
Spørg os ...

Støtteforløb ?Vejledning ?Supervision ? 



- Gennemgå tilbud

- Skriv indstilling

- Indkald til møde

- Husk kaffe ... 

 

Supervison
Vi tilbyder supervision til støttekorps, bo- og 
dagtilbud, socialpsykiatriske teams, sygehuse m.m.
 
Vi har særlig viden om håndtering af  
problemskabende adfærd hos mennesker med 
udviklingshæmning, generelle, gennemgribende 
og specifikke udviklingsforstyrrelser samt evt. 
psykiatriske overbygninger. 

Vi superviserer i, hvordan man håndterer og 
forebygger stress, uhensigtsmæssig adfærd 
og konflikter – samt hvordan man undviger 
magtanvendelser og arbejdsskader. 



Støtteforløb
Vi  tilbyder støttekontakt-forløb, timeaflastnings- og 
akutopgaver. Vi har særlig viden om børn og unge 
med udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed. 
Vi  samarbejder med forvaltning, skole og psykiatri 
omkring børn og unge med skolefobi / skolevægring, 
psykoser, angst og depression og lign. 
 
Vi arbejder ud fra et mestrings-fokus i  forebyggende 
indsatser i udsatte familier. 

Vejledning
Vi tilbyder pædagogisk vejledning til forældre til børn 
og unge med udviklingsforstyrrelser. Målet er at skabe 
positiv udvikling ved hjælp af forståelse for barnets 
udfordringer samt kendskab til særlige værktøjer til 
hverdagen.  
 
Vi arbejder også med forældre, der selv har diagnoser 
indenfor autismespektret / ADHD og / eller PTSD.  
 
Vi tilbyder hjemmevejledning / mentorstøtte til voksne 
med udviklingshæmning, autisme, ADHD, social tvang, 
social angst, isolation m.m. 
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Om os
StøtteCompagniet blev grundlagt i 2006. I dag er vi 60 medarbejdere på landsplan. 
Vores vejledere og støttepersoner er socialpædagoger, speciallærere eller
socialrådgivere. Vi arbejder i tværfaglige teams under løbende supervision. 
 
Vores vision er at være normskabende på det socialpædagogiske område. Vi ønsker
at udbrede kendskabet til en praksis, der bakkes op videnskabeligt og som overholder 
socialpædagogernes og socialrådgivernes etiske retningslinjer. 
 
Vores etik, tilgang og metoder er beskrevet i fagbogen ”Udviklingsforstyrrelser 
og psykisk sårbarhed”, fra Dansk Psykologisk Forlag, fra 2012, nu i 5. oplag. 
 
Vi skaber sammenhæng. Vi ved, at oplevelse af sammenhæng og meningsfuldhed 
styrker bæreevne. Både hos borgerene, vores kollegaer i kommunerne og hos os selv.  
 
Vi har fokus på vores medarbejderes trivsel, faglige stolthed og arbejdsglæde. 
Arbejdstilsynets grønne smiley er en anerkendelse af dette fokus. Vores arbejdsmiljø 
skal altid være godt og sikkert – og den faglige værktøjskasse skal være 100 % i orden. 
 
Læs evt. mere om os på vores hjemmeside – her finder du også vores priser. 


