Ungdomsboligerne på Kildemarksvej
- til samarbejdspartnere
Målgruppe:
Ungdomsboligen er et tilbud for normalt begavede unge i alderen 15–23 år med psykosociale
udfordringer , som medfører et øget behov
for( midlertidig) bostøtte.
l Den unge har psykiske og/eller sociale
sårbarheder
l Den unge er mellem 15 og 23 år
l Den unge kan, med moderat til omfattende
hjælp, klare opgaver i hverdagen selv
l Den unge er skrevet op til bolig/indstillet til
bolig, eller forventes opskrevet snarest
(inden indflytning).
l Den unge deltager/kan deltage i aktiviteter
i dagligdagen, hovedsageligt uddannelse eller
arbejde, eventuelt med støtte.
l Den unge vurderes i stand til at leve op til
kontraktens indhold, herunder hus– og
ordensregler
l Den unge er indstillet på at indgå i et
samarbejde med kommunen, på baggrund af
§ 141 handleplanen
l Skulle den unge have forbrug af rusmidler
skal denne være indstillet på at forholde sig
til sit forbrug.
Formål:
UngdomsBoligen er et botilbud for unge, hvor
indsatsen tilrettelægges således, at der skabes
grundlag for udvikling af praktiske, sociale og
følelsesmæssige kompetencer, så den unge bliver i stand at skabe sig en selvstændig voksentilværelse.
Der arbejdes med den unges netværk og indsigt i værdien af dette, med træning af sociale
færdigheder, indsigt i egen økonomi samt udvidelse af almen viden.

Metode:
Vi tager udgangspunkt i en systemisk tænkning
og tilgang, og tilstræber at arbejde udfra en
helhedsorienteret forståelse. Derfor differentierer vi også i både krav og tilgang, således, at
den enkelte unge skal mødes med passende
krav og forventninger.
Vi har gode erfaringer med at lade de unge,
såfremt de evner det, indgå i et forpligtigende
fællesskab med opgaver som madlavning, deltagelse i husmøder, rengøring mv.
For de 15-18 årige er det afgørende, at forældrene er en del af anbringelsen ved at indgå
i et forpligtende samarbejde. Det sker ved
opfølgningsmøder, telefonisk kontakt mv.
Bemanding:
Boligerne er normeret til 3 fuldtidsstillingerne,
baseret på beskrevet målgruppe. Der er personale i morgentimerne med henblik på at få
de unge ud af døren, samt i eftermiddag/aftentimerne med henblik på støtte i fht madlavning,
husarbejde, lektier og støttende samtaler mv.
Bemanding i weekend med fast tilstedeværelse
i 3 timer og øget tilsynstimer efter behov.
Retningslinjer vedr. Ungeboligerne
på Kildemarksvej
Før den unge flytter i boligen:
Sagsbehandleren der har sagen, kontakter
lederen/en medarbejder for UngdomsBoligen,
med henblik på et formøde.
Formødet er et møde, hvor boligen præsenteres med tilbud og forventningsafstemning til
den unge, boligerne og eventuelt forældrene.

Ved samme lejlighed udleveres UngdomsBoligens intro-folder.
Efter formødet, må sagsbehandleren og den
unge drøfte og beslutte om UngdomsBoligen
er et relevant tilbud.
		
Handleplan
Når den unge har sagt ja til tilbuddet:
Klar og opdateret handleplan udarbejdes af
den unges sagsbehandler, med klare mål for
anbringelsen.
Herunder:
l Hovedformålet med anbringelsen i
UngdomsBoligen
l Klarhed omkring nuværende og fremtidig 		
beskæftigelse
l Fokus på eventuelt misbrugsproblematikker
l Styr på de økonomiske forhold, herunder 		
egenbetaling, igangsættelse af tøj og lommepenge (nem-konto) etc.
l Netværk til den unge er beskrevet med 		
kontaktoplysninger, eventuelt bedste-		
forældre, skolelærer eller andre relevante 		
aktører.
Indskrivningen:
Ved modtagelse af handleplan kobles en pædagog fra UngdomsBoligen på sagen.
Den unge og eventuelt forældrene skal have
gennemgået handleplanen med sagsbehandleren og pædagogen fra UngdomsBoligen.
Sagsbehandleren,evt i samarbejde med boligmedarbejderen indkalder relevante aktører til
indskrivningsmødet.

På indskrivningsmødet
l gennemgås handleplanen kort.
l Adresseændring, nem-id, medicinerklæring
ect.
l Samtykkeerklæring til UngdomsBoligen underskrives.
l Aftale om eventuelt indkøb,
l Der aftales dato for indflytning.
Opfølgning og udskrivning
Inden opfølgningsmøder og udskrivninger
udarbejder Ungdomsboligens medarbejdere en
statusskrivelse vedr. den unge.
PAV
PAV (Prøv andre veje ) er en metode til forbehandling af anbragte unge, der har eller er i
risiko for at udvikle en rusmiddelproblematik.
Formålet er at motivere unge til at reflektere
over deres forbrug af rusmidler og om nødvendigt gå i misbrugsbehandling.
I ungdomsboligen skal alle unge deltage aktivt
i PAV.
https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/
unge/prov-andre-veje
http://www.type2dialog.dk/Files/Billeder/PDF/PAV_
Faktaark_vers.%203_oktober_2017.pdf

