Greve Rådhus

Center for Job & Socialservice

Rådhusholmen 10

Består af rådgivere, som yder råd og vejled-

2670 Greve

ning til borgere, der har spørgsmål vedrø-

Telefon 43 97 97 97 (omstilling)

rende job, beskæftigelse samt ydelser til

www.greve.dk

voksne med særlige behov.

Center for Børn & Familier

Center for Borgerservice

Familierådgivningen yder råd og vejled-

Familie- og Betalingsteamet behandler an-

ning til familier med børn/unge.

søgninger om familieydelser og børnetilskud.

Støttepædagogkorpset sørger for støtte til
børn med særlige behov, og varetager hen-

Pladsanvisningen anviser pasning til dit

vendelser om friplads.

barn med mindre det har særlige behov.
Her kan hentes ansøgningsskemaer om-

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

kring økonomisk og behandlingsmæssig

Jerismosevej 95, 2670 Greve, tlf: 43 97 84 43.

friplads.

Består af psykologer, tale-hører-lærere,
fysioterapeuter og småbørnskonsulent.

Pensionsteamet varetager området vedrørende kropsbårne hjælpemidler som for-

Center for Dagtilbud & Skoler

eksempel fodindlæg, speciallavede skinner

Varetager opgaver vedrørende pasning af

og bleer til større børn.

børn under den skolepligtige alder.

Øvrige relevante
De fleste skoler hører under dette center.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Bugtskolen for børn med generelle indlæ-

Yder råd og vejledning vedrørende unges

ringsvanskeligheder, hører dog under Cen-

uddannelse. Greve Kommune hører under

ter for Børn & Familier.

afdelingen i Køge. Se mere på www.uuv.dk

Det er den enkelte skole, som skal kontak-

Den Uvildige Konsulentordning på

tes, såfremt der er ændringer vedrørende

handicapområdet består af uvildige konsu-

dit barn - for eksempel med taxakørsel.

lenter på handicapområdet. Yder råd og
vejledning til familier og fagfolk. Se mere på

Center for Sundhed & Pleje
Består af ergoterapeuter og visitatorer.
Varetager opgaver vedrørende hjælp til handicapbil, hjælp til boligindretning, hjælpemidler (kørestol og lift m.m.).

www.dukh.dk

Greve
Greve Kommune
Kommune

Familierådgivningen
Børn med funktionsnedsættelser

Velkommen
Velkommen til Familierådgivningen.
Denne pjece er særligt henvendt til
dig, som har et barn med funktionsnedsættelser. Måske har dit barn opmærksomhedsproblemer? Dit barn
er ikke alderssvarende? Dit barn har
svært ved at indgå i sociale relationer? Funktionsnedsættelsen kan
være både fysisk, psykisk og/eller
social.

I vil blive orienteret om, hvad der kan være

ges i sagsbehandlingen. Derfor vil I til en

Lovgivning

af støttemuligheder ud fra det kendskab, vi

start opleve, at familierådgiveren er tovhol-

Vi arbejder ud fra lov om social service, og

får til jer og jeres barn. Der vil altid blive

der for jer mellem de mange forskellige in-

ofte vil der blive drøftet muligheder for ydel-

truffet en individuel afgørelse i forhold til det

stanser.

ser i henhold til § 41 – dækning af merud-

enkelte barn.

gifter, § 42 – tabt arbejdsfortjeneste samt
Familierådgiverens funktion

efter en undersøgelse § 50 – anden form for

Det betyder, at vi tager udgangspunkt i bar-

Familierådgiveren tager stilling til konkrete

hjælp og støtte i henhold til § 52.

nets funktionsniveau, om I er omfattet af

ansøgninger, yder råd og vejledning, drøfter

gældende lovgivning og ikke alene på bag-

jeres barns fremtid, taler om planer/mulig-

grund af en stillet diagnose.

heder for jeres barn og deltager i tværfagligt samarbejde.

Hvordan kan Familierådgivningen hjælpe

Det er vigtigt, at vi har relevante oplysninger

dig, og hvad kan du forvente?

fra jer og fra andre, der kender jeres barn.

I Familierådgivningen er ansat familierådgi-

Dette kan eksempelvis være fra læge, skole

vere, som har til opgave at yde råd og vej-

eller daginstitution. For at vi kan indhente

ledning.

oplysninger om jeres barn, vil vi bede om

Du vil få tilknyttet en familierådgiver, når du

samtykke fra jer.

henvender dig, eller når andre omkring dit
barn, henvender sig til os.

Ved første møde er der behov for en gensidig orientering og etablering af samarbejde,

Det første møde

så der senere kan træffes beslutning om

Vi vil gerne tale med dig om dit barn og je-

hjælp. Hjælpen kan være meget forskellig-

res behov som familie

artet.

•

herunder give jer råd og vejledning

•

fortælle om vores rolle som familieråd-

§ 50 Undersøgelse

givere

Nogen gange er der behov for en undersø-

•

fortælle om relaterede fagområder

gelse af jeres og jeres barns forhold. Det

•

drøfte jeres forventninger til os

fremgår af § 50 i Lov om social service.

•

hvilke procedurer og sagsbehandlingstider der gælder

Tværfagligt samarbejde
Det kan forventes, at der er mange fagper-
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soner omkring jeres barn, som skal inddra-
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