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Udsatte børn, unge og familier er en kernemålgruppe i socialt arbejde, og arbejdet med de pågældende grupper
rækker fra komplicerede børnesager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier. Denne grundbog giver
et samlet overblik over området. Et gennemgående fokus er socialrådgiverens dobbelte rolle som på den ene
side støtteperson og vejleder og på den anden repræsentant for myndighederne, herunder med indflydelse på
familiers mulighed for at opnå sociale ydelser. Denne dobbelthed stiller store krav til fagprofessionelle, der
skal kunne støtte udsatte børn og unge og samtidig kunne håndtere de mange formkrav, rollen som
myndighedsudøver indebærer. Bogen er skrevet som lærebog til socialrådgiveruddannelsen og tager
udgangspunkt i uddannelsens bekendtgørelse. Den danner grundlag for at forstå og kunne navigere på et
vanskeligt område, hvor der er risiko for konflikt, men også store muligheder for at gøre en positiv forskel.
Redigeret af Maiken Hougaard og Lisbet Ravn Højbjerg, VIA.
Café Rend og hop er et tilbud til børn i 0. Der er mange organisationer, som arrangerer ophold i udlandet,
hvor man kommer til at arbejde med mennesker eller udføre samfundsnyttige opgaver. Læs mere og søg
Feriehjælp her Vær med til årets familiekoncert Gå ikke glip af dette års store familiekoncert. Læs om
Sundhedsplejens tilbud.
Alma Smakic er ansat som børn- og ungebehandler i projekt Ballast. Børn af forældre med psykisk sygdom

Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde Netværk af forebyggende
sygehuse i Danmark Lotus Turéll. LIVSVÆRK er en forening for børn og unge, der i en periode af deres liv
har brug for særlig støtte og omsorg.
20 institutioner med professionelle voksne, der deler hverdag med børn, unge og familier i hele Danmark. -4.
Sommerskoler og Camps for børn: Har du lyst til at give dit barn en helt særlig oplevelse i sommerferien.
Rebild Kommune yder forskellige former for hjælp og støtte til familier med udsatte børn og unge samt til
personer med et fysisk eller psykisk handicap. Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Nr. Café Rend og hop er et tilbud til børn i 0. Giv dine børn ferieminder der varer hele livet. Børn af
forældre med psykisk sygdom Anbefalinger til god praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde
Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark Lotus Turéll. Så kan du booke en telefontid til åben rådgivning
med vores konsulent i sprog, tale og læsning.
Søg Alle årgange Facebook BUPL. Hun stopper i Viborg med udgangen af februar og flytter i marts til
Silkeborg. Så kan du booke en telefontid til åben rådgivning med vores konsulent i sprog, tale og læsning.
Alma skal støtte børn fra familier med misbrug. 3 til Serviceloven Er du bekymret for dit barns sprog, tale og
læsning, og er du usikker på, om dit barn skal have hjælp af en fagperson. Måske er kroppen fuld af spilopper
eller bogstaverne hopper, måske har ørerne svært ved at høre eller tungen slår knuder. Café Rend og hop er et
tilbud til børn i 0.

