Arbejdsgangsbeskrivelse
Overgang fra barn til voksen

•Kontakt til UU vejleder med
info om rådgiver
•Indberetning til
økonomi(disponering) vedr.
forventede udgifter eft. det
fyldte 18. år
•§ 140 handleplan skal
revideres, eller der skal laves
ny, med særskilt fokus på
overgangen til voksen
•Der afholdes børnesamtale,
hvor der laves delhandleplan
(se ovenfor) og den unge
informeres om forløbet

16 år

17 år
•Rådgiver inddrages i
opfølgning på skoletilbud
•Rådgiver indkalder til
tværsektorielt
overgangsmøde
(Professionelle fagfolk)
•Rådgiver indkalder
efterfølgende til
handleplansmøde
(Prfessionelle fagfolk samt
den unge og FM)

•Der udarbejdes
funktionsevnevurdering
•Der afholdes
børnesamtale
•Der udarbejdes § 141
handleplan sammen med
den unge

18 år
•Den voksne overgår formelt
til voksen og får ny rådgiver i
Voksenteamet
•Ny rådgiver indkalder borger
til samtale omkring
handleplanen
•§ 141 handleplan i værksættes

17½

Processen omkring overgangen fra barn til voksen starter i Rebild Kommune, når den unge fylder 16 år.
Arbejdsgangen illustrerer og beskriver processen omkring overgangen fra barn til voksen i Rebild Kommune og tager udgangspunkt i
myndighedsrådgiveren og dennes ansvar for processen. Indtil den unge fylder 18 år, er det rådgiver i Specialteamet/Familieteamet som har ansvaret.
Når den unge fylder 18 år, overgår ansvaret til Voksenteamet. Specialteamet/Familieteamet har ansvar for overlevering til Voksenteamet.
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Arbejdsgangsbeskrivelse
Overgang fra barn til voksen
Tværsektorielt overgangsmøde:
Rådgiver i CFH (Specialteamet/Familieteamet) indkalder til tværsektorielt overgangsmøde, når den unge er fyldt 17 år. Delhandleplan (§ 140) for
overgangen til voksen (som er udarbejdet sammen med den unge (16 år), sendes til mødedeltagerne sammen med dagsorden, senest 1 uge inden
mødet afholdes. Husk den unges samtykke.
På det tværsektorielle overgangmøde drøftes de forskellige elementer i delhandleplanen og mødet med den unge og FM forberedes, således at der
sikres kontinuitet og konsensus, så familien oplever forløbet positivt og konstruktivt.
Deltagere tværsektorielt overgangsmøde:






Rådgiver fra CFH, børneområdet (tovholder)
Rådgiver fra CFH, voksenområdet (referent)
Rådgiver fra Jobcentret (forsørgelse og eventuelt tildeling af mentor)
UU vejleder
Andre relevante fagpersoner

Handleplansmøde:
Rådgiver i CFH (Specialteamet/Familieteamet) indkalder til Handleplansmøde, når der er afholdt tværsektorielt overgangsmøde. Den endelige
delhandleplan for overgangen til voksen sendes til mødedeltagerne sammen med dagorden, senest 1 uge inden mødet afholdes.
På det tværsektorielle overgangmøde drøftes de forskellige elementer i delhandleplanen sammen med den unge og FM og det videre forløb
planlægges.
Deltagere ved handleplansmøde:




Den unge
Forældremyndighedsindehavere (FM)
Herudover samme deltagere som ved det tværsektorielle overgangsmøde.
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