Arbejdsafklaring af borgere
med erhvervet hjerneskade

Sted
ViSP’s lokaler i
Stege,
Vordingborg,
Faxe og Næstved
Evt. i borgerens eget
hjem
Undervisningsform
Eneundervisning eller
holdundervisning
(2-8 deltagere)

Lovgivning



Lov om specialundervisning for voksne
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tilkøb)

Formål



At borgeren opnår og fastholdes i en stabil tilknytning til uddannelse eller
arbejdsmarked, herunder det rummelige arbejdsmarked
At medvirke til afklaring af deltagerens forsørgelsesgrundlag
(arbejdsafklaring)

Ydelser
Økonomi
Ydelser i medfør af
Lov om specialundervisning for
voksne er omfattet af
pakkemodellen
Ydelser vedrørende
Lov om aktiv
beskæftigelse er tilkøb








Udredning af funktionsevnen i forhold til personlige og faglige

forudsætninger for en tilbagevenden til uddannelse, til tidligere
arbejdsplads eller etablering af kontakt til ny arbejdsplads
Udredning af funktionsevnen
Arbejdsprøvning/arbejdstræning med støtte og vejledning fra
specialkonsulenter i samarbejde med Jobcenter og virksomhed
Rådgivning/vejledning til arbejdsgiver, kollegaer mv.
Opfølgning for kvalitetssikring af tilbud
Forløbskoordination

Metode
Kontakt
Benyt venligst
henvisningsskemaet
på www.visp.dk
Yderligere oplysninger
kan fås hos
afdelingsleder
Helle Djuraas på
tlf. 3062 4006 eller
mail hedju@naestved.dk
Målgruppe
Personer i den
erhvervsaktive alder
med funktionsnedsættelse i varierende
grad efter erhvervet
hjerneskade











Samtale med borger, pårørende og evt. arbejdsgiver om borgerens
kompetencer før og efter skaden
Udredning af funktionsevnen på baggrund af observationer, samtale og
relevante specialpædagogiske vurderinger
Undervisning i kompenserende strategier og hjælpemidler i forbindelse
med en konkret arbejdsfunktion
Erfaringsudveksling blandt holddeltagere. Fokus er især på, hvordan det
er at vende tilbage til arbejdet, hvilke fordele og ulemper der er i den
forbindelse samt udveksling af idéer og erfaringer
Fysisk aktivitet (erstatter ikke tilbud om fysisk genoptræning)
Særligt tilrettelagt arbejdsprøvning/arbejdstræningsforløb til vurdering af
hvilke arbejdsfunktioner som borgeren kan udføre
Koordinering af planer mht. mål, indhold og organisering og sikring af
kontinuitet i den samlet indsats, på tværs af sektorer og med øvrige
samarbejdsparter
Opfølgning

Evaluering



Skriftlig evaluering ved afslutningen af forløbet
Efter aftale tilbud om opfølgende samtaler efter nogle måneders pause
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