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BEDRE SAMMENHÆNG I 
OVERGANGEN TIL VOKSENLIVET 
SAMARBEJDSMODELLEN

OMKRING 14 ÅR

FORBEREDELSE FORBEREDELSE PLANLÆGNING PLANLÆGNING REALISERING EFTERVÆRN

INFORMATION - FORVENTNINGSAFSTEMNING - UNDERSØGELSE INFORMATION - FORVENTNINGSAFSTEMNING - UNDERSØGELSE INDDRAGE RELEVANTE SAMARBEJDSPARTNERE - SÆTTE DET RETTE TEAM - UDSTIKKE RETNING INDDRAGE RELEVANTE SAMARBEJDSPARTNERE - KONKRET PLANLÆGNING - FINDE TILBUD SMIDIGHED - RELATIONSOPBYGNING - DEN RETTE INDSATS FORBEREDELSE - PLANLÆGNING - REALISERING

OMKRING 15 ÅR OMKRING 16 ÅR OMKRING 17 ÅR OMKRING 18 ÅR DET 18. -23. ÅR
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Den unge er en aktiv borger og dermed også den vigtigste stemme i afklaring af håb og forudsætninger for deres fremtid.

Den unge bidrager til eget forløb og mestring af eget liv ud fra deres individuelle forudsætninger.

Ved 8. klassetrin
Lovpligtig

Hvis den unge går på en 
bestemt skole på 

specialområdet deltager den 
unge og netværket i et 

udskolingsmøde.

Netværket deltager i mødet.

Familierådgiveren kan deltage 
i mødet.

UDSKOLINGSSMØDE
På specialområdet ved 

8. klassetrin

Uddannelsesplan

Stop

Iværksættelse af tilbud

Efterværn

Senest ved det 23. år

IVÆRKSÆTTELSE 
AF TILBUD

Plan for overgang udmøntes

Den unge tildeles et tilbud.

Skift i koordinator fra 
familierådgiver til voksen 

myndighed.

Job & Uddannelse afholder 
opfølgningsmøder med den 

unge hveranden måned efter 
det 18. år.

Evt. STU-forløb kan fortsætte 
frem til det 30. år.

Fra det 18½. år og hvert halve år

Netværket kan deltage i mødet 
ved samtykke fra den unge.

HALVÅRLIGT 
OPFØLGNINGSMØDE

Handleplansmål

Status på indsatser

Den unge deltager i et møde 
hvert halve år (så længe efter-

værn er relevant).

Er vi på rette vej?

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet (halvårligt). 

Handleplanen opdateres på 
baggrund af mødet, 

indeholdende fælles fokus og 
mål. 

Udfører fra børneområdet, 
tilknyttet den unge, deltager i 

mødet.

IVÆRKSÆTTELSE 
AF TILBUD

Plan for overgang udmøntes

Den unge tildeles et tilbud.

Den unge tildeles et 
efterværnstilbud.

Job & Uddannelse afholder 
opfølgningsmøder med den 

unge hveranden måned efter 
det 18. år

Evt. STU-forløb kan fortsætte 
frem til det 30. år.

Skift i koordinator fra 
familierådgiver til voksen 

myndighed.

Den unge deltager i mødet.

Netværket deltager i mødet.

DIALOGMØDE

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet.
Dialog med børne- og 

voksenområdet og den unge 
omkring mål.

Voksenområdet deltager i 
mødet og følger op på tildelte 

opgaver.

Finder tilbud.

Udfører fra børneområdet, 
som er tilknyttet den unge, 

deltager evt. på mødet.

Lovpligtig LovpligtigLovpligtig

Netværket deltager 
i mødet.

Netværket forberedes på 
deres rolle i det videre forløb,
 fx herunder stop af ydelser.

Den unge deltager i et møde, 
hvor man taler om 

overgangsforløbet og 
herunder roller og mål.

OPFØLGNINGSMØDE 
OPSTART AF HANDLEPLAN 

Med fokus på overgangen

Forventningsafstemning

Roller og fælles mål

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet.

Mål med henblik på en god  
overgang indføres i 

handleplanen.
Rådgiver skriver til 

afdelingsleder vedr. behov for 
et botilbud efter det 18. år. 

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Den unge deltager i et møde 
hvor man taler om hvad status 
er på de indsatser, der er sat i 

gang.

Netværket deltager i mødet.

OPFØLGNINGSMØDE

Handleplansmål

Status på indsatser

Er vi på rette vej?

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet (halvårligt).

Handleplanen opdateres på 
baggrund af mødet, 

indeholdende fælles fokus 
og mål.

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Lovpligtig

Den unge deltager i et møde 
hvor man taler om hvad status 
er på de indsatser, der er sat i 

gang.

Netværket deltager i mødet.

OPFØLGNINGSMØDE

Handleplansmål

Status på indsatser

Er vi på rette vej?

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet (halvårligt).

Handleplanen opdateres på 
baggrund af mødet, 

indeholdende fælles fokus 
og mål.

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Lovpligtig

Den unge deltager i et møde 
hvor man taler om hvad status 
er på de indsatser, der er sat i 

gang.

Netværket deltager i mødet.

OPFØLGNINGSMØDE

Handleplansmål

Status på indsatser

Er vi på rette vej?

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet (halvårligt).

Handleplanen opdateres på 
baggrund af mødet, 

indeholdende fælles fokus 
og mål.

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Netværket er en vigtig ressource i den unges liv og forløb.

Netværket bidrager med viden om den unge og dennes historik, samt de perspektiver de får øje på, 
som er vigtige for den unges videre udviklingsproces.

Ved det 18. år bestemmer den unge, hvilken rolle netværket kan spille i den unges videre udviklingsproces.

* Netværket dækker over den unges familie, kæreste, venner og naboer, men kan i øvrigt være hvem som helst, så længe den unge betragter 
   vedkommende som en del af sit netværk. 

Familierådgiveren er tovholder for den unges overgang frem til det 18. år (23. år), men deltager i opfølgningsmøder med voksenområdet frem til det 
18½ år (23½ år). 

Familierådgiveren har ansvar for at afsøge, hvem der er vigtig for den unge at inddrage – spørg den unge.

Familierådgiveren har halvårlige opfølgningsmøder med den unge, dennes netværk og udførerområdet med fokus på handleplansmål.

Familierådgiveren er ansvarlig for løbende koordinering og afholdelse af dialog med den unge, dennes netværk og samarbejdspartnere.

Familierådgiveren er ansvarlig for møder, herunder indkaldelse, forberedelse, afholdelse, journal notat, opfølgning samt opdatering af handleplanen.

Voksen myndighedsrådgiveren deltager, på familierådgiverens foranledning, fra det 16. år i det omfang det er relevant i møder vedrørende den unges videre 
proces.

Voksen myndighedsrådgiveren bidrager med ”voksen-perspektivet”.

Voksen myndighedsrådgiveren bidrager med mulighed for foranstaltninger efter det 18. år (23. år), samt mulighed for STU tidligere. 

Voksen myndighedsrådgiveren har samme ansvar som beskrevet under “Familierådgiveren” fra det 18. år (23. år).

UU og Job & Uddannelse deltager i forhold til at støtte den unges muligheder for job og uddannelse.

UU-vejleder, STU-vejleder og Uddannelseskonsulenter bidrager med muligheder og perspektiver for den unge 
ift. uddannelse og beskæftigelse.

Uddannelseskonsulenten iværksætter afklaring af førtidspension for unge uden arbejdsevne.

Udfører fra både børne- og voksenområdet, har en vigtig opgave i at understøtte den unges færdigheder i at 
kunne deltage aktivt i egen proces og mestre eget liv så vidt muligt i forhold til den unges forudsætninger.

Udførere fra børne- og voksenområdet bidrager med relevante faglige vurderinger og perspektiver fra samarbejdet med den unge til den fortsatte proces. 

Børne- og voksenteamet fra MSO har en vigtig opgave i at understøtte den unge i aktivt at kunne mestre eget liv via hjælpemidler og særlige 
hjælpeordninger. 

Børne- og voksenteamet bidrager med perspektiver, der kan understøtte den unges proces i overgangen til vokenlivet.

Den unge deltager i et 
uddannelsesparathedsmøde 

omkring uddannelsesplan ved 
8. klassetrin.

UDDANNELSES-
PARATHEDSMØDE

Uddannelsesplan

UU-vejlederen er ansvarlig for 
mødet i samarbejde med 

skolen.

OBS: anbragte udenfor Aarhus 
+ efterskole.

FORBEREDELSESMØDE

!
Familierådgiveren 

undersøger den unges og
netværkets behov (ift. udd.

/beskæftigelse, støtte i
 hverdagen nu/senere), for at 

sikre den rette indsats i 
overgangen.

Afklaring af behov

Fokus på den unges håb og 
forudsætninger

Ressourcer

Den unge deltager i et møde 
hvor man forbereder det 

forestående overgangsmøde.

Netværket deltager i mødet.

Den unge introduceres til 
overgangsteamet, som består 
af faste deltagere på tværs af 

børne- og voksenområdet, 
SOC, MSO og BEF samt den 

unges tilknyttede 
familierådgiver og udfører. 

Vi kigger fremad sammen og 
der laves fælles mål og plan for 

overgangsforløbet.

Netværket deltager i mødet.

OVERGANGSMØDE
PRIMO 16 ÅR

Kigge fremad i fællesskab og 
sætte kursen

Fælles ejerskab, mål og plan 
for overgangen

!
Den unges familierådgiver 

deltager i mødet og udarbejder 
og udsender materiale før 
mødet til alle deltagere. 

Familierådgiveren i 
overgangsteamet er ansvarlig 

for mødet.

Voksenområdet
deltager i mødet, har sat sig 
ind i sagen og følger op på

 tildelte opgaver. 

UU-vejleder deltager.

Ved STU forløb 
inddrages STU-vejlederen.

Udfører fra børneområdet, 
som er tilknyttet den unge, 
deltager i mødet, har sat sig 
ind i sagen og følger op på

 tildelte opgaver.

Hvis relevant deltager MSOs 
faste repræsentanter i mødet.
Disse har sat sig ind i sagen og 

følger op på evt. tildelte 
opgaver.

MSO vurderer selv om deres 
deltagelse er relevant.

FORBEREDELSESMØDE

!
Familierådgiveren 

undersøger den unges og
netværkets behov (ift. udd.

/beskæftigelse, støtte i
 hverdagen nu/senere), for at 

sikre den rette indsats i 
overgangen.

Afklaring af behov

Fokus på den unges håb og 
forudsætninger

Ressourcer

Den unge deltager i et møde 
hvor man forbereder det 

forestående overgangsmøde.

Netværket deltager i mødet.

Viden fra UU-vejleder fra 
årgangsmøde ved 9. klassetrin 
mellem skole, UU, den unge 
og netværket inddrages her.

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Indledende på børneområdet
OVERGANGSMØDE

!
Den unges familierådgiver 

deltager i mødet og udarbejder 
og udsender materiale før 
mødet til alle deltagere. 

Familierådgiveren i 
overgangsteamet er ansvarlig 

for mødet.

Fokus på uddannelse og 
understøttelse af 
uddannelsesplan

Netværket deltager i mødet.

UU-vejleder deltager i mødet.

Uddannelsesplanen er færdig.

Hvis relevant inddrages 
børneteamet.

Den unge deltager i det 1. 
overgangsmøde på børne-
området hvor fokus er på 

uddannelse og understøttelse 
heraf.

Overgangsteam: 
familierådgiver (fast), udfører 

børn (fast), UU vejleder og 
skole. 

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Udredning/undersøgelse af 
den unge?

Den unge deltager i evt. 
udredning/undersøgelse.

EVT. UDREDNING/ 
UNDERSØGELSE

!
Familierådgiveren igangsætter 

evt. udredninger og 
undersøgelser, hvis de ikke 

allerede er igangsat.

Netværket støtter den unge.

Den unge deltager i et møde 
hvor man taler om hvad status 
er på de indsatser, der er sat i 

gang.

Netværket deltager i mødet.

OPFØLGNINGSMØDE 

Handleplansmål

Status på indsatser

Er vi på rette vej?

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet (halvårligt). 

Handleplanen opdateres på 
baggrund af mødet, 

indeholdende fællesfokus 
og mål. 

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Den unge deltager i et møde 
hvor man taler om hvad status 
er på de indsatser, der er sat i 

gang.

Netværket deltager i mødet.

OPFØLGNINGSMØDE 

Handleplansmål

Status på indsatser

Er vi på rette vej?

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet (halvårligt). 

Handleplanen opdateres på 
baggrund af mødet, 

indeholdende fællesfokus 
og mål. 

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Lovpligtig

3 mdr. efter det 18. år deltager 
den unge i et møde, hvor man 
taler om, hvordan det går med 
overgangen til voksenområdet.

Netværket kan deltage i mødet 
ved samtykke fra den unge.

OPFØLGNINGSMØDE

Rette det sidste til

Opfølgningsmøde 
ift. efterværn.

!
   Voksen myndighedsråd-

giveren er ansvarlig for mødet.
Det sidste rettes til. 

Voksenområdet 
overtager fuldt ud 

ved det 18½. år
(undtagen ved efterværn).

Familierådgiveren 
deltager på mødet.

Voksenområdet 
overtager fuldt ud ved det 

18½. år
(undtagen ved efterværn).

Udfører fra voksenområdet 
deltager.

 
Tidligere udfører fra 

børneområdet deltager.  

Lovpligtig

3 mdr. efter det 18. år deltager 
den unge i et møde, hvor man 
taler om, hvordan det går med 
overgangen til voksenområdet.

Netværket kan deltage i mødet 
ved samtykke fra den unge.

OPFØLGNINGSMØDE

Rette det sidste til

Opfølgningsmøde 
ift. efterværn.

!
   Voksen myndighedsråd-

giveren er ansvarlig for mødet.
Det sidste rettes til. 

Voksenområdet 
overtager fuldt ud 

ved det 18½. år
(undtagen ved efterværn).

Familierådgiveren 
deltager på mødet.

Voksenområdet 
overtager fuldt ud ved det 

18½. år
(undtagen ved efterværn).

Udfører fra voksenområdet 
deltager.

 
Tidligere udfører fra 

børneområdet deltager.  

Den unge deltager i et møde, 
hvor man taler om status på 

de indsatser, der er sat i gang.

Netværket deltager i mødet.

OPFØLGNINGSMØDE 

Handleplansmål

Status på indsatser

Er vi på rette vej?

!
Familierådgiveren er ansvarlig 

for mødet (halvårligt). 

Handleplanen opdateres på 
baggrund af mødet, 

indeholdende fællesfokus 
og mål. 

Udfører fra børneområdet 
deltager i mødet.  

Hvis relevant inddrages 
børneteamet.

Den unge deltager i et møde, 
hvor både udfører og 

myndighed på henholdsvis 
børne- og voksenområdet 

samt Job & Udddannelse/UU 
og evt. MSO er tilstede.

Der videndeles på tværs.

Netværket deltager i mødet.

OPFØLGNINGSMØDE/
OVERLAPSMØDE

Videndeling mellem Job & 
Uddannelse/UU, udfører og 

myndighed på børne- og 
voksenområdet samt evt MSO

!
Familierådgiveren er ansvarlig 
for mødet og skriver referat 
som eftersendes til samtlige 

deltagere.

Voksenområdet
deltager i mødet og følger op 

på tildelte opgaver og 
opdaterer evt. efterfølgende 

handleplanen.

Job & Uddannelse/UU 
deltager i mødet. 

Udfører fra børne- og 
voksenområdet, som er

 tilknyttet den unge, deltager 
på mødet og følger op på 

tildelte opgaver.

Hvis relevant inddrages 
børne- og/eller voksenteamet.

Den unge deltager i et møde 
hvor både udfører og 

myndighed på henholdsvis 
børne- og voksenområdet 

samt Job & Udddannelse/UU 
og evt MSO er tilstede.

Der videndeles på tværs.

Netværket kan deltage i mødet 
ved samtykke fra den unge.

OPFØLGNINGSMØDE/
OVERLAPSMØDE

Videndeling mellem Job & 
Uddannelse/UU, udfører og 

myndighed på børne- og 
voksenområdet samt evt MSO

!
Familierådgiveren er ansvarlig 
for mødet og skriver referat 
som eftersendes til samtlige 

deltagere.

Voksenområdet
deltager i mødet og følger op 

på tildelte opgaver og 
opdaterer evt. efterfølgende 

handleplanen.

Job & Uddannelse/UU 
deltager i mødet. 

Udfører fra børne- og voksen-
området tilknyttet den unge 

deltager på mødet og følger op 
på tildelte opgaver.

Hvis relevant inddrages 
voksenteamet.

Den unge deltager i en del af  
mødet, hvor man taler om 

status på de indsatser, der er 
sat i gang og planlægger 

overgangen.
Overgangsteamet består af 
faste deltagere på tværs af 
børne- og voksenområdet, 

SOC, MSO, BEF og den unges 
tilknyttede familierådgiver og 

udfører. 

Netværket deltager i mødet.

OVERGANGSMØDE
PRIMO 17 ÅR

Fælles ejerskab og mål

Konkret plan for selve 
overgangen

Introduktion til Job & 
Uddannelse hvis relevant

!
Den unges familierådgiver deltager i mødet og 
udarbejder og udsender materiale før mødet 

til alle deltagere. 
Familierådgiveren i overgangsteamet er 

ansvarlig for mødet.

Evt. indhente samtykkeerklæring til involvering af 
netværket efter det 18. år. Evt obs på værgemål. Der 
tages stilling til evt. flere indsatser på samme tid/øget 

indsats fra voksenområdet samt efterværn.

Voksenområdet
deltager i mødet, har sat sig ind 
i sagen og følger op på tildelte 

opgaver. 

Job & Uddannelse/UU-
vejleder deltager i mødet.  

                                                                                                                                                
Ved STU forløb inddrages 

STU-vejleder.

Evt. afklare førtidspension.

Udfører fra børneområdet, 
som er tilknyttet den unge, 

deltager i mødet, har sat sig ind 
i sagen og følger op på tildelte 

opgaver.

Hvis relevant deltager MSOs 
faste repræsentanter i mødet.
Disse har sat sig ind i sagen og 

følger op på evt. tildelte 
opgaver.

MSO vurderer selv om deres 
deltagelse er relevant.

Den unge modtager tilbud 
(4 mdr. før det 18. år), besøger 
tildelte tilbud og accepterer/

afslår tilbud.

TILBUD BEVILGES

Konkret tilbud

Netværket støtter den unge.

Bevilger tilbud og informerer 
den unge, netværket og 

familierådgiveren.

En måned før den unge bliver 
18 år, deltager den unge i et 

opstartsmøde med en 
uddannelseskonsulent fra Job 
& Uddannelse med fokus på  
forsørgelse ved det 18. år.

Netværket deltager i mødet.

OPSTARTSMØDE MED JOB & 
UDDANNELSE

Opstart med Job & Uddannelse

Afklare evt. ydelse

Igangsættelse af evt. ydelse

!
    Job & Uddannelseskonsu-
lenten er ansvarlig for mødet.

OBS: Samtykkeerklæring, hvis 
den unge vil involvere 

netværket efter det 18. år. 
OBS: Tilknytning til 

Ydelsescentret.
OBS: Deltagere fra Udfører 

efter den unges ønske.

Familierådgiveren kan inviteres 
med til mødet.

Udfører fra børne- og 
voksenområdet, som er tilknyt-

tet den unge kan deltage på 
mødet såfremt den unge ønsker 

det.

Job & Uddannelse afklarer 
dette.

Senest ved det 22½. år

Netværket kan deltage i mødet 
ved samtykke fra den unge.

OVERGANGSMØDE 

Konkret plan for overgangen

Fælles ejerskab og mål

Den unge deltager i en del af  
mødet, hvor man taler om 

status på de indsatser, der er 
sat i gang og planlægger 

overgangen.
Overgangsteamet består af 
faste deltagere på tværs af 
børne- og voksenområdet, 

SOC, MSO og BEF samt den 
unges kendte familierådgiver 

og udfører. 

Hvis relevant inddrages 
voksenteamet.

!
Den unges familierådgiver del-
tager i mødet og udarbejder og 
udsender materiale før mødet 

til alle deltagere. 
Familierådgiveren i 

overgangsteamet er ansvarlig
for mødet. Der tages stilling til 
evt. flere indsatser på samme 

tid/øget indsats fra voksenom-
rådet samt efterværn.

Voksenområdet deltager 
i mødet, har sat sig ind 

i sagen og følger op på tildelte 
opgaver. 

Job & Uddannelse/UU-vejleder 
deltager i mødet.  

                                                                                                                                                
Ved STU forløb inddrages 

STU-vejleder.

Evt. afklare førtidspension.

Udfører fra børneområdet, 
som er tilknyttet den unge, 

deltager i mødet, har sat sig ind 
i sagen og følger op på tildelte 

opgaver.

Senest ved det 22. år

Den unge deltager i mødet.

Netværket kan deltage i mødet 
ved samtykke fra den unge.

DIALOGMØDE

!
Familierådgiveren er ansvarlig 
for mødet. Dialog med børne- 

og voksenområdet og den 
unge omkring mål.

Voksenområdet deltager i 
mødet og følger op på tildelte 

opgaver.

Finder tilbud.

Udfører fra børneområdet, 
tilknyttet den unge, 

deltager evt. på mødet.

Bevilger tilbud og informerer 
den unge, netværket og 

familierådgiveren.

Den unge modtager tilbud 
(4 mdr. før det 18. år), besøger 
tildelte tilbud og accepterer/

afslår tilbud.

TILBUD BEVILGES

Konkret tilbud

Mødet er to-delt: formøde uden 
den unge og netværket

Mødet er to-delt: formøde uden 
den unge og netværket

Mødet er to-delt: formøde uden 
den unge og netværket

Mødet er to-delt: formøde uden 
den unge og netværket

Fokus på at finde et passende 
konkret tilbud på voksenom-

rådet. Evt. udarbejde VUM i et 
samarbejde mellem børne- og 

voksenområdet.

Fokus på at finde et passende 
konkret tilbud på voksenom-

rådet. Evt. udarbejde VUM i et 
samarbejde mellem børne- og 

voksenområdet.
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