Socialfaglighed
på boformer
• Faglig udvikling tilpasset din boform
• Socialrådgiverbistand ifm.
kommunesamarbejdet

Faglig udvikling tilpasset din boform
Socialfaglig udvikling og supervision
Vi hjælper boformer med udvikling og implementering af socialfagligheden. De boformer, vi hjælper, arbejder typisk ud fra Servicelovens
§§101, 107, 108, 109 og 110 hertil Sundhedslovens §141. Områderne
er handicap, misbrug, hjemløshed, socialpsykiatri og psykosocialt i bred
forstand.
Kurser

• V
 i hjælper med at konkretisere boformens funktion i forbindelse med myndighedernes
Voksenudredningsmetode, VUM 2,0
• V
 i underviser i lovgivning, nationale retningslinjer, socialstyrelsens og sundhedsstyrelsens
faglige anbefalinger

Udvikling af strategi

• V
 i afholder seminar om strategi, sådan at der er en overordnet ramme, som den faglige
udvikling prioriteres ud fra
• Vi hjælper med at lægge handleplan i forlængelse af strategiseminar

Udvikling af systematik
• V
 i hjælper med udvikling af systematik i borgerforløb, herunder designe skabeloner til
udredning og opholdsplan med mål, delmål og evaluering
• V
 i giver sparring ift. at udvikle procesplan som grundlag for et ophold hos jer. I
procesplanen indgår det kommunale samarbejde

Supervision
• I forlængelse af ovennævnte indsatser tilbyder vi supervision. Supervisionen er med
henblik på at implementere, fastholde og videreudvikle fagligheden i sagsarbejdet
• Supervisionen tilbydes ud fra konkrete cases

Hvis din boform arbejder ud fra Servicelovens §110:
www.housingfirstdanmark.dk

Socialrådgiverbistand
Bistand i forhold til samarbejdet med kommunen
Det kan i nogle tilfælde være vanskeligt for boformen at lande den gode
aftale med kommunen. Udfordringen kan handle om:
• Hvor godt er borgeren udredt?
• Svarer udredningen til borgerens reelle funktion og begrænsninger?
• Er kommunen og boformen enige om, hvilken indsats der skal
iværksættes for at imødekomme borgerens behov?
• Hvordan samarbejdes om evaluering og effektmåling
vedr. behandlings- og pædagogindsatser
• Det kan være en udfordring at få fastsat rette pris for opholdet
Vi tilbyder:
• At vejlede boformen i takstfastsættelse
• At deltage ved forhandlingsmøder mellem boform og kommune
• At give boformen klagevejledning
• Formulering af klagedokumenter
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