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Støtteforløb
Støtteforløbet starter med et møde med
forældre, evt. sagsbehandler og den vejleder
fra StøtteCompagniet, som skal tovholde
støtteforløbet. På mødet skal der aftales mål
for indsatsen, og der skal tales om barnets
/ den unges interesser, udviklingsområder
og ressourcer. Det hjælper os til at finde en
støtteperson, der matcher barnet / den unge
bedst muligt. Der aftales også, hvornår vejleder
kan komme på besøg med støttepersonen, som
barnet/den unge skal møde første gang.
Første møde mellem barnet / den unge
og støttepersonen kan være lidt præget
af nervøsitet fra barnets / den unges side
– men det plejer at gå hurtigt over. I kan
forberede barnet / den unge på, at man kan
vise støttepersonen sit værelse, eller gå en
tur, så der måske kan snakkes lidt i fred og
ro – og allerede laves nogle aftaler. I kan også
fortælle, at støttepersonen udelukkende er der
for barnet / den unge, fordi I har jeres egen
vejleder hos os.

Et støtteforløb kan rumme mange forskellige
ting; ture ud af huset, sport, lektiehjælp,
studiestøtte, støtte til sociale aktiviteter m.m.
Fælles for alle støtteforløb er, at indsatsen
skal styrke barnets selvstændighed, selvtillid,
selvforståelse og ressourcer. Støttepersonen
har tavshedspligt og er den særlige person, der
kan være der for barnet / den unge – både
i forhold til gode og berigende oplevelser –
og også i forhold til svære situationer eller
samtaleemner.

Forældrevejledning
Støtteforløbet tovholdes af vejlederen, som
har ansvar for at koordinere og vejlede i
forhold til mål for forløbet, jeres ønsker og
den pædagogiske tilgang. På den måde sikrer
vi en god sammenhæng i indsatsen. Vi skriver
løbende statusrapporter, som I skal godkende
og evt. kommentere, før den fremsendes til
jeres sagsbehandler.

Vejlederens timer anvendes både til vejledning,
telefonsamtaler, mails m.m. – hvorfor I kan
forvente at én vejledningstime ca. svarer til 45
minutter ansigt til ansigt. Det betyder også, at I
kan ringe til jeres vejleder ved behov.

I kan bruge jeres vejleder i forhold til
spørgsmål omkring håndtering af nogle af
de udfordringer, som I møder i hverdagen.
Vejlederen har tavshedspligt. Vejledning
kan omhandle praktiske og pædagogiske
tilgange, værktøjer og metoder, som kan
styrke jer i forhold til specialpædagogiske
handlemuligheder i hjemmet.
Det er vigtigt for samarbejdet, som skal
udvikles mellem barnet / den unge og
støttepersonen, at jeres samtaler med
støttepersonen begrænses til at omhandle
mere praktiske ting, f.eks. aftaletider, indkøb
m.m. Vejlederen oplyser jer om evt. relevante
informationer, om støtteforløbet – ligesom
I kan drøfte støtteforløbet med hinanden.
Endeligt skal helt praktisk information, barns
sygdom, ferieplaner, ændrede tider m.m.
meddeles til vores kontor eller til jeres vejleder.

Ressourcer kontra belastninger ?
Kravtilpasning ?

Om denne folder
I denne folder har vi forsøgt at samle de mest almindelige
spørgsmål, som kan melde sig, når der iværksættes et
støtteforløb omkring et barn eller en ung. Vi kan altid kontaktes
for yderligere informationer.

Om os
StøtteCompagniet er en special- og socialpædagogisk
virksomhed. Vores medarbejdere er ansat som støttepersoner
eller pædagogiske vejledere, som alle har særlige kompetencer
i forhold til børn, unge og voksne med særlige behov. Vores
medarbejdere har relevant faglig uddannelse, og arbejder under
løbende supervision.

Kontakt os
Kontoret er åbent dagligt fra 08:00 - 18:00.
Følg os på Facebook:
facebook.com/StotteCompagniet/

Sydmarken 32 G
2860 Søborg
Telefon +45 7070 1807
www.scdk.dk

