
Informationsmøde for forældre

For forældre til børn med behov for støtte i 
overgangen til voksenlivet.



Pogrammet for informationsmødet

• Præsentation af Ungeindsatsen 

• Afsat tid: ca. 1 

• Drøftelser i grupper

• Afsat tid: ca. 45 min. inklusive kaffe

• Opsamling i plenum og evaluering

• Afsat tid: ca. 15 min



Kort information om Aabenraa 
Kommunes Ungeindsats



Ungeindsatsen

• Aabenraa Kommunes Ungeindsats er indgangen til 
kommunen for alle unge mellem 13 og 25 år, for de 
unges forældre og for samarbejdspartnere.

• Ungeindsatsen har til opgave at koordinere indsatsen for 
de unge på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og 
socialområdet. Målet er, at alle unge lykkes med at 
etablere et godt og meningsfuldt ungdomsliv med 
uddannelse og/eller beskæftigelse.



Hvem er de unge?

• Ungeindsatsen dækker indsatser til alle unge fra 13 – 25 
år.

• Dvs. fra en folkeskoleelev, der skal have vejledning i 8. 
klasse til anbragt unge eller unge med psykisk/fysisk 
funktionsnedsættelse jf. SEL og unge, der søger 
forsørgelse i Jobcenteret.



Afdelinger i Ungeindsatsen

• Børn og Familie

• Jobcentret

• Ungdommens Uddannelsesvejledning

• Visitation og Understøttelse



Nye måder at samarbejde på

• Nye arbejdsgange på tværs og i overgange

• Mulighed for indsatser på tværs af afdelingerne

• Tættere samarbejde mellem afdelingerne omkring fælles 
unge

• Én indgang



Overgang til det 18. år – fra barn til 
voksen



Børn og Familie



Hvem er vi?

Ungeteam Aabenraa

• Unge mennesker med behov for 
støtte

• Unge i alderen 13-18 (23 år)

• Ungdomskriminalitetsnævnet

Handicapteam Tinglev

• Unge mennesker med fysisk eller 
psykisk funktionsnedsættelse med 
behov for støtte

• Børn og unge i alderen 0-18 (23 år)

• Foranstaltninger

• Merudgifter

• Tabt arbejdsfortjeneste

• Aflastning/afløsning)



Efterværn

• Efterværn er tilbud om videreførelse af foranstaltninger som 
kommunen kan eller skal give unge, der har et særligt behov for 
støtte efter det fyldte 18. år.

• Efterværn kan bevilliges hvis den unge har en kontaktperson inden 
det fyldte 18. år eller er anbragt uden for hjemmet. Det kræver 
altid en individuel vurdering om man er i målgruppen for 
efterværn. 



Afgørelse om efterværn

• Kommunen skal 6 måneder inden den unge fylder 18 år træffe afgørelse om, 
hvorvidt den unge er i målgruppen for efterværn

• Der træffes en skriftlig afgørelse med klagevejledning

• Der kan både klages over målgruppevurderingen og selve indholdet i 
efterværnet

• I nogle tilfælde, kan der først tages stilling til indholdet på et senere tidspunkt

• Hvis den unge siger nej til efterværn vejledes om mulighederne for støtte 
andre steder i kommunen.



Første målgruppe for efterværn

• Når det må anses at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov 
for støtte. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse 
og herunder have fokus på understøttelse af den unges uddannelse og 
beskæftigelse samt anskaffelse af selvstændig bolig. 

• Efterværnet skal bidrage til en væsentlig positiv udvikling for den unge.

• Den unge skal samtykke og være motiveret for efterværnet. 



Anden målgruppe for efterværn

• Unge anbragt i plejefamilie og som har betydelig eller varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, når det må anses af være af væsentlig betydning af den 
unges behov for støtte. 

• Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus 
på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.

• Den unge eller den unges værge skal samtykke til foranstaltningen. 



Overgang fra ung til voksen

• Såfremt den unge ikke vurderes i målgruppe for efterværn og Børn og familie 
vurderer, at den unge kan have behov for støtte efter det fyldte 18. år, tages der 
med samtykke fra den unge og forældre kontakt til samarbejdspartnerne i KUI 
for at sikre en god overgang.

• Visitation og Understøttelse

• Jobcenteret

• UU

• Børn og Familie er tovholder på samarbejdet frem til den unge fylder 18 år, 
såfremt der er en aktiv sag hos os. 



Særligt om merudgifter

• Reglerne er anderledes på voksenområdet i forhold til 
børn og unge

• Børn og unge mindst kr. 5.207/årligt, voksne mindst kr. 
6.888/årligt 

• Overgangen foregår ikke nødvendigvis automatisk

• Som udgangspunkt dækkes dog det samme i forhold til 
hvilke merudgifter barnet eller den unge har

• Det er en del af Den Gode Overgang



Lidt om værgemål

• Personligt og økonomisk værgemål

• Umyndiggørelse

• Hvem kan søge?

https://familieretshuset.dk/vaergemaal-sider/vaergemaal

• Hvem kan blive værge?

• Hvornår kan man søge?

https://familieretshuset.dk/vaergemaal-sider/vaergemaal


Jobcenter



Hvem er jeg ?
- Socialrådgiver Marianne Prill

Mit ansvarsområde er

- Alle STU elever i Aabenraa kommune

- Åbenlyse Førtidspensioner til unge under 18 
år

Arbejdet med den enkelte unge sker i tæt 
samarbejde med de andre afdelinger i 
ungeindsatsen, afhængig af den enkeltes 
udfordringer. 



Mange er utrygge ved Jobcentret, og forforståelsen 
kan være at vi er de ”slemme”.



Men virkeligheden er at vi gerne vil hjælpe så godt vi 
kan i samarbejde med jer og jeres barn, og i forhold til 

lovgivningen



Hvad kan jobcentret hjælpe med inden det fyldte 18 år

Etablering af virksomhedspraktikker, som alternativ til 
skolegang, i tæt samarbejde med UU som led i KUI til unge 
under 18 år.

Deltagelse i netværksmøder med psykiatrien, sygehus m.m.

Afklaring vedr. evt. Åbenlys Førtidspension ved meget 
komplekse udfordringer. 



Hvad betyder det at mit barn fylder 18 år ?



Forsørgelsesgrundlag ved det fyldte 18 
år.

Mulighed for at ansøge om Uddannelseshjælp på Borger.dk 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Forkortet LAB

Aktivitetsparat – LAB § 6.5
(Hvis den unge har problemer af faglig, social og/eller helbredsmæssig karakter og 
dermed har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden 
personen kan påbegynde en uddannelse og gennemføre denne på almindelige 
vilkår.)

Uddannelsesparat – LAB § 6.4)
(med den rette støtte og aktive indsats - at kunne påbegynde en uddannelse inden 
for ca. et år og gennemføre denne uddannelse på ordinære vilkår. Vurderes 
personen ikke at have nogen barrierer, og dermed ikke at have behov for støtte og 
hjælp i forhold til at starte på en uddannelse, som personen kan gennemføre på 
almindelige vilkår, er personen åbenlyst uddannelsesparat)



Uddannelseshjælp

Vurdering hvorvidt man er berettiget til Uddannelseshjælp, varetages 
af Ydelsessagsbehandleren, og beror på en konkret vurdering i henhold 
til lovgivningen.



Sagsbehandling i forbindelse med STU

Jobcentret deltager i møderne under STU forløbet, som en 
del af uddannelsesforløbet.

Såfremt det vurderes at der er varige skånehensyn, som 
betyder at der er behov for afklaring i forhold til 
arbejdsmarkedet, kan der ske afklaring i forhold til

- Fleksjob

- Førtidspension

- Ressourceforløb



Visitation og Understøttelse (V&U)



Støttemuligheder i V&U

• Hjemmehjælp/selvudpeget hjælper

• Socialpædagogisk støtte 

• Borgerstyret personlig assistance 

• Ledsageordning 

• Merudgifter

• Beskyttet beskæftigelse 

• Aktivitets og samværstilbud

• Midlertidig botilbud 

• Længerevarende botilbud 



• Alle indsatser afgøres på baggrund af en individuel konkret vurdering
• Indsatsmålene udarbejdes i samarbejde med den pågældende unge som modtager støtten.

• Socialpædagogisk støtte

• Beskyttet beskæftigelse

• Samværs og aktivitetstilbud

• Midlertidig botilbud

• Længerevarende botilbud

• Ledsageordningen



Hjælp i hjemmet 
Hjemmehjælp/selvudpeget hjælper

• Det er muligt at få hjælp i hjemmet, hvis der er behov for dette

• Hjælpen kan omfatte

• Personlig pleje

• Praktiske opgaver

Det er muligt at udpege egen hjælper

• Selvudpeget hjælper ansættes som hjælper i hjemmet

• På samme vilkår/tidsudregning som hjemmeplejen



BPA- ordninger
Borgerstyret personlig assistance

• En ganske særlig ordning, der kan 
iværksættes hvis plejebehovet overstiger 
20 timer/ugen.

• Krav om arbejdslederfunktion, der kan 
gives til nærtstående.

• Udregnes efter konkret og individuel 
vurdering.

• En ganske særlig ordning, hvor 
arbejdslederfunktionen ikke kan gives til 
anden.

• Omfatter pleje, ledsagelse samt evt. 
overvågning.

• Udregnes efter konkret og individuel 
vurdering.



Merudgifter

• Personkredsen der har ret til dækning af nødvendige 
merudgifter:

• Mellem 18 år og folkepension alderen.

• Borgeren skal have en varig nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne, der er af indgribende karakter 
i hverdagen og som medfører, at der ofte må sættes 
ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger. 

• Ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger kan fx være: 
Fleksjob, handicapbil, bevilling af hjælpemidler i 
sammenhæng med andre ydelser, personlig og 
praktisk hjælp i hjemmet, ledsagelse mv.

• Kommunen skal anvende voksenudredningsmetoden, 
ved vurdering af om borger er omfattet af 
personkredsen. Der gælder dog enkelte undtagelser: 
Hvis funktionsnedsættelsen er ubetydelig eller 
kompensationsbehovet er åbenbart. 

• Minimumsgrænsen:

• I 2022 er minimumsgrænsen 6.888 kr. årligt.

• Merudgifter udbetales i et lovgivningsmæssigt fastsat 
beløb.

• Mellem 6.888 kr. – 19.332 kr. årligt = 1.074 kr. pr. 
måned. Skal sandsynliggøres.

• Mellem 19.344 kr. – 32.220 kr. årligt = 2.148 kr. pr. 
måned. Skal sandsynliggøres.

• Over 32.332 kr. årligt, udbetales de reelle 
merudgifter. Krav om dokumentation.

• Merudgiftsydelsen bliver udbetalt til den unges nem-
konto løbende hver måned.

• Der foretages årlig opfølgning.



• Udmåling af merudgifter:

• Udgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne.

• Udgiften skal være nødvendig, for at kunne leve som andre.

• Merudgiften skal være en udgift, ved den daglige livsførelse.

• Der skal tages udgangspunkt i, hvad andre personer, på samme alder og i 
samme livssituation, men uden en funktionsnedsættelse, har af udgifter ved den 
daglige tilværelse.

• § 100 er subsidiær anden lovgivning: Udgiften må ikke kunne dækkes eller være 
reguleret efter anden lovgivning eller andre bestemmelser.

Merudgifter



Ungdommens Uddannelsesvejledning 
Aabenraa



Job – uddannelse – anden aktivitet

7. - 8. - 9. eller 10. klasse

Gymnasiale 

uddannelser

3 år

STX

HHX

HTX

HF (2 år)

Pre IB og IB

Erhvervsuddannelser
1½ - 5 år

Fx murer, smed, bager, 

elektriker, salgsassistent, 

social- og 

sundhedsassistent

EUX

Flere muligheder 

-Efterskole 

-Virksomhedspraktik

-FGU 

(Forberedende 

grunduddannelse)

-STU 

(Særligt Tilrettelagt 

Uddannelse)



STU- Særlig Tilrettelagt Uddannelse

• STU er en 3-årig ungdomsuddannelse, som er målrettet 

til unge udviklingshæmmede og andre unge, blandt 

andre, unge med svære bevægelseshandicap, 

multihandicappede unge og unge med autisme.

• For at tilhøre uddannelsens målgruppe må man ikke have 

mulighed for at gennemføre en anden 

ungdomsuddannelse.

• Indstilling laves i samarbejde mellem UU-vejleder, den 

unge og forældre.

• Visitation: Målgruppe og STU sted

• 3 år – 840 timer om året ca. 20 timer om ugen.

• Uddannelsesplan

- Personligt       - Fagligt

- Socialt             - Praktik



STU - steder

CJU – STU

Røllum Gl. Skole

STU – specialteamet

Ung STU 

Glad Fagskole

Nybro – STU

AspIt

STU – steder udenfor kommunen 

(Børn og Familie/ visitation og rehabilitering)

Der er flere steder man kan tage sin STU i Aabenraa Kommune. Man vælger 

ikke selv hvor man skal være. Men der findes altid det mest velegnede sted. Det 

er  visitationsudvalget der afgør stedplaceringen. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwid6eKNjrPdAhVOJ1AKHQt4A9YQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm&psig=AOvVaw0lQgqgKrUp0Zj_iNcuxhmI&ust=1536760757001387


- Målgruppevurdering hos UU-vejleder

- 32 timer om ugen

- Hold undervisning- større klasser

- Progression rettet mod ungdomsuddannelse eller 

beskæftigelse



Få svar på spørgsmål


