Familievejlederordningen i Silkeborg Kommune
– til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Får jeres barn konstateret en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal I tilbydes familievejledning.

Formål og indhold
Formålet med familievejlederordningen er at sikre, at jeres familie i den indledende
fase, efter at funktionsnedsættelsen er konstateret, får et tilbud om introducerende
rådgivning og vejledning.
Rådgivningen og vejledningen skal medvirke til at øge jeres kendskab til muligheden
for iværksættelse af social indsats og til tilbud om offentlig hjælp på tværs af sektorerne. Desuden kan der oplyses om handicaporganisationer på området og der kan
også tilbydes formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på dannelse af netværk.
Ordningen er således af mere generel og overordnet karakter og en form for ”brobygning” mellem jer og det offentlige og den vil i høj grad blive afstemt efter jeres individuelle behov og spørgsmål. I familievejlederordningen er der ikke kompetence til at
træffe afgørelse om hjælpen til jer.
Familievejledningen gives i henhold til Servicelovens § 11, stk. 5.

Personkreds m.v.
Personkredsen for familievejlederordningen er familier med børn under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ordningen omfatter både
familier med nyfødte børn med nedsat funktionsevne og familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres under barnets opvækst.
Det er jeres sagsbehandler, som træffer afgørelse om jeres barn er i personkredsen.
Familievejlederordningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at Silkeborg Kommune har fået kendskab til, at barnets funktionsnedsættelse er konstateret.

Omfang m.v.
Der tilbydes som udgangspunkt én samtale. Der kan efter en konkret vurdering tilbydes
flere rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis det skønnes nødvendigt.
Når rådgivningen og vejledningen i regi af familievejlederordningen er afsluttet, vil I
have ret til fortsat rådgivning og vejledning efter de øvrige regler herom.
Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og viden
om jeres familie til socialforvaltningen.
Familievejlederordningen gives så vidt muligt ved besøg i hjemmet, men det er også
muligt at holde samtalen på kommunen.

Hvor skal I henvende jer:
Silkeborg Kommune
Handicap- og Psykiatriafdelingen
Børnehandicap Centret
Søvej 1-3
8600 Silkeborg
Tlf. nr.: 8970 2018
Afdpost_handicap@silkeborg.dk
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