Nørtoft
Trivsel
en personlig relation

◆ Løses problemerne i
en helhedsbetragtning, hvor hele
familien inddrages
og motiveres i et
medansvar for egen
situation?
◆ Har forvaltningen
mulighed for at yde
den støtte og
rådgivning, som er
nødvendig i de meget
komplicerede sager
– og hvor det hele
kan ende i en
anbringelse?
◆ Står man klar med
særlig ekspertise og
støtte 24 timer i
døgnet?

Til Børne- og Ungeforvaltningen

Familiebehandling som et alternativ til
anbringelser
En anbringelse af et barn eller et ungt menneske uden for hjemmet
er en alvorlig sag. Som ekstern aktør samarbejder NØRTOFT
TRIVSEL med kommunerne om at forebygge anbringelser gennem en
målrettet og intensiv familierådgivning og behandling. Inden det er
for sent og hvor en dyr og problematisk anbringelse er den eneste
mulighed!
Forebyggelse er bedre end helbredelse. Det er alle enige om.
På børne- og ungeområdet har NØRTOFT TRIVSEL gennem en årrække
opbygget et kerneområde og en særlig ekspertise omkring problemramte familier, børn og unge, som ikke passer ind i de almindelige og
traditionelle tilbud.
Sager, hvor det er vurderet, at der er brug for en ekstraordinær støtte
og rådgivning.
Vi tilbyder et alternativ i forhold til de familier, hvor der overvejes en
eventuel anbringelse af børnene/de unge på en institution eller på et opholdssted, ligesom vi også går ind med støtte og familiebehandling i forbindelse med hjemgivelse fra en anbringelse.
NØRTOFT TRIVSEL har udviklet et koncept, hvor vi arbejder i en helhedsindsats i og omkring familien, mens barnet eller den unge bor hjemme
ved forældrene i deres kendte familie- og skolemiljø - og det kan ofte
dreje sig om flere søskende på samme tid.
Her ud over har vi et tilbud unge, som af den ene eller anden grund ikke
længere kan bo hjemme, og hvor kommunerne sammen med den unge
lejer et værelse eller mindre lejlighed.
Her er vores opgave at være den daglige, primære støtte til den unge.
Arbejdet består både af praktisk læring for den unge, men i lige så høj
grad af personlige samtaler og opbygning af sociale kompetencer. Sammen med den unge forsøger vi at bygge og cementere et solidt fundament for deres videre liv og udvikling.

Hvad gør forskellen?
Som ekstern aktør og supplement til sagsbehandlernes arbejde, går vi
ind i sager som er for komplicerede for almindelige kontakt- og støttepersoner, og som kræver en ekstraordinær indsats og særlig faglig ekspertise.
NØRTOFT TRIVSEL arbejder på et højt fagligt niveau. Vore medarbejdere
er uddannede socialrådgivere, som selv har erfaringer som sagsbehandlere. Vi har derfor et godt kendskab til området, kender sagsgangene,
og har fokus på afrapportering, bæredygtige handleplaner og intensiv
opfølgning.
Vi arbejder ikke uafhængigt af sagsbehandleren. Vi er
sagsbehandlerens forlængede arm og sparringspartner ”ude i
marken”, ansat til at
løse en konkret opgave. Vi arbejder med
loyalitet overfor de forudsætninger og mål,
sagsbehandleren og
forvaltningen definerer.
Vore sager er ressourcekrævende. Langt ud over, hvad man kan forlange af en sagsbehandler i forvaltningen, som arbejder med - og skal tilgodese - mange sager på samme tid! Vor force er, at vore
socialrådgivere kan koncentrere sig om få sager og agere i familiens
dagligdag og vante miljø.
Selv om vi arbejder på forvaltningens præmisser, så er det ofte en fordel, at der i de komplicerede familiesager tilknyttes en ekstern aktør og
rådgiver.
Vi har ikke myndighedsrollen og kan derfor arbejde på en anden måde,
som ikke er tynget af en eventuel konflikt mellem familien og myndighedsindehaveren.
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Se mere på bagsiden

◆ Er alt forsøgt inden
forvaltningen
anbringer børn og
unge på institutioner
eller opholdssteder?

Nørtoft
Trivsel
en personlig relation
◆ NØRTOFT TRIVSEL er et
lille og anderledes rådgivningsfirma, som er på
forkant og gearet til
fremtidens sociale opgaver.

Og, så står medarbejderne i NØRTOFT TRIVSEL til rådighed i 24 timer i
døgnet.

Aftale og samarbejde

Gensidig respekt

◆ NØRTOFT TRIVSEL har
sparring, netværksdannelse, coaching og kurser
som væsentlige opgaver.

◆
◆
◆
◆

Familiebehandlingen består bl.a. af:

◆ NØRTOFT TRIVSEL samarbejder med kommuner,
jobcentre, instutioner og
offentlige/private virksomheder.
◆ NØRTOFT TRIVSEL tilbyder bl.a. koncept- og metodeudvikling, evaluering,
strategi- og udviklingsplanlægning og fundraising.
◆ NØRTOFT TRIVSEL er
også ansvarlig for jobmatch- og mentorforløb.

Alt vores arbejde bygger på gensidig respekt og tillid overfor de personer vi arbejder med.

◆
◆

Arbejdspunkterne ved familiebehandling ser ofte således ud:
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆

◆ NØRTOFT TRIVSEL har
særlig ekspertise omkring: unge med særlige
problemer, fleksjobbere,
kontanthjælpsmodtagere
og handicappede medborgere.

Vil du vide mere?
– besøg vor hjemmeside på

Erkendelse af ansvar i egen situation
Helhedssyn, relationskompetence og coaching med det mål at
skabe bæredygtige forandringer, som også fortsætter efter at støtten fra vores side ophører

Støtte til motivation til forandring
Støtte til opbygning og vedligeholdelse af bæredygtigt netværk
Støtte til opnåelse af sociale kompetencer
Råd og vejledning i forbindelse med uddannelse/arbejdsmarked,
samt afklaring i forhold til dette
Personlige samtaler og rådgivning, herunder bearbejdning af årsager til misbrug, og fortsat motivering til at være fri af misbrug,
eventuelt i samarbejde med misbrugsbehandlere
Tæt personlig relation til den unge, der bygger på tillid og gensidig
respekt
Mulighed for kontakt pr. telefon døgnet rundt for den unge
Samtaler med den unges forældre, samt afklare deres rolle i forhold til den unge
Afklare, samt støtte forældrene i deres forældrerolle i samværet
med den unge, herunder coaching af forældrene
Samarbejde og koordinering af kommunikationen og indsatsen i forhold til andre fagpersoner: lærere, psykologer, sundhedsplejersker
osv.

I alle konkrete sager indgår forvaltningen og NØRTOFT TRIVSEL en samarbejdskontakt som bl.a. indeholder:
Målsætning for indsatsen
Handle- og tidsplan
Milepæle og opfølgningsprocedurer
Aftale om afrapportering

Ydelsen kan faktureres som vikartimer og/eller som konsulenttimer.
Priser og samarbejdsaftaler - se hjemmeside

NØRTOFT TRIVSEL tilbyder også:
◆
◆
◆
◆
◆

Undersøgelse og opfølgning på underretningssager i forbindelse
med omsorgssvigt
Gennemgang af børne- ungesager: servicetjek på lovpligtig opfølgning
Sparring og mentorstøtte til nyansatte sagsbehandlere i børne- og
ungeafdelingen
Kurser for støtte- og kontaktpersoner og netværksplejefamiler
§ 54-støtte

Ved unge som bor alene ydes også rådgivning og støtte til:
◆
◆
◆
◆

Planlægning af budget og økonomistyring
Kostvejledning og hygiejneforståelse
Støtte i egen bolig
Udredning af familieforhold mv.

www.noertoft-trivsel.dk

