SNART 18 ÅR – HVAD SÅ?
FRA UNG TIL VOKSEN MED SÆRLIGE BEHOV

Denne pjece henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at
overgå til voksenlivet og dels til deres forældre.
Pjecen peger på nogle af de forhold, der bør undersøges og klarlægges i samråd
med de unge, deres forældre og Børne- og familieafdelingen inden de unge fylder
18 år.
Forholdene er af væsentlig betydning for såvel de unge som for deres forældre.
OVERGANG FRA UNG TIL VOKSEN
Hvad bør I være opmærksomme på, når man som ung med særlige behov nærmer sig det 18. år.
Ved det 18. år bliver den unge personlig myndig og skal, i det omfang han/hun har
evner og muligheder for det, selv tage ansvar for sit liv og udvikling. Den unge vil
fra sit 18. år blive tilknyttet sin egen rådgiver i Visitationen/Specialrådgivningen/
Ungehuset og-eller Jobcentret. Til disse samtaler er den unge velkommen til at tage
sine forældre, en bisidder eller en god ven/veninde med.
Børne- og familieafdelingen har derfor fokus på at sikre en god og koordineret
overgang, hvor vigtig information ikke går tabt. Inden overgangen fra barn til voksen vil det første overleveringsmøde derfor allerede blive afholdt, når den unge er
16½ år. Her vil rådgivere deltage fra de relevante afdelinger.
I efterfølgende afsnit vil nogle af de forhold, som skal afklares for den unge, blive
oplistet.
Forsørgelsesmuligheder
• Lønarbejde
• Statens Uddannelsesstøtte (SU)
• Kontanthjælp (formue over kr. 10.000,herunder børneopsparing modregnes
i kontanthjælpen)
• Revalideringsydelse
• Pension

Rådgivning kan fås her

Jobcenter/ydelsescenter
Jobcenter
Pensionsafdeling/ydelsescenter

Se kontaktoplysninger bagest i denne pjece.
Uddannelse
• Uddannelse/skole
• Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU-forløb)
• Praktisk hjælp på en videregående uddannelse

UU-vejleder vil være tovholder i forhold til tilrettelæggelse af uddannelsesplan og
indstilling til et evt. STU-forløb, se kontaktoplysninger bagest i denne pjece.
Beskæftigelse
• Fleksjob (arbejde på særlige vilkår)
• Skånejob (arbejde på særlige vilkår, for førtidspensionister)
• Beskyttet beskæftigelse (for førtidspensionister)
• Jobassistance
Rådgivning kan fås i Jobcentret, se kontaktoplysninger sidst i denne pjece.
Mulige boformer
Det er en god ide, at der i god tid tages stilling til den unges flytning fra hjemmet.
Følgende muligheder bør vurderes
• Egen bolig
• Egen bolig med støtte
• Bofællesskab
• Botilbud

Rådgivning kan fås her
Boligkontoret/boligselskaber
Boligkontoret/Specialrådgivningen
Specialrådgivningen
Specialrådgivningen

Såfremt den unge er hjemmeboende og I har modtaget boligstøtte kan denne
støtte blive ændret eller ophøre helt, da den unge nu er selvforsørgende og det
forventes, at den unge bidrager til betalingen af huslejen.
Der gøres opmærksom på, at der i Brøndby Kommune automatisk udsendes brev
til unge, der er fyldt 15 år, hvor der vejledes om opskrivning til egen bolig enten via
Brøndby Kommunes boligkontor eller via boligselskaberne (mod betaling).
Særlige dagtilbud/klubtilbud
Hvis den unge har behov for særlige aktivitets- eller klubtilbud råder Brøndby Kommune over forskellige tilbud.
Rådgivning kan fås i Specialrådgivningen, se kontaktoplysninger sidst i pjecen.
Hjælpemidler, invalidebil og boligændring
Rådgivning kan fås i Visitationen, se kontaktoplysninger sidst i pjecen.
Muligheder for personlig hjælp og støtte
• Hjemmevejledning
• Ledsagerordning
• BPA (brugerstyret personlig assistance)
• Aflastning i botilbud

• Dagtilbud
• Botilbud
Rådgivning kan fås i Specialrådgivningen, se kontaktoplysninger sidst i pjecen.
• Praktisk hjælp og personlig pleje i hjemmet
• Aflastning i eget hjem
Rådgivning kan fås i Visitationen, se kontaktoplysninger sidst i pjecen.
Værgemål, testamente, arv og forsikring
Det kan være relevant at undersøge disse forhold nærmere.
Hvis den unge ikke selv er i stand til at tage hånd om egen økonomi eller egen person, kan det være relevant at søge et helt, et delvist eller et økonomisk værgemål.
Værgen kan både være en pårørende eller en uvildig person – evt. en advokat.
Rådgivning kan fås i
• Statsforvaltningen
• Handicaporganisationer
• Advokat retshjælp
Misbrugsbehandling
Hvis den unge har problemer i forhold til et forbrug af hash og feststoffer kan både
forældre og den unge få hjælp.
Rådgivning kan fås i Ungebehandlingen, se kontaktoplysninger sidst i pjecen.
Samtykke
Når den unge bliver 18 år er han/hun myndig, og hvis I som forældre – på vegne af
den unge – har brug for at rette henvendelse til kommunen eller andre offentlige
institutioner, er det vigtigt, at I har et samtykke fra den unge.
Handleplan
Hvis der er behov for det, tilbydes en skriftlig handleplan for indsatsen, herunder en
fordeling af ansvar og forpligtelser.
Selve handleplanen udfærdiges i et samarbejde mellem den unge selv, evt. forældre, handicapkonsulenten i Specialrådgivningen og/eller andre fagpersoner, som
allerede har et kendskab til den unge.

Hvad skal I som forældre være opmærksomme på
I har som forældre fra den unges fyldte 18. år ikke længere FORSØRGERPLIGT og
den unge får derved sin egen rådgiver. Har I som forældre brug for rådgivning af
personlig art, vil I nu skulle tilknyttes en anden rådgiver end jeres barn.
Forsørgelsesmuligheder/beskæftigelse
I forbindelse med at den unge bliver 18 år, ophører eventuelt bevilgede merudgifter samt lønkompensation. Lovgivningen er anderledes for voksne og jeres forsørgelsesgrundlag og andre ydelser kan blive væsentligt ændret.
Det er derfor vigtigt, at I som forældre, i god tid inden, har taget stilling til jeres
egen forsørgelsesmæssige situation og fremtid;
• Eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår
• Eventuel overgang til anden forsørgelse
• Eventuel aktivering/revalidering
Rådgivning kan fås i Jobcenter eller fagforening/A-kasse, se kontaktoplysninger
herunder.
Klagemuligheder
Den unge kan klage over en afgørelse. Klagen skal inden 4 uger sendes til Brøndby
Kommune. Såfremt afgørelsen fastholdes, videresendes klagen til Det sociale Nævn
sammen med sagens akter.
Kontaktoplysninger
UU-center Syd
Vejlebrovej 65
2635 Ishøj
Tlf. 4353 2038
Ungebehandlingen på Horsedammen
Horsedammen 42, 2605 Brøndby
Åben rådgivning: Torsdage kl. 15-18
Tlf. 3045 4270/2135 0292

Ungehuset, Social og sundhedsforvaltningen
Strandesplanaden 4
2660 Brøndby Strand
Tlf. 4328 2230
Statsforvaltningen Hovedstaden
Borups Alle 177
2400 København NV
Tlf. 7256 7000

Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen
Børne- og familieafdelingen
Park Alle 160
2605 Brøndby
Tlf. 4328 2828

Jobcenter Brøndby, Specialrådgivningen og Visitationen er alle en del af
Social- og Sundhedsforvaltningen, Park Alle 160, 2605 Brøndby.
Kommunens hovednr. er 4328 2828 – spørg specifikt efter ønsket afdeling.
Se desuden følgende hjemmesider:
• www.brondby.dk (Brøndby Kommune)
• www.lev.dk (Landsforeningen LEV)
• www.handicapportalen.dk
• www.sm.dk (Social- og integrationsministeriet)
• www.retsinfo.dk (Gældende love og regler)
• www.dukh.dk (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet)
• www.statsforvaltning.dk (bl.a. om værgemål)
• www.servicestyrelsen.dk/viso (Rådgivning til borgere og fagfolk)
• www.su.dk (Statens Uddannelsesstøtte)
• www.uu-centersyd.dk (Ungdommens Uddannelsesvejlednings-center)
Der henvises i øvrigt til flere og mere uddybende oplysninger på kommunens
hjemmeside, Afsnittet for Familie og børn, Støtte og rådgivning.
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