Case beskrivelser – anonymiseret:
De kommende to cases beskriver to beboere på Vestervej og deres afklaring af beskæftigelse og
uddannelsesmuligheder.
Case 1
Jakob flytter ind på Vestervej i december 2017, efter at han har boet i plejefamilie, det meste af
hans barndom.
Jakob har deltaget i STU (særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse) og afslutter uddannelsen i juli
2019. Herefter starter han på FGU Østjylland (Forberedende grunduddannelse). Jakob er
udfordret af at følge med fagligt, men på FGU’en får han mulighed for at deltage i en praktik som
pædagogmedhjælper og ender med at blive glad for denne praktik. Jakob stopper FGU’en i marts
2020, da han ikke længere ønsker at deltage her, men ønsker at fortsætte sin praktik.
Jakob kommer på uddannelseshjælp efter han stopper på FGU og han startes i praktik i juli 2020,
hvor det er muligt igen ift. Covid-19. Jakob deltager fortsat i praktikken som pædagogmedhjælper
og er glad for at være i praktikken og for det indhold det giver i hans hverdag.
Jakob er igennem sin STU, FGU samt praktik blevet mere afklaret ift. ønske og egen arbejdsevne.
Næste skridt for Jakob, er at funktionsevne og skånebehov beskrives, med henblik på afklaring af
hans fremtidige forsørgelse, som muligvis kan blive et fleksjob.
Case 2
Signe har igennem sin opvækst været anbragt flere gange hos forskellige plejefamilier. Signe har fra
det 16. år været tilknyttet støtte-kontaktperson fra Ungeteamet, som har været en stor hjælp for
Signe. Signe er inden det 18. år i gang med en praktik som håndværker og har forsøgt med opstart
på FGU, som ikke lykkedes.
Signes anbringelse fungerer ikke længere kort tid før hun fylder 18 år og det vurderes fra Børn &
Unge, at hun har behov for daglig støtte. Signe tilbydes lejlighed på Vestervej kort tid inden hun
fylder 18 år og fortsætter med at være tilknyttet støtte-kontaktperson frem til det 18 år. Signe
bevilges bostøtte jf. SEL § 85 fra det 18. år, hvor der vil være besøg både morgen og
eftermiddag/aften i hverdagene.
Bostøtten starter op som brobygning i samarbejde med støtte-kontaktpersonen kort før Signe
fylder 18 år. Sideløbende med indflytningen på Vestervej tilknyttes UU-vejleder og Signe starter på
FGU, som hun fastholder med hjælp fra bostøtten.

