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Invitation til orienteringsmøde om overgangen fra ung til voksen  

Borgercenter Handicap inviterer til orienteringsmøde om, hvilke forandringer og udfordringer der opstår, når unge 

med handicap fylder 18 år og dermed overgår til voksenbestemmelserne i den sociale lovgivning.  

Orienteringsmødet henvender sig både til forældre til unge med handicap mellem 16 og 18 år, og til de unge selv, 

som måske har spørgsmål om, og er spændte på, hvad det vil betyde for dem at fylde 18. Mødet er derfor opdelt i 

henholdsvis et arrangement for forældrene og en workshop for de unge, som du kan læse mere om til sidst i 

invitationen. 

 

Mødet foregår torsdag d. 7. september 2017 kl. 17.00 - 20.00 i Borgercenter Handicap, Thoravej 29, 2400 

København NV. 

 

Aftenens program for orienteringsmødet for forældre 

 

 

 

Tid   Emne  
17.00- 17.10               Velkommen 

Hvad gør borgercenteret for at understøtte den gode overgang? Hvor er ungeområdet  
i Borgercenter Handicap på vej hen? Og hvad betyder det for jeres børn og for jer som 
forældre? 
  

17.10-17.35 Ungeekspertpanel: Hvad har unge med handicap brug for af støtte fra forældre, og 
hvad vil de gerne bestemme selv? 
 
Ungeeksperterne fortæller om, hvad de ser som den rette balance mellem omsorgspligt og 
selvbestemmelsesret – set fra deres perspektiv 

17.30-18.15 Uddannelsesmuligheder: Oplæg ved UU-vejleder 

18.15-18.30 Pause med sandwich 

18.30-18.50 Bostøtte og aflastningsmuligheder 
Få viden om hvilken form for bostøtte borgercenterets hjemmevejledere kan tilbyde unge 
over 18, der bor hjemme eller alene. Få viden om hvilke muligheder der er for at få et bo- 
eller dagtilbud og om selve visitationsprocessen.   
 

 
 
 
 

18.50-19.20 
19.20-19.45 

Beskæftigelse og forsørgelse 
Selvstændighedsgørelse af unge 

 
 
 

(18.15-20.00) Straksrådgivning  
Her har du mulighed for at få individuel råd- og vejledning i forhold til dit barn 
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VIGTIGT AT VIDE FOR FORÆLDRENE: 

Hvad kan I forvente af oplæggene? 

Alle oplæg holdes på et overordnet niveau. Derfor kan individuelle forhold ikke tages op her. Hvis du har konkrete, 

individuelle spørgsmål til dit barns situation, har du mulighed for at få råd og vejledning i vores straksrådgivning i 

løbet af aftenen og til sidst i programmet.  

Vi tilstræber at kunne svare på de mange spørgsmål, man kan have som forælder til en ung, der snart fylder 18. 

Men fordi vi samtidig skal informere til forældre med unge, der har forskellige støttebehov, kan vi desværre ikke 

love, at vi kan besvare alle spørgsmål. 

Forplejning: 

I pausen mellem oplæggene, vil der blive serveret en sandwich til dem, der har tilmeldt sig mødet.   

 

Tilmelding: 

Hvis du/I ønsker at deltage, vil vi bede dig om at give os besked senest d. 30. august 2017  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt mødet er relevant for dig/ jer, er du velkommen til at ringe til det område i 

Borgercenter Handicap, som dit barn er tilknyttet, dvs. børneområdet, ungeområdet eller modtagelsen.  

(via vores hovednummer: 3317 8800). 

Du kan tilmelde dig via: 

 Via sikkert link fra hjemmesiden 

 Mail til bch-staben@sof.kk.dk   

 Telefon til 3317 8800 (Borgercenterets Kontaktcenter)  

 Dit barns faste sagsbehandler  
 

I tilmeldingen skal du oplyse om du/ I kommer med eller uden dit barn, dit og dit barns navn, dit 

telefonnummer eller mail-adresse og hvor mange, I kommer til mødet. 

Til orientering holder vi møder som dette to gange årligt. Hvis du ikke kan deltage denne gang, får du derfor 

mulighed for at deltage igen på et senere tidspunkt.  

Sprog:  

Mødet foregår på dansk. Hvis du har behov for en tolk, bedes du gøre os opmærksom på det, når du tilmelder dig 

til mødet. Hvis du har brug for en tolk, er det nødvendigt, at du oplyser dit barns cpr. nummer og det sprog, der 

skal tolkes til.  

Vi håber, at du/I har lyst til at deltage. 

Venlig hilsen 

Borgercenter Handicap  

 

http://bch.kk.dk/event/orienteringsmoede-fra-barn-til-voksen
mailto:bch-staben@sof.kk.dk
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Uddybet program til orienteringsmødet for forældrene 
 
1. Velkomst 
Velkomst og introduktion til arrangementet ved repræsentanter fra ledelsen i Borgercenter Handicap  
 
2. Seance ved Ungeekspertpanelet 
Ungeekspertpanelet taler om, hvad der kan optage én, når man er ung med handicap og om balancen  
mellem omsorg og selvbestemmelse. Seancen bliver faciliteret af pædagog fra Lavuk-Stjernen.  
 
3. Oplæg om muligheder for bostøtte, botilbud og visitationsvejen 
Hør nærmere om hvilke bo- og aflastningstilbud der findes, samt hvordan visitationsprocessen til tilbuddene  
foregår, og få viden om hvilken form for bostøtte borgercenterets hjemmevejledere kan tilbyde unge over 18 år, 
der bor hjemme eller alene.  

 
4. Muligheder for beskæftigelse 
Hvilke beskæftigelsesmuligheder er der for dit barn, og hvad betyder de rent økonomisk? Workshoppen afholdes  
af repræsentanter fra Jobcenter København under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.  
 
5. Muligheder for uddannelse  
Hvilke uddannelsesmuligheder er der for dit barn? Her kan du høre om udannelsesmuligheder for unge med  
nedsat funktionsevne. Workshoppen afholdes af repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen.  
  
6. Selvstændighedsgørelse af unge 
En jurist fra Borgercenter Handicap vil give et lille oplæg om, hvordan de juridiske forhold ændrer sig,  
når de unge bliver 18 år. Der vil være fokus på værgemål, økonomi og selvbestemmelsesret både i et juridisk  
og et praktisk perspektiv.   
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WORKSHOP FOR UNGE, DER 

SNART BLIVER 18 ÅR! 
Er du ung med handicap, og bliver du snart 18 år? Måske er du spændt, og glæder dig til alt det du kan, når 

du bliver voksen. Måske har du en masse spørgsmål, som du gerne vil have besvaret.  

Hvor skal du bo? Hvad skal du lave? Hvad gør dig glad? Og hvem kan hjælpe med det hele?  

Når du bliver 18 år, er der meget nyt, du skal kunne. Det kan du komme til workshop om den 7. september kl. 

17.00. 

 

På workshoppen kan du møde nogle spændende rollemodeller.  De er selv unge med handicap, der har stået 

med de samme spørgsmål og taget nogle af de samme valg, som du skal til at tage. Du kommer til både at 

lytte til deres historier - og du får mulighed for at stille dem spørgsmål. Sidst men ikke mindst kommer du selv i 

spil med dine drømme, tanker og ideer til at blive voksen på en fed måde!  For du kan nemlig også inspirere 

de andre deltagere!  

 

TID & STED:  

Workshoppen afholdes den 7. september 2017 kl. 17.00-19.45 i Borgercenter Handicap, Thoravej 29, 2400 

Kbh. NV.  

Workshoppen foregår samme tid og sted som orienteringsmødet for forældre til unge, der snart bliver 18 år. 
Unge og forældre skal være i to forskellige lokaler.  


