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KORTLÆGNING  
AF KOMMUNERNES 
 TILBUD

INTRODUKTION
Som led i 5SJWTFM�4NJMFZ skal kommunerne kortlægge deres tilbud til unge. 
Følgende er Psykiatrifondens anbefaling til, hvordan en kortlægning af kom-
munernes tilbud kan gribes an.

FORMÅLET MED KORTLÆGNINGEN 
AF KOMMUNERNES TILBUD 
Formålet med kortlægningen er at sikre hurtig hjælp til de unge på erhvervs-
uddannelser, der har brug for støtte eller behandling af medicinsk, 
psykologisk eller socialfaglig karakter.

HVAD SKAL KORTLÆGNINGEN BRUGES TIL?
Kortlægningen af kommunernes tilbud er et væsentligt fundament for 
brobygningen mellem skolerne og kommunernes tilbud til unge. Den skal 
fungere som et konkret redskab, som vejledere på erhvervsuddannelser kan 
slå op i, når en ung, der mistrives, har brug for hjælp. 

KORTLÆGNING AF TILBUD
Der er desværre mange unge på FSIWFSWTVEEBOOFMTFS, der mistrives. Unge, 
der er ramt af psykisk mistrivsel, oplever ofte andre udfordringer i deres liv, 
såsom sociale problemer eller et problematisk forbrug af rusmidler. 
Kortlægningen skal indeholde alle kommuneOs tilbud om støtte eller 
behandling af medicinsk, psykologisk eller socialfaglig karakter.

FAKTA
60% af de unge, der frafalder en 
ungdomsuddannelse, stopper pga. 
psykiske problemer. 

Kilde: Den nationale sundhedsprofil, 
Sundhedsstyrelsen 2010.
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KORTLÆGNING
AF KOMMUNERNES
TILBUD

HVAD SKAL KORTLÆGGES?
Det væsentligste for kortlægningens praktiske anvendelse er, at skolernes 
personale og elever selv kan kontakte og bruge de tilbud, som kommunFO har 
kortlagt. Som udgangspunkt betyder det, at lokale tilbud skal prioriteres, men 
at landsdækkende tilbud også skal indgå i kortlægningen. 

Det er nødvendigt, at kortlægningen i kommunFO belyser alle de tilbud, der 
!ndes. Følgende skal kortlægges:

• Private tilbud
•  O"entlige tilbud (herunder kommunale tilbud og tilbud inden for

sundhedsvæsenet)
• Organisationer, der tilbyder hjælp til unge

TYPER AF TILBUD
Tilbuddene til unge kan være kommuneOT egne, men også private psy-
kologer og organisationer bør indgå. Mange unge gør brug af netbaserede 
rådgivningstilbud. Selv om disse ikke er lokale, bør de indgå i kortlægnin-
gen, da de kan have en vigtig funktion, idet de LBO�brugeT�på alle tider af 
døgnet. For at sikre en systematisk kortlægning kan EFS laveT en oversigt, 
som vist nedenfor. Temaerne i kolonnen til venstre skal muligvis udvides i 
dialog med skolerne. Oversigten skal hjælpe med at skabe et internt overblik, 
hvilket kan hjælpe processen i gang og sikre, at alle kommunens tilbud ind-
går i kortlægningen. Oversigten kan evt. indgå i kataloget, som en form for 
indholdsfortegnelse.

Område Forvaltning Sags behandler Kommunale 
tilbud

Organisationer Private Telefon-/ 
netrådgivning

Sundhed

Forebyggelse

Mistrivsel

1TZLJTLF�
TZHEPNNF

Misbrug

Sociale forhold
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KATALOG TIL SKOLERNE
Når kortlægningen af tilbuddene er færdig, skal den formidles videre til 
skolerne i en form, der gør den nem at anvende og opdatere. Psykiatrifonden 
anbefaler, at man benytter nedenstående skema som skabelon. Der skal ud-
fyldes et skema for hvert af kommunens tilbud, og alle skemaerne skal samles 
i et katalog.

Kataloget med de samlede tilbud sendes til de skoler i kommunFO, som er en 
del af�5SJWTFM�4NJMFZ. KommuneOT�kontaktperson skal løbende opdatere 
kataloget med nye tilbud, ligesom tilbud, der ophører, skal fjernes fra 
kataloget. 

KONTAKTPERSON
Det er vigtigt, at der i forbindelse med kortlægningen er en kontaktperson i 
hver kommune, som skolerne kan henvende sig til med spørgsmål vedrøren-
de de unge. Ofte kan der være lovgivningsmæssige forhold, som de ansatte på 
skolerne ikke kender til, og som kan have betydning for processen omkring 
den enkelte unge. De unge har også ofte brug for socialfaglig vejledning, og 
derfor skal kontaktpersonen kunne hjælpe skolerne med at finde netop den 
rådgivning eller de tilbud, der er brug for i den enkelte sag. 

Fakta • Navn på tilbud
• Adresse
• Hjemmeside
• Træ!etider

Tilhørsforhold og art • Kommunalt tilbud?
• Privat tilbud?

Faggrupper og/eller frivillige • Psykologer?
• Socialrådgivere?
• Frivillige?
• Andet?

Målgruppe for tilbud • Alder
• Køn

Type af tilbud Kort beskrivelse af, hvilke former for hjælp de 
unge tilbydes. Er det samvær, terapi, gruppe-
forløb eller andet?

Tilgængelighed Skal de unge henvises gennem egen læge, 
skolen eller kommunen?
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BROBYGNING OG RÅDGIVNING
KaPSUM�HOJOHFO har en betydningsfuld funktion i brobygningen mellem 
skolerne og kommunFO, idet EFO sikreS en hurtig og direkte kontakt til 
kommunens tilbud. Herudover kan kommunens kontaktperson vejlede 
skolerne i forhold til kontakt til og brug af de forskellige tilbud. I nogle tilfæl-
de kan det være nødvendigt, at en medarbejder i kommunen hjælper skolen 
med at finde det rigtige tilbud til en ung.

Som en vigtig del af rådgivningen skal kommuneO vejlede skolerne i forhold 
til love og regler på området. Det kan fx være forvaltning af underret-
ningspligt, tavshedspligt eller socialrestslig vejledning. Det er ikke nødven-
digvis kommunens kontaktperson, der skal varetage denne rådgivning, men 
kontaktpersonen kan henvise til andre relevante fagfolk i kommunen, hvis 
skolerne har behov for hjælp. På den måde sikres det, at skolerne altid ved, 
hvor de kan henvende sig, hvis de har svært ved at hjælpe en ung med at finde 
det rette tilbud.

ANBEFALINGER  
TIL FORANKRING
Det anbefales, at et eller flere af ne-
denstående tiltag implementeres for at 
sikre forankring af beredskabsplanen:

•  Kommunens kontaktperson får 
til opgave at opdatere kataloget 
minimum én gang årligt, så det altid 
anviser til aktive tilbud i kommuner-
ne. Når kataloget opdateres, skal det 
også undersøges, om der er kommet 
nye tilbud siden sidst. De opdate-
rede kataloger sendes til skolerne 
og erstatter det tidligere katalog 
på indsatsens platform og i skolens 
beredskabsplan.

•  Der etableres et samarbejde mellem 
kommunens kontaktperson og en 
kontaktperson på skolen. Kontakt-
personerne udveksler og videregiver 
relevant information om kommunens 
tilbud til unge til deres bagland. 
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