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t Hver familie har to projektrådgivere 
tilknyttet - én fra Jobcentret og én fra 
Familierådgivnignen. Projektrådgiver fra 
Jobcentret udarbejder dagsorden, indkalder 
til møde 1 og 2 - og er tovholder ift. 
fællesplanen og referent. 

Møde 1: 

De to projektrådgivere sætter sig sammen, 
orienterer hinanden og drøfter "hvad har vi 
så her" af barrierer, muligheder og ideer til 
at få familien videre. Netværkskort kan 
udarbejdes. Første skitse til fællesplanen for 
det kommende 1½ år udarbejdes. Relevante 
indikatorer til effektmåling udvælges. 

Møde 2:  

De to projektrådgivere og familien mødes. 
Afhængig af sagens karakter og familiens 
ønsker  kan øvrige relevante professionelle 
aktører deltage (f.eks. Misbrugscentret eller 
Socialområdets myndighedsafdeling)  

På mødet udarbejdes fællesplanen og den 
første effektmåling på de udvalgte 
indikatorer foretages.  

Dato for første fælles opfølgningsmøde 
aftales.   

Eventuelt møde 3:  

Projektrådgiverne mødes med øvrige 
relevante professionelle aktører - enten 
sammen eller hver for sig. 
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 Fælles opfølgning: 

Minimum hver 6. måned er der 
fælles opfølgning med deltagelse af 
familien, begge projek-rådgivere og 
eventuelt de leverandører/tilbud, 
der arbejder med familien. Der sker 
her en opfølgning af fællesplanen.  

Individuelle opfølgninger 

Jobcentret og Familierådgivningen 
kan desuden foretage egne 
individuelle opfølgninger. Hvis 
projektrådgiveren ved disse 
opfølgninger bliver opmærksom på 
forhold, som har væsentlig 
betydning for fællesplanen, mødes 
de to projektrådgivere og vurderer, 
om familien skal indkaldes til en 
revurdering af fællesplanen. 

Effektmålinger 

Ved alle fælles opfølgninger skal  
projektrådgiverne foretage 
effektmåling på de relevante 
indikatorer.   

Projektrådgiverne i Jobcentret 
foretager effektmåling ved 
individuelle opfølgninger, når det er 
relevant.   

Dagbehandlingerne tilknyttet 
Familierådgivningen foretager 
måling første gang 3 måneder efter 
projektstart og herefter hver 6. 
måned. 
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Familien afsluttes i 
Familierådgivningen, men ikke i 
Jobcentret 

Familien afsluttes i projektet 

Borgeren afsluttes i Jobcentret 
med pension, men ikke i 
Familierådgivningen: 

Familien afsluttes i projektet. 

Borgeren afsluttes i Jobcentret i 
fleksjob eller med revalidering, 
men ikke i Familie-rådgivningen 

Familien fortsætter i projektet et ½ 
år - og afsluttes herefter i 
Jobcentret/projektet. 

Borgeren afsluttes i Jobcentret 
med beskæftigelse, men ikke i 
Familierådgivningen 

Familien fortsætter i projektet i 3 
måneder - og afsluttes herefter i 
Jobcentret/projektet. 

Familien overgår til Ungeteamet i 
Familierådgivningen 

Der tages stilling i den konkrete 
sag  

Familien afsluttes i både 
Jobcentret og Familie-
rådgivningen 

Familien afsluttes i projektet 

 



 


