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Overgang fra Barn til Voksen
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B&U

Visitationen

Handicap & Psykiatri

Voksensagsbehandling + 

13+ unge med 
handicapkompenserende ydelser

Ungevejen

Varetager den kommunale ungeindsats (KUI)

Forankret i en netværksledelses mellem Jobcenter og Socialcentret



 

Styringsredskaber for overgangen 

Der er udarbejdet 2 arbejdsgange for overgangen barn til voksen  
De to arbejdsgangsbeskrivelser er udarbejdet som redskab til 
sagsbehandlere ansat i afdelingerne Børn & Unge og Visitation Handicap 
& Psykiatri. Arbejdsgangsbeskrivelserne uddyber sagsforløbet, hvor en 
ung med støtte fra Børn & Unge vurderes til fortsat at have brug for 
støtte efter det 18. år.  

Arbejdsgangsbeskrivelserne redegør trin for trin for, hvordan overgangen 
tilrettelægges fra den unge er 13+, eller fra det 16 år og frem til den unge 
fylder 18 år, herunder fx ansvarsfordeling og de praktiske sagsskridt ved 
overgangen fra én afdeling til en anden i kommunen, hvor støtteindsatser 
ændres som følge af servicelovens skildring. 

 

For at sikre den helhedsorienterede indsats, er der etablerede flere 
møderækker med vores naturlige samarbejdspartnere. 

 

Netværksmøder til at sikre den helhedsorienterede indsats 

 

Netværksmøder Handicap H&P, B&U 

 

 

 

 

 

Netværks/visitations møder H&P, B&U + evt. gæster 

Der er afsat mødetider hver onsdag morgen for handicapsagerne:

Nye principafgørelser, Ensarte serviceniveau, Sagssparring, nye tendenser, ny 
lovgivning

Der er altid ledelse tilstede ved møderne, oftest fra begge afdelinger

Sagssparring

Efterværnssager, socialsager, kommende overgangssager



Tværfaglige netværksmøder Ungevejen 

 

 

 

 

 

 

STU og evt. bo-del

Der er afsat mødetider hver 14 dag, 

Sagsbehandlerne kan inviterer relevante samarbejdspartnere med til mødet, 
eks. UU, kontaktpersoner mv.

Der er altid der er altid ledelse tilstede ved møderne, oftest fra ungevejen, 
ved behov inviteres ledelse fra B&U med

Der afholdes faste møder i forbindelse med unge der vurderes til en 
STU

Den unge er drøftet på 3 møder, hvor der er repræsentanter for skole, 
KUI, sagsbehandlere og Ungevejens ledelse.

-et orienteringsmøde

-Et møde for at vurderer målgruppen

- Et bevillingsmøde (bevillingsmøderne er alene UU og ungevejens 
ledelse der deltager)
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