
FREMSKUDT SOCIALRÅDGIVER

Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som 
muligt. Men hvordan? 
Det kan være vanskeligt som pårørende at vide, hvad 
der skal til for at få vendt en negativ tendens. Derfor 
har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en såkaldt frem-
skudt socialrådgiver.

Sammen finder vi løsninger
Den fremskudte socialrådgiver er til stede på skolen og 
yder råd og vejledning til familier, der af forskellige år-
sager befinder sig i en svær situation.

Den fremskudte socialrådgiver kan blive inddraget 
ved vanskeligheder eller familieproblematikker, der 
har indflydelse på den unges trivsel og udvikling i 
skolen. Hvis en ung havner i gentagne konflikter, æn-
drer adfærd, har meget fravær eller oplever familie- 
problematikker, kan skolens personale og forældre 
beslutte, at en fremskudt socialrådgiver skal deltage 
i et møde, hvor vi sammen kan afklare, hvilken situa-
tion den unge og familien står i. Formålet med mødet 
er at pege på løsninger, der kan skabe positive foran-
dringer for den unge. 

Rådgivning og vejledning
Det er muligt for både forældre og unge at få råd 
og vejledning hos den fremskudte socialrådgiver. 
Forældre kan blive vejledt i forhold til at håndtere 

forældrerollen, den unges trivsel, skolegang, foran-
dringer i familien mv.
Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til 
kommunens offentlige og frivillige tilbud og viden om 
lovgivning i forhold til Servicelovens bestemmelser 
inden for Børn og Ungeområdet. Den viden kan også 
indgå som en del af vejledningen.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning om-
fatter 3-5 samtaler, og I er som forældre 
velkomne til selv at tage kontakt. Kontakten  
behøver altså ikke at gå via skolen.

Bindeled til familieafdelingen
Den fremskudte socialrådgiver er med til at under-
støtte samarbejdet mellem skole, forældre og Fami-
lieafdelingen, hvis der er behov for en kontakt hertil. 

OBS: Den fremskudte socialrådgiver kan kun tilbyde 
sin rådgivning i forhold til familier, der ikke i forvejen 
er tilknyttet en socialrådgiver i Familieafdelingen, og 
dermed har en igangværende sag. 

         Kontakt
         Gitte Bro
         Mail: gbr@viborg.dk
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