
Kontrakt - Familie og Handicap 

 
Pkt. 1: Samskabelsesprincipperne kan f.eks. ses i anvendelse i det nyligt gennemførte udviklingsforløb i 
samarbejde med Socialstyrelsen (Projektnavn), der satte fokus på recovery-orienteret tilgang. 
Implementeringsgruppen bestod af borgere der modtager bostøtte samt leder og bostøtter fra De 
Socialfaglige Tilbud. Implementeringsgruppen kører videre med flere/andre borgere og medarbejdere 
selvom udviklingsforløbet er afsluttet.  
   
Pkt. 2: Projekt Samskabt Styring afsluttes ultimo 2022. Undervejs har CFH og CAB i samarbejde udviklet en 
ny metode til mødeafholdelse, hvor der er fokus på borgerens stemme og ønsker. Metodens elementer 
bliver anvendt fremadrettet ved flere typer af møder med borgere.  
 
Pkt. 3: Fortsat fokus på samarbejdet med CPO om, i hvilket omfang ældre med funktionsnedsættelse kan 
rummes i ordinær plejebolig med specialpædagogisk støtte.  
 
Pkt. 4: Virtuel bostøtte (Nexus Video) er afprøvet, men på nuværende tidspunkt matcher behovet ikke 
udgifterne. 



 
Pkt. 1: Fælles Indsats er godt i drift med positive tilbagemeldinger fra forældre.  
 
Pkt. 2: I Samarbejde med CBU er der nedsat en arbejdsgruppe og udarbejdet handleplaner, trin for trin 
guide for skolefravær til fagprofessionelle og ledelse samt en folder til forældre. Derudover er der afholdt 
temadage for fagpersoner omkring skolefravær. 
 
Pkt. 3: Der arbejdes fortsat med enkle og målrettede voksenhandicap-udredninger for en smidigere og 
kortere sagsbehandling mellem Center Familie og Handicap og Center Arbejdsmarked og Borgerservice. 
Dette medfører, at vi hurtigere kan give borgeren den støtte, der er behov for.   
 

 

  



 
Pkt. 1: Der arbejdes fortsat med afsæt i de vedtagne samskabelsesprincipper, hvor borgeren gives en stærk 
stemme i egen sag, og medarbejdere koordinerer indsatser på tværs af fagcentre.  
 
Pkt. 2: Der er blandt andet udarbejdet et konkret forløb for styrket egen-mestring i form af ”Flytte-hjemme-
fra” gruppe med opstart marts 2023. 
 
Pkt. 3: Der er nedsat en styregruppe, der arbejder på styrkelse af det socialpsykiatriske område på både 
børne- og voksenområdet. Som en del af dette har en arbejdsgruppe undersøgt, om flere af de unge under 
30 år kunne være hjulpet tidligere i deres liv, så en sag i Jobcenteret kunne have været forebygget, og de 
kunne have modtaget en tidligere indsats/hjælp/støtte, der kunne have været med til at klargøre dem til 
uddannelse, job og selvforsørgelse. Resultaterne af undersøgelsen danner ramme for en temadag, der 
afholdes i marts 2023. 
 


