
Invitation til kommuner og Forsorgshjem i Region Sjælland 
 

 Styregruppen for rammeaftalen for det specialiserede social- og 

specialundervisningsområdet inviterer til: 

 

Temadag om nye indsatser til unge hjemløse 

og langvarige/kroniske hjemløse 

på §110 forsorgshjem 
  

  

DEN 15. JANUAR 2019 

KL. 9-15 

STED: FESTSALEN PÅ 

FORSORGSHJEMMET SAXENHØJ OG FJORDVANG 

NØRREVANG 24, 4990 SAKSKØBING 



Information om temadagen: 
Styregruppen for rammeaftalen for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Region 
Sjælland har nedsat en arbejdsgruppe til at følge op på en opfordring, om at se på behovet for flere 
forsorgshjemspladser. 

Arbejdsgruppen har repræsentanter fra forsorgshjem og kommunale myndigheder (den bliver præsenteret 
nærmere på temadagen). 

En nærmere undersøgelse af behovet for flere pladser på regionens forsorgshjem førte imidlertid ikke frem 
til, at der er et behov for flere pladser i første omgang, men at der derimod kan skabes et flow i anvendelse 
af pladserne ved følgende to tiltag: 

 At undgå at unge får behov for ophold på forsorgshjem 

 At der er brug for alternative bo-, pleje-, misbrugs- og støttetilbud til de borgere, der har langvarige 
forsorgshjems-ophold. 

  

Formålet med temadagen er, at ledere og medarbejdere fra kommunale myndigheder og forsorgshjem 
sammen får drøftet de udfordringer, som skal overvindes for at realisere dette. 

  

Derfor skal du deltage som kommunal sagsbehandler eller medarbejder på forsorgshjem: 

 Du får præsenteret arbejdsgruppens analyse og vurdering 

 Du bliver opdateret på hovedpunkterne i Socialstyrelsens nye faglige retningslinjer for samarbejdet 
mellem forsorgshjem og kommunal myndighed. 

 Du får drøftet med ligesindede, hvad der skal til i egen kommune, på forsorgshjem og i samarbejdet for 
at indfri de to tiltag om unge og om beboere med langvarige ophold 

 Du får lejlighed til at drøfte de ting, som I i øvrigt er optaget af i det daglige samarbejde mellem 
forsorgshjem og kommune. 

  

 

Pris: Temadagen er gratis 

Tilmelding på: https://arrangement.guldborgsund.net/Registration/RegLogin 

 Brugernavn: Hjemløs 

 Password:1234 
 

Der er plads til 90 deltagere, og det går efter første-til-mølle princippet 

 

Ved praktiske spørgsmål kan du henvende dig til: Heidi Utermøhl, hut@guldborgsund.dk, 25181778 

Ved øvrige henvendelser kan du henvende dig til: Jonna Andersen, jonan@slagelse.dk, 29134555 
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Program:  
  

Kl. 09:00-09:10 Morgenbrød 

Kl. 09:10-09:20 Velkomst ved formanden for styregruppen, Direktør Vini Lindhard 

Kl. 09:20-09:25 Program og praktisk. 

Kl. 09:25-09:55 Kort introduktion til arbejdsgruppens analyse og de faglige anbefalinger fra 
Socialstyrelsen 

Kl. 09:55-11:05 Hvordan undgår vi at unge får ophold på forsorgshjem 

  Introduktion til tema 

Temadrøftelse—hvad skal der til for, at vi kan lykkes, set fra hhv. forsorgshjems- og 
kommuneperspektiv? 

Kl. 11:05-11:30 Opsamling 

Kl. 11:30-12:15 Frokost 

Kl. 12:15-13:25 Hvordan undgår de langvarige ophold på forsorgshjem? 

  Introduktion til tema 

Temadrøftelse—hvad skal der til for, at vi kan lykkes set fra hhv. forsorgshjems– og 
kommuneperspektiv 

Kl. 13:25-13:50 Opsamling 

Kl. 13:50-14:05 Pause med kaffe/kage 

Kl. 14:05-14:45 Dialogmøde mellem det enkelte forsorgshjem og kommuner 

Kl. 14:45-15:00 Opsamling og afrunding 


