioner, som har behov for støtte.
Familiens problemer vurderes ikke at være så komplekse, at der er behov
for en mere intensiv støtte efter Servicelovens §52.
Formål
At give forebyggende råd og vejledning til familier, som har brug for hjælp
til konkrete afgrænsede udfordringer, så problemerne hos barnet, den unge
og/eller familien undgår at udvikle sig til sværere problematikker. Formålet
er desuden at yde støtte til familien, så de selv kan tage vare på børnenes
trivsel og udvikling.
Indhold, tilgang og metode
Familierådgiver har samtaler med familien, der er rettet mod de konkrete afgrænsede udfordringer, som familien står med. Vi sørger altid for
det rette match mellem familie og rådgiver. Familien mødes således af
en rådgiver med samme sproglige og kulturelle udgangspunkt som den
selv. Vores erfaring er, at det sikrer en højere grad af lydhørhed og motivation fra familiens side til at tage imod den vejledning, som rådgiveren
tilbyder.

Serviceloven § 11, stk. 3
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Rådgiveren arbejder helhedsorienteret og løsningsfokuseret med familiens ressourcer og forandringspotentialer.
Vi har gode erfaringer med at bruge dét, vi kalder Livhjulet, til at sætte
fokus på familiens forandringspotentialer. Livshjulet er et samtaleredskab i Memoxmetoden, som via 60 tilknyttede praksisnære øvelser
hjælper familien med at undersøge og arbejde med at skabe forandringer
i forhold til de udfordringer, familien står med.
Varighed/omfang
Varigheden varierer meget afhængig af de konkrete udfordringer, barnet,
den unge eller familien står med, men det typiske forløb vil være 8-10
samtaler.
Dokumentation
Vi udarbejder en statusrapport, når forløbet afsluttes.
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OBSERVATIONSOPGAVER

Målgruppe
Målgruppen omfatter oftest familier, hvor der er bekymring for børnenes
trivsel og udvikling, og/eller hvor kommunen mangler et forudgående kendskab familiens situation.
Formål
At belyse og afdække barnets perspektiv i familiens samspil til brug for
vurdering af, hvilken hjælp og støtte der fremadrettet er behov for, hvis
forældre skal kunne varetage omsorgen for deres barn/børn.
Indhold, tilgang og metode
Omfang og varighed af observationsperioden aftaler vi med dig som
sagsbehandler og observationerne udføres fleksibelt på de tidspunkter af
døgnet, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til det konkrete formål med
den pågældende observationsopgave.
Dokumentation
Ved afslutning af observationsperioden udarbejder vi en observationsrapport med objektive beskrivelser af samspillet mellem forældre og børn
samt konkrete anbefalinger til tiltag, der kan bidrage til at skabe positive
forandringer.
Rapporten kvalificeres fagligt af en socialfaglig koordinator.
Rapporten skaber et grundlag for, at du som sagsbehandler kan træffe
kvalificerede og målrettede beslutninger om, hvilken støtte forældrene har
brug for, for at kunne skabe trivsel og udvikling i familien.

Serviceloven § 52, stk., nr.2
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STØTTEPERSON TIL
FORÆLDRE
MED ANBRAGTE BØRN

Målgruppe
Alle forældre til anbragte børn har mulighed for at få hjælp og støtte fra
en §54-støtteperson, så længe barnet er anbragt uden for hjemmet.
Formål
• At bidrage til at støtte familien i at løse de problemer, der har været
medvirkende til, at barnet eller den unge blev anbragt hjemmet.
• At støtte forældrene i at blive afklaret i forhold til anbringelsen.
• At hjælpe forældrene til at udfylde deres forældrerolle under anbringelsen.
• At styrke kontakten mellem forældrene og barnet.
• At barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem forældrene og
anbringelsesstedet.

Serviceloven §54
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Indhold, tilgang og metode
Vores §54-støttepersoner har bred indsigt i og erfaring med
anbringelsesområdet og hjælper forældrene til en bedre forståelse
af familiens udfordringer og forhold omkring anbringelsen.
• Styrker forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring
barnet.
• Hjælper med at udrede spørgsmål om, hvordan det offentlige system
fungerer.
• Hjælper med at forberede og evaluere møder mv.
• Hjælper med at gennemgå og forstå dokumenter omkring anbringelsen.

DOKUMENTATION

• Øger deres forståelse for omstændighederne bag anbringelsen, og for
hvad der foregår i sagen.

Støttepersonen varetager
ikke opgaver af behandlingsmæssigkarakter og der
er ikke notat- eller
tilbagemeldingspligt

• Støtter op om forældrenes kontakt til anbringelsesstedet
• Støtte til at håndtere svære følelser i forbindelsen med anbringelsen.
Efter behov matcher vi forældrene med en støtteperson, som taler familiens sprog og har indsigt i familiens kulturelle baggrund. Det skaber
tillid og tryghed i relationen og sikrer et godt grundlag for samarbejdet
med forældrene.
Vi planlægger altid støtten fleksibelt i forhold til både tid og sted; forældre og støtteperson kan mødes i forældrenes hjem, i Memox’ lokaler
eller andre steder efter behov, både morgen, middag eller aften – og
også i weekender.
Omfanget kan variere fra ugentligt besøg til få timer om måneden.
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SOCIALPÆDAGOGISK
STØTTE

Målgruppe
Voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer.
Formål
At støtte den enkelte til at fastholde eller udvikle evnen til at mestre et
hverdagsliv og opnå størst mulig selvstændighed.
Indhold, tilgang og metoder
Vi understøtter målene i den enkeltes handleplan.Vores støtte tagerudgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov samt fysiske og psykiske
funktionsniveau med fokus på:
• At skabe et godt hverdagsliv for den enkelte - så tæt på det normale
som muligt.
• At den enkelte får øget livskvalitet gennem rådgivning, støtte og
omsorg.
• At hjælpe den enkelte med at forstå funktionsnedsættelsen og at give
konkrete redskaber til at mindske de udfordringer, som følger med
samt at fastholde og evt. udvikle sine færdigheder.
• At inddrage pårørende som en del af støtten.
Varighed/omfang
Varighed og omfang af støtten varierer meget afhængig af den enkeltes
behov og ressourcer, fra et enkelt besøg om ugen til flere besøg dagligt,
ligesom besøgene kan være af forskellig varighed. Vi tilrettelægger støtten fleksibelt og skræddersyr altid indsatsen efter det aktuelle behov.

Serviceloven §85

Dokumentation
Den socialfaglige koordinator udarbejder en afsluttende rapport efter
et forløb med socialpædagogisk støtte.
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