SAMARBEJDSAFTALE

mellem Skanderborg Kommune og frivillige på Børn- og Ungeområdet

Skanderborg Kommune og frivillige på
børne- og ungeområdet ønsker med
denne aftale at styrke både kendskabet,
adgangen og samarbejdet med hinanden.
Fagprofessionelle på børn- og
ungeområdet, repræsenteret ved
fagsekretariatet Børn og Unge, og alle der
i frivilligt regi har med børn og unge
under 18 år at gøre, er omfattet af aftalen.
Med frivillige menes alle frivillige uanset om de gør en indsats i barnets
fritidsliv, som f.eks. træner eller leder,
eller om der er tale om frivilligt socialt
arbejde.
I Skanderborg Kommune nyder børn og
unge godt af en lang række både

professionelle og frivillige indsatser og
tilbud i deres hverdag. Tilbuddene er
med til at understøtte børnenes og de
unges udvikling og deres evne til at
mestre deres eget liv.
For det meste er både de professionelle
og frivillige indsatser en integreret del af
børnenes hverdag med dagtilbud, skole
og fritids-/foreningsliv, og nogen gange
er den frivillige del en ekstra eller
supplerende indsats i form af det
frivillige sociale arbejde.
Vi kan og skal, som henholdsvis
fagprofessionelle og frivillige, tilbyde
noget forskelligt og derfor kan et godt
samarbejde og samspil mellem de

professionelle og de frivillige indsatser
være med til at give børnene og de unge
en god start på livet. Et samarbejde
mellem professionelle og frivillige vil i
konkrete sager alene ske under
forudgående samtykke fra
forældremyndighedshaver.
Det er ambitionen, at vi med denne
samarbejdsaftale kan understøtte
hinanden, særligt igennem øget
kendskab til hinandens tilbud og virke,
således at det bliver lettere både at støtte
hinanden, men også at hjælpe det enkelte
barn eller den unge videre i livet.

Kontaktoplysninger til Skanderborg Kommune
Konkrete sager:
Åben vejledning:
87947345 – Du kan som frivillig ringe anonymt og få sparring 		
				
på konkrete udfordringer.

Det aftales derfor:
• At der hvert år afholdes et temamøde i september
måned mellem Skanderborg Kommune og
frivillige på børne- og ungeområdet, hvor aktuelle
temaer ift. samarbejdet drøftes. Der nedsættes
hvert år en arbejdsgruppe på tværs af frivillige
og professionelle, der skal planlægge temadagen.
Planlægningen af temamødet starter i maj med et
arbejdsgruppemøde, hvor repræsentanter fra både
foreningslivet og det frivillige sociale arbejde samt
fagprofessionelle inviteres med.
• At foreninger, frivilliggrupper og kommunen er
velkomne til gensidigt at kontakte og/eller invitere
hinanden til yderligere dialogmøder i løbet af året.
• At man som frivilliggruppe/forening er velkommen
til at kontakte den åbne vejledning eller
nedenstående kontaktpersoner i forbindelse med
konkrete og generelle spørgsmål.
• At samarbejdsaftalen revideres hvert år ift.
kontaktoplysninger og evt. indhold efter afviklingen
af temamødet i september.

Underretning: 		

Underretning skal ske på: www.skanderborg.dk

Åben rådgivning PPR:
			

Man kan som forældre få åben rådgivning om enten ens barns
trivsel eller sproglige udfordring. Book tid på: www.skanderborg.dk

Samarbejde og generel viden:
Herudover er I som forening velkomne til at kontakte nedenstående, såfremt I ønsker en
yderligere dialog om generelle temaer.
Pædagogisk psykologisk rådgivning – PPR
PPR yder rådgivning til forældre, skoler og dagtibud i forhold til børns trivsel og inklusion.
Herudover udarbejder PPR psykologisk vurderinger i forhold til, om børn har behov for
specialpædagogiske tilbud samt f.eks. angstilbud.
Kontaktperson: Leder af PPR, Hanne Melchiorsen: hanne.melchiorsen@skanderborg.dk
Myndighed og foranstaltning
I Myndighed og Foranstaltning ligger børnesocialrådgivningen. Her kan man som familie
blive bevilliget forskellige former for støtte. Børnesocialrådgivningen tilbyder endvidere op
til 8 anonyme familiesamtaler.
Kontaktperson: Chef for Myndighed og Foranstaltning, Dorte Petersen: dorte.petersen@
skanderborg.dk
Sundhedstjenesten
Sundhedstjenesten har en lang række forskellige tilbud til børn og forældre. Både i
forbindelse med graviditet og efterfølgende fødsel, samt generelle sundhedstilbud som
f.eks. overvægtsklinik, rygestop til gravide, ergo- og fysioterapeut.
Kontaktperson: Leder af Sundhedstjenesten, Bodil Lauridsen bodil.lauridsen@
skanderborg.dk
Frivilligkoordinator
Frivilligkoordinator Hanne Lykkeskov: Hanne.Lykkeskov@skanderborg.dk

Udarbejdet 2018, opdateret april 2019

