
SÆRLIG STØTTE TIL  
JOB OG UDDANNELSE

Til unge med psykiske vanskeligheder

DET KOMMER TIL AT SKE

C En guide følger dig gennem forløbet.

C Et team af fagpersoner hjælper dig.

C Du inddrager dit private netværk, 

 hvis du har lyst.

C Du holder møder med dit team, og I 

lægger en plan, som hjælper dig på vej.

Kontakt os her, hvis du har spørgsmål  

eller bare vil høre mere om, hvordan vi 

kan hjælpe dig.
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SOCIALSTYRELSEN – VIDEN TIL GAVN



PÅ DIN VEJ TIL UDDANNELSE  
OG JOB VIL DER SKE FØLGENDE

TAG STYRINGEN I 
DIT EGET LIV

Vi vil gerne hjælpe dig med at gøre dine 
drømme for fremtiden til virkelighed. 

Du er i centrum, og vi hjælper dig med at 
tage styringen i dit eget liv. Vi giver os tid 
til at lytte til dig og dine ønsker og behov. 
Og sammen med dig planlægger vi din vej 
til uddannelse og job. 

Når du fylder 18 år
Du bliver personligt myndig, når du fylder 
18 år. Det betyder, at du selv skal tage an-
svar for dit liv. Du skal fx forsørge dig selv, 
og det handler om, at du skal i uddannel-
se eller i job. Vi vil gerne hjælpe dig med 
at få et godt forløb fra ung til voksen. Og 
med at blive klar til at tage en uddannelse 
eller et job.

En guide følger dig gennem forløbet

Du får en guide, som følger dig gennem 

hele forløbet. Din guide hjælper dig med 

at finde rundt i kommunen og regionen, 

så du får den bedst mulige hjælp i over-

gangen til voksenlivet.

Et team af fagpersoner står  
klar til at hjælpe dig

Din guide samler et team af fagpersoner, 

som kan hjælpe dig med de behov, du 

har. Det kan være din sagsbehandler, din 

UU-vejleder, din psykolog eller behand-

ler på psykiatrisk hospital, din støtte- 

kontaktperson eller din jobcenterkonsu-

lent. Du vil møde dit team af fagpersoner 

til en række planlagte møder.

Du kan inddrage dit private netværk

Du får mulighed for at vælge en person 

fra dit netværk, som du gerne vil have 

med til møderne. Det kan være dine for-

ældre, selvom du er fyldt 18 år. Men det 

kan også være et andet familiemedlem 

eller en ven.

Du holder møder med dit team

De personer, som skal hjælpe dig, skal 

du mødes med flere gange i løbet af dit 

forløb fra ung til voksen. På møderne vil 

I sammen tale om blandt andet:

C Hvad har du svært ved?

C Hvad har du let ved?

C Hvordan har du det helbredsmæs-

sigt, socialt og psykisk?

C Hvad er dine ønsker og drømme i 

forhold til uddannelse, job og bolig? 

C Hvad kan vi helt konkret gøre for  

at hjælpe dig?

Sammen lægger vi en fælles plan for din 

vej til uddannelse og job. Vi aftaler med 

dig, hvordan vi bedst kan hjælpe dig. I 

planen beskriver du dine mål for uddan-

nelse, job, bolig og økonomi. Du aftaler 

sammen med os, hvad du skal gøre, og 

hvem der skal hjælpe dig, for at du kan 

nå dine mål. Vi vil jævnligt følge op på, 

hvordan det går med at nå målene.


