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VUM 

 

MÅLGRUPPE  

Sagsbehandlere og ledere 

 

FORMÅL 

Formålet med de forskellige VUM-aktiviteter er at understøtte en fagligt høj og løbende implementering af 

Voksenudredningsmetoden i Socialcenter København. 

 

INDHOLD 

1. Superbrugernetværk, der understøtter lokale VUM-møder 

Superbrugernetværket består af superbrugere fra alle lokale enheder, der arbejder med VUM. Net-

værkets opgave er at planlægge fælles rammer og en drejebog for den kompetenceudvikling, som 

foregår på lokale VUM møder i de enkelte enheder. På denne måde spiller superbrugernetværket 

en vigtig rolle for igangsættelsen og udviklingen af den faglige implementering af VUM. 

 

Superbrugernetværket afholder løbende møder og faciliteres af Kvalitets- og Udviklingsenheden. 

 

2. Temadag med workshops for ledere og medarbejdere om relevante VUM-emner  

Temadagen giver mulighed for at arbejde på tværs af enhederne i SCK med de faglige redskaber i 

VUM. De tre workshops er følgende: a) Fokus på arbejdet med mål i VUM, b) Opfølgning i VUM og 

c) Samarbejdet med De Socialpsykiatriske Centre. 

 

Temadagen afholdes i Uddannelsescentret i Vordingborggade mandag den 25. juni og består af 3 

workshops der afholdes både formiddag og eftermiddag. 

 

Temadagen afholdes af Kvalitets- og Udviklingsenheden. 

 

3. Kursus for nye medarbejdere hos VIA 

Der afholdes et kursus for begyndere i VUM den 19. og 20. juni med en opfølgningsdag den 2. ok-

tober. Kurset er allerede tilmeldt. Der vil evt. blive afholdt et nyt kursus for begyndere senere alt 

efter behov.  

 

4. Kursus i VUM-samtalen med Henrik Vesterhauge-Pedersen fra Solution 

Superbrugerne har efterspurgt, at der oprettes et kursus i samtaleteknik specifikt knyttet til VUM-

samtalen, da nogle særlige vilkår gør sig gældende i forbindelse med den ret omfattende samtale til 

udredning af borgeren. Kurset vil give praksisnære teknikker, og nogle af de områder, der vil blive 

arbejdet med er: 

- hvordan man kan få både problemer og ressourcer frem ved samtalen 

- hvordan man får borgeren til at fortælle om de relevante temaer i udredningen 

- hvordan man får spurgt til svære emner 

- hvordan man håndterer en samtale med borgere, der har svært ved at sidde stille længe etc. 

 KURSUSNUMMER 1     Sagsbehandlere 
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Kurset vil blive afholdt over 3 kursusgange i efteråret i Uddannelsescentret i Vordingborggade, og 

undervisningen vil blive varetaget af Henrik Vesterhauge-Pedersen fra Solution. Henrik har flere års 

erfaring med at arbejde med denne målgruppe og med at undervise fagpersonale i samtale og god 

praksis. 

 

FORM 

Se ovenfor 

 

UNDERVISER 

Se ovenfor 

 

TIDSPUNKT  

Se ovenfor 

 

STED 

Se ovenfor 

 

TILMELDING  

1. Superbrugernetværk 

- Løbende afholdelse af møder der planlægges af Kvalitets- og Udviklingsenheden 

2. Temadag med workshops 

- Tilmelding koordineres af Kvalitets- og Udviklingsenheden efter aftale med leder 

3. Kursus for nye medarbejdere hos VIA 

- Tilmelding koordineres af HR Enheden 

4. VUM-samtalen 

- Tilmelding koordineres af Kvalitets- og Udviklingsenheden efter aftale med leder 
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Lovgivning 
 
MÅLGRUPPE  

Målgruppen for lovgivningssporet er myndighedsmedarbejdere i voksenenhederne samt lokale ledere. Der 

planlægges andre aktiviteter i Modtagelsen og Hjemløseenheden. 

 

FORMÅL 

Formålet med lovgivningssporet er at skabe et fælles grundlag for retsanvendelsen primært ift. enkeltydel-

sesbestemmelserne i aktivloven og integrationsloven.  

 

INDHOLD 

Dette spor er en opfølgning på kurserne om sagsbehandlingsregler fra 2011. Sidste år bestod lovgivnings-

sporet af klassisk klasserumsundervisning, hvor der i år vil blive fulgt op lokalt i de enkelte enheder med 

faglig sparring. Endvidere vil selvevalueringerne blive inddraget i drøftelser af sagsbehandlernes egen prak-

sis, og der vil blive mulighed for at drøfte konkrete udfordringer i sagsbehandlingen. 

 

Der planlægges 2 halve mødedage i hver voksenenhed med disse overordnede temaer: 

1. Samspillet med ’Backoffice’ – generelle temaer i sagsbehandlingen 

2. Enkeltydelser – regler og udfordringer 

 

FORM 

De to møder vil bestå af oplæg, diskussion samt drøftelse af konkrete sager som sagsbehandlerne selv 

medbringer. Undervisningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med den lokale leder. 

 

UNDERVISERE 

Jurister fra Socialcenter København 

 

TIDSPUNKT  

De to møder i hver voksenenhed vil blive planlagt med områdecheferne og afholdt i efteråret 2012. Pri-

mært torsdage kl. 9-12. 

 

STED 

Møderne foregår i de lokale voksenenheder 

 

TILMELDING  

Tilmelding koordineres af den enkelte områdechef 

 

  

KURSUSNUMMER 2     Sagsbehandlere 
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Budgetplanlægning og gældsrådgivning 
Dette kursus mangler nærmere tilrettelæggelse 

 
MÅLGRUPPE  
Sagsbehandlere i Modtagelsen samt evt. andre med behov 

FORMÅL 
Formålet med forløbet er at klæde primært Modtagelsens sagsbehandlere på til at kunne forestå budget-

planlægning og gældsrådgivning sammen med borgeren. Modtagelsen har allerede et samarbejde med 

Gældsrådgivningen i Borgerservice, men det vurderes relevant, at de enkelte sagsbehandlere selv kan råd-

give borgerne på området.  

INDHOLD OG FORM 
Forløbets indhold og form tilrettelægges i et samarbejde mellem Modtagelsens ledelse, Gældsrådgivningen 
og HR-enheden. 
 
UNDERVISERE 
Underviserne vil primært komme fra Gældsrådgivningen 

TIDSPUNKT  
Efterår 2012 samt evt. ind i 2013 

STED 
Endnu ikke fastlagt 

TILMELDING  
Tilmelding koordineres af HR-enheden i samarbejde med Modtagelsen 

  

KURSUSNUMMER 3   Primært Modtagelsen 
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SKParbejdet – organisering og redskaber 
 

MÅLGRUPPE  

SKP-grupperne og deres leder i de fire lokale Voksenenheder. Dog kun hvis der er behov. 

 

FORMÅL 

Formålet med disse faglige SKP-møder er at lave en lokal opfølgning på implementeringen af SKP-notatet, 

som er et internt arbejdsredskab i SCK. Møderne skal bidrage til, at SKP-notatet benyttes løbende og rele-

vant på tværs af lokale voksenenheder. 

 

INDHOLD 

Ved det lokale SKP-møde vil der blive gjort status på SKP-arbejdet og brugen af notatet i SCK. Desuden vil 

den faglige dialog om faserne i SKP-arbejdet blive sat på dagsorden, og rammerne for SKP-arbejdet med 

møder og roller vil blive drøftet.  

 

Der vil evt. blive afholdt en SKP-temadag i efteråret 2012, ligesom der blev afholdt en temadag i 2011. 

 

FORM 

Formen er 1-2 møder i den lokale voksenenhed med oplæg, gruppearbejde og dialog. 

 

UNDERVISERE 

Møderne faciliteres af Kvalitets- og Udviklingsenheden. 

 

TIDSPUNKT  

Der er afholdt et møde i SKP-gruppen på Amager i april 2012 og i SKP-gruppen i Valby, Vesterbro, Østerbro, 

City i maj 2012. Der vil evt. blive afholdt tilsvarende møder i voksenenhederne NV og Nørrebro, hvis der er 

behov. 

 

STED 

Se ovenfor 

 

TILMELDING  

Behov, indhold, form og tilmelding aftales med den lokale områdechef 

  

KURSUSNUMMER 4    Støttekontaktpersoner 
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Boligrådgivernes rammer og opgaver 
  
OBS: Indholdet i kursusnummer 5 vil blive endeligt planlagt medio oktober 

MÅLGRUPPE  
Boligrådgivere i SCK 
 
FORMÅL 
At boligrådgiverne modtager relevant kompetenceudvikling 

 

INDHOLD 

Indhold, form, undervisere, tidspunkt og sted vil blive nærmere tilrettelagt i forlængelse af SCK’s arbejds-

gruppe om udsættelser. 

 
INDHOLD 
 
FORM 
 
UNDERVISERE 
 
TIDSPUNKT  
 
STED 
 
TILMELDING  
  

KURSUSNUMMER 5       Boligrådgivere 
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Motiverende samtaler i det socialfaglige arbejde 
OBS: aktuelt foregår der lokale forsøg med brugen af motivationssamtalen. Forsøgene vil blive evalueret 

primo december 2012, hvorefter der vil tages stilling til det videre forløb.  

 

MÅLGRUPPE  

Alle udegående medarbejdere med interesse 

 

FORMÅL 

Formålet med undervisningen er at deltagerne bliver i stand til at arbejde med motiverende samtaler i det 

borgerrettede arbejde. 

 

INDHOLD 

Der vil blive undervist i metoden motivationssamtalen (MI). Der er tale om en klientcentreret, styrende 

metode til at fremme indre motivation for forandring ved at udforske og afklare ambivalens.  

 

FORM 

Undervisningsformen er oplæg og øvelser 

 

UNDERVISERE 

Psykolog Kim Meng Gladovs  

 

TIDSPUNKT  

 

STED 

Undervisningssted følger senere 

 

TILMELDING  

Tilmeldingsprocedure følger senere  

KURSUSNUMMER 6   Udegående medarbejdere 
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Notatpligt, skriftlighed og dokumentation - en meningsfuld del af det pædagogiske 

arbejde 

 

MÅLGRUPPE  

Alle SKPere og boligrådgivere samt ledere 

 

FORMÅL 

Formålet med kurset er, at SCKs udegående medarbejdere får viden om lovgivning og god praksis angående 

notatpligt, skriftlighed og dokumentation. 

 

INDHOLD 

Ved gruppesamtalerne i kompetenceafdækningen i SCK i 2011 gav flere medarbejdere udtryk for, at de er 

usikre på, hvad reglerne er for notat- og journalskrivning. Det betyder, at praksis er meget forskellig, og det 

er forskelligt, hvad og hvor meget man noterer som SKPer og boligrådgiver. 

 

På dette kursus vil der blive undervist i reglerne for notatpligt og journalskrivning, og forskellige dilemmaer 

i arbejdet vil blive drøftet. Endvidere vil der blive givet gode ideer til, hvordan skriftlighed og dokumentati-

on kan indgå som en meningsfuld del af det pædagogiske arbejde med borgerne. 

 

FORM 

Undervisning med oplæg og dialog 

 

UNDERVISERE 

Jurist og stud Ph.D. Idamarie Leth Svendsen, underviser ved Professionshøjskolen Metropol samt 

cand.techn.soc. Pia Inge Bille, chefkonsulent på det specialiserede socialområde i Region Sjælland og un-

derviser på Professionshøjskolen UCC. 

TIDSPUNKT  

Mandag den 19. november 2012 kl. 9-15.30 

Torsdag den 29. november 2012 kl. 9-15.30 

 

STED 

Den 19. november: Uddannelsescentret i Vordingborggade 15 

Den 29. november: Kvarterhuset  

 

TILMELDING  

Den lokale leder tilmelder alle udegående medarbejdere.  

KURSUSNUMMER 7   Udegående medarbejdere 
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Workshop om samarbejdsaftaler, arbejdsgange og koordinering 
 
MÅLGRUPPE  

Alle interesserede medarbejdere og ledere 

 

FORMÅL 

Formålet med workshoppen er at deltagerne får overblik over SCK’s samarbejdsaftaler og deres indhold og 

opgavefordeling samt at deltagerne drøfter hvordan vi i SCK bedst får informeret om samarbejdsaftaler, 

arbejdsgange og tilbud til målgrupper på SCKs intranet. 

 

INDHOLD 

Workshoppen vil bestå af to dele: 

 Formidling af samarbejdsaftaler på SCKportalen (intranettet): Hvilken viden har vi brug for, og hvordan 

formidler vi den bedst? 

 Interne og eksterne samarbejdsaftaler: Hvilke aftaler har vi og hvilke opgaver? 

FORM 

Formen for workshoppen vil bestå af korte oplæg og gruppedrøftelser på tværs af deltagerne fra SCK. 

 

UNDERVISERE 

Proceskonsulenter på dagen er Astrid Klarskov Larsen fra HR-enheden og Maria Clemensen fra Kvalitets- og 

Udviklingsenheden 

 

TIDSPUNKT  

Fredag den 22. juni 2012 kl. 9-14. 

 

STED 

Uddannelsescentret i Vordingborggade 15 

 

TILMELDING  

Tilmelding direkte til Maria Clemensen (qv68@sof.kk.dk) efter aftale med egen leder 

  

KURSUSNUMMER 8    Alle interesserede 
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Kompetenceudvikling for Visitationsenheden 

 

MÅLGRUPPE  

Visitationsenhedens medarbejdere: Boliganvisning, Visitation og Udenbys Enhed 

 

FORMÅL 

At Visitationsenheden modtager relevant kompetenceudvikling 

 

INDHOLD 

Indhold, form, undervisere, tidspunkt og sted vil blive nærmere tilrettelagt efter aftale med Visitationsen-

hedens leder og en evt. gruppesamtale med medarbejderne. 

 

FORM 

 

UNDERVISERE 

 

TIDSPUNKT  

 

STED 

 

TILMELDING  

  

KURSUSNUMMER 9    Visitationsenheden 
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Socialfaglige eftermiddage 
 
MÅLGRUPPE  
Alle interesserede medarbejdere  
 
FORMÅL 
At deltagerne får indsigt i den nyeste viden om relevante målgrupper samt de typiske mønstre og adfærd 
der knytter sig til de enkelte problematikker. Formålet er endvidere at deltagerne får mulighed for at få nye 
ideer til at håndtere egen praksis. 
 
INDHOLD 
Der afholdes fire socialfaglige eftermiddage der sætter fokus på fire emner, der tilsammen søger at favne 
bredden i de målgruppeproblematikker, der fylder hos såvel sagsbehandlere som udgående medarbejdere 
 

1. Samarbejde med voksne med ADHD. Hvordan kan vi bedst støtte og hjælpe? 

Onsdag den 13. juni kl. 13:30-15:30 

Ved Jenny Bohr, Master i specialpædagogik og uddannet ved Center for Collaborative Problem Sol-

ving. 

 

Vi havde også fokus på ADHD ved en socialfaglig eftermiddag i 2011, men der har været efterspørg-

sel efter viden om det mere praksisnære samarbejde med borgere, der har ADHD. Jenny Bohr for-

tæller om, hvordan Problemløsende Samarbejde, en bestemt pædagogisk model, kan give nye 

handlemuligheder og hjælpe borgere med ADHD til at lære vigtige færdigheder indenfor områder-

ne fleksibilitet, frustrationstolerance og problemløsning. 

 

2. Personlighedsforstyrrelser med særligt fokus på Borderline. Hvordan kan vi forstå vanskelighe-

derne ved at have disse lidelser og hvordan kan vi forholde os? 

Tirsdag den 18. september kl. 13:30-15:30 

Ved Kirsten Aaskov Larsen, Overlæge ved Psykiatrisk Klinik Roskilde 

 
Kirsten Aaskov Larsen fortæller om forskellige personlighedsforstyrrelser og typiske kendetegn 

samt hendes erfaringer med, hvordan man bedst møder og hjælper mennesker med disse proble-

matikker. Kirsten vil have mest fokus på borderline (Emotionel ustabil personlighedsstruktur), da 

det fylder mest i antal og udfordringer. 

 
3. Medafhængighed, motivation og gejst 

Tirsdag den 23. oktober kl. 13:30-15:30 

Misbrugsbehandlerne Tina Sparebo og Michael Haugtved fra Terapi & Kursuscenter Plan A arbejder 

med behandling af afhængighed og misbrug. Herfra har de også erfaringer med at undervise pårø-

rende og fagprofessionelle i at være opmærksomme på egen medafhængighed og motivation i re-

lationen til mennesker, der har et misbrug. 

 

Vi havde i 2011 en socialfaglig eftermiddag om forskellige stoffer og typer misbrug, men med den-

ne eftermiddag vil vi kigge nærmere på det sociale arbejde med mennesker med misbrug, og hvor-

KURSUSNUMMER 10      Alle 
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dan man bedst hjælper og motiverer – uden at overtage styringen fra borgeren og på en måde så 

man også passer på sig selv. 

 

4. Personlig oplevelse af recovery 

Slutningen af november 

Ved Tina Christensen, psykiatribruger, og Solveig Roepstorff, psykolog 

 

Recovery-orientering og visionen om at arbejde rehabiliterende er kommet for at blive, og vi satte 

recovery på dagsordnen med kompetenceforløbet i efteråret i 2011. Med denne socialfaglige ef-

termiddag har vi glæden af at høre psykiatribruger Tina Christensens personlige erfaring med at 

komme sig. Sammen med Tina vil psykolog Solveig Roepstorff fortælle om den fagprofessionelle 

vinkel på recovery. Solveig er bl.a. medforfatter til bogen ”Kontaktperson – At arbejde med og for 

mennesker med sindslidelser” udgivet i 2012. 

 
FORM 
Foredrag og dialog 
 
UNDERVISERE 
Se ovenfor 
 
TIDSPUNKT  
Se ovenfor 
 
STED 
Matthæusgade 1, 4. sal, kantinen. 
 
TILMELDING  
Alle kan deltage under forudsætning af, at driften i enhederne opretholdes. Deltagelse skal derfor aftales 

med nærmeste leder. Tilmelding via SCK-portalen. 
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Viden om spiseforstyrrelser 
Dette kursus mangler nærmere tilrettelæggelse 

 

MÅLGRUPPE  

Alle interesserede medarbejdere og ledere 

 

FORMÅL 

Formålet med kurset er, at deltagerne opnår større viden om karakteristika for mennesker, der lider af en 

spiseforstyrrelse, viden om de lovgivningsmæssige rammer for støtte samt viden om behandlingsmulighe-

der. 

 

INDHOLD 

Indholdet, form og tidspunkt vil blive nærmere tilrettelagt inden sommeren 2012  

 

FORM 

 

UNDERVISERE 

 

TIDSPUNKT  

Efterår 2012 

 

STED 

 

TILMELDING  

 

 

  

 

KURSUSNUMMER 11     
 
 


