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V Visitationsmøde – fase Visitationsproces 
 

Formål På visitationsmødet skal det drøftes og vurderes, om den unge er indenfor PUC’s målgruppe og om PUC kan være et reelt match 
ift. den unges situation? Kan vi forestille os den unge i PUC’s regi, ift. de øvrige unge og de kontekster som er mulige?  Hvilke 
teams peger det i første omgang på? Der sammensættes ift. hver ung et hold af visitatorer, som arbejder videre med 
visitationsprocessen.  
 

Deltagere Visitationsteamet (leder af visitationen, områdeleder for døgn, psykolog, relevant visiterende socialrådgiver samt områdeleder 
af Intern Undervisning). Evt. relevante kollegaer inviteres ad hoc.  
 

Form En halv times møde 1 x pr. uge. Igangværende visitationssager drøftes i visitationsteamet hver uge.  
 

Indhold Drøftelse af den aktuelle situation, som et ophold på PUC kan være et svar på. 
 

Kobling til dokumentation Lederen af visitationen skriver beslutningsreferat fra mødet. Det lægges i Sensum/afdelinger/visitation/dokumenter – år/måned 
 

Dokumentationens 
anvendelse 

 Dokumentationspligt 

 Bidrage til oplæg til kommunen med anbefalinger til indsatsen 

 Arbejdsredskab for de, der skal arbejdede videre med visitationen 

Kobling til samarbejde 
med den unge 

Visitationsteamet drøfter, hvad der kunne være vigtigt at vide mere om fra den unge, som kan drøftes på afklarende 
visitationsbesøg med den unge. Koblingen foregår i 2. fase. 
 

Kobling til metode Visitationsteamets forberedelse til mødet med den unge skal bidrage til, at teamet kan være mest muligt inviterende i forhold 
til den unge. Dette med henblik på at indlede et samarbejde med den unge og derigennem at kunne inddrage den viden og de 
perspektiver den unge kan bidrage med. Teamet er tværfagligt sammensat, og skaber mulighed for, at forskellige perspektiver 
inddrages i drøftelsen og beslutningen. 
 

 

Tilbage til tråden  



 
 

  

Afklarende besøg i visitationsfasen 
 

Formål Gensidig afklaring på, om Platangårdens tilbud er det rette. 
 

Deltagere Den unge, holdet af visitatorer (teamkoordinator, socialrådgiver og psykolog). Ad hoc inviteres relationsmedarbejdere fra døgn 
eller Intern UV. Evt. netværk i form af fx pårørende og sagsbehandler.  
 

Form Uformelt – rundvisning og snak i aktuelt hus. Ca. 1½ time. 
 

Indhold Præsentation af Platangårdens tilbud (fysiske rammer, personale, tilgange og værdier – herunder samarbejde med den unge, 
selvbestemmelse og samarbejde med netværk), drøftelse af den aktuelle situation, som Platangården kan være et svar på, samt 
afklarende drøftelse med den unge, fx om forventninger, interesser, ønsker etc. 
 

Kobling til dokumentation Notat i Sensum med fokus på ny viden fra samtalen med den unge.  Socialrådgiveren skriver journalnotat i 
Sensum/Visitation/den unges navn/journalnotat.  

Dokumentationens 
anvendelse 

Dokumentationspligt fsa notat. 
(Flyttes måske) 
 

Kobling til samarbejde Der samarbejdes med den unge og dennes netværk i alle aspekter i forbindelse med besøget. Den unge orienteres som en del af 
beskrivelsen af Platangårdens indsats om dokumentation og om samarbejdet herom. 
 

Kobling til metode Den unges viden og perspektiver (og håb og ønsker) er væsentlige, hvis samarbejdet om den målrettede indsats skal føre til 
udvikling. Det er også væsentlig, at den unge kender til rammerne og forventningerne til samarbejdet om indsatsen, hvis 
samarbejdet skal kunne fungere optimalt. 
Den unges netværk bidrager med deres viden og perspektiver  
 

 

Tilbage til tråden  



 

Netværksmøde ved indflytning 
 

Formål Opstarte indsatsen og samarbejdet med den unge, kommunale myndighed og netværket.  
 

Deltagere Den unge, nærmeste netværk, Platangårdens Undervisning (om relevant), teamkoordinator, psykolog, repræsentant for 
relationsmedarbejderne, socialrådgiver og kommunale sagsbehandler. 
 

Form Møde 1-1½ time. 
 

Indhold Konkrete aftaler om samarbejde, indsats, formalia. 
 

Kobling til dokumentation Socialrådgiveren (eller andre tilstedeværende) skriver et referat fra mødet. Referatet med konkrete aftaler lægges i 
Sensum/dokumenter/netværkssamarbejde. Vigtige aftaler, som alle skal kende, lægges ind på 
Sensum/Basisinformationer/aftaler.  

Dokumentationens 
anvendelse 

Dokumentationspligt 
Arbejdsredskab for relationsmedarbejdere og den unge. Det skaber grundlag for, at Platangården kan levere en koordineret 
indsats, samt for at konkrete aftaler kan fastholdes. 
 

Kobling til samarbejde Der dokumenteres under mødet, således at alle kan bidrage. 
 

Kobling til metode Den unge er hovedpersonen i sit eget liv og skal derfor også være den væsentligste stemme, når der skal laves konkrete aftaler. 
Her kommer selvbestemmelsen, det gode samarbejde og netværksarbejdet til udtryk. De konkrete aftaler viser samarbejdet i 
”virkeligheden” ved, at den unge (og netværket) har et tydeligt aftryk på aftalerne.  
 
Referatet med de konkrete aftaler er det tydelige billede på samarbejdet med den unge og den unges netværk. Det 
dokumenterer på, hvilke konkrete punkter der er lavet aftaler for samarbejdet og er dokumenteret på mødet i et sprogbrug og 
med en tydelighed, så der ikke hersker tvivl om indholdet. 
 

 

Tilbage til tråden  



 

Afdækning og oprettelse af IP 
 

Formål Danne/dokumentere det fælles vidensgrundlag for den videre indsats og forudsætning for den videre dokumentation herunder 
evaluering. 
 

Deltagere Socialrådgiver, den unge og relationsmedarbejdere. 
 

Form Formen tilpasses den unges formåen etc. Kan foregå som en fælles skrivning på kontoret eller i miljøet, eller som en løbende 
snak under andre aktiviteter, hvor hovedpointerne siden nedskrives af socialrådgiver og evt. senere gennemgås med den unge. 
Vil oftest foregå over de første måneder. 
 

Indhold Afdækning af kvalitetstemaerne, som status på den aktuelle situation. Desuden dokumenteres den unges ønsker/ressourcer til 
indflydelse og kommunikation, ligesom der gennemføres velfærdsteknologisk screening og der udarbejdes risikovurdering.  
 

Kobling til dokumentation Dokumenteres af socialrådgiveren i Sensum/plan. 
 

Dokumentationens 
anvendelse 

Afdækning i IP sker jf. retningsgivende dokument. IP skal danne grundlag for, at der kan oprettes mål og delmål med henblik en 
systematisk og målrettet indsats, som inddrager både den professionelle viden (fra sagsakter) og viden og perspektiver fra den 
unge og dennes netværk.  
IP er det dynamiske dokumentationsredskab, som over tid kan vise udviklingen og dermed anvendes i evaluering af indsatsen på 
flere niveauer. 
Grundlag for senere teammøder, hvor der i samarbejde med den unge dannes delmål.  

Kobling til samarbejde Den unge deltager i den udstrækning, at vi formår at få skabt en sammenhæng, som den unge kan være en del af. Se form. 
Målinger på indikatorer kan give den unge et billede af forløbet og kan danne grundlag for samtaler om forløb og indsatser. 
(flyttes måske) 

Kobling til metode Det, at der samarbejdes med den unge i arbejdet med IP (herunder også evalueringer) understøtter den unges recoveryproces 
og kan være identitetsunderstøttende - og kan dermed være med til at give den unge en reel oplevelse af at have styring over 
sit eget liv/være med til at styre sit eget liv.  
 

 

Tilbage til tråden  



 
 

Samarbejdsmøde mellem ung, evt. netværk, og teamet 
 

Formål Aftaler for samarbejdet med den unge samt drøftelse af relevant indsats. 
 

Deltagere Den unge, evt. netværk, teamkoordinator, alle faste relationsmedarbejdere, psykolog, socialrådgiver. 
 

Form Formen tilpasses den unges formåen, men kan den unge ikke deltage, afholdes mødet alligevel og da som almindeligt møde af 
ca. ½ times varighed. Afholdes førstkommende onsdag efter indflytningen.  
 

Indhold Orientering fra socialrådgiver, psykolog og teamkoordinator og i det omfang det er muligt, den unge - til teamet vedr. den unges 
baggrund, ressourcer samt udfordringer med henblik på at lave konkrete aftaler for samarbejdet og indsats. 
 

Kobling til dokumentation Referat med aftaler mv. journaliseres af socialrådgiveren og lægges i Sensum/dokumenter/møder/andre. Konkrete aftaler som 
alle skal vide, lægges under basisinformation/aftaler.  

Dokumentationens 
anvendelse 

Dokumentationspligt. 
Arbejdsredskab for relationsmedarbejdere og den unge. Det skaber grundlag for, at PUC kan levere en koordineret indsats. 
 

Kobling til samarbejde Den unge deltager i den udstrækning, at vi formår at få skabt en sammenhæng, som den unge kan være en del af.  

Kobling til metode Understøtter den unges oplevelse af at være selvbestemmende i eget liv og er dermed et bidrag i den unges recoveryproces. 
Samtalen på mødet vil kunne indeholde elementer af eksternalisering, understøtte det videre netværksarbejde og indeholde 
sociale invitationer, som især retter sig mod samarbejdet om indsatsen. 
 

Tilbage til tråden  



 

Efterfølgende netværksmøder 
 

Formål Skabe forudsætninger for samarbejde mellem den unge, netværket og Platangården.  
 

Deltagere Den unge, netværket, psykolog, relationsmedarbejder, teamkoordinator og evt. socialrådgiver.  

Form Der afholdes netværksmøder løbende. Intensiteten kan ændre sig undervejs i forløbet. 1-2 times møde. Mødeformen er uformel 
og fleksibel, dog med en mødeleder fra PUC.   
 

Indhold At få delt viden og erfaringer fra netværket. Drøfte og evt. justere aftaler med den unge og den unges netværk, så som 
hjemmebesøg, drøftelse af værdier, samt andre nærliggende emner. Få skabt samt vedligeholde kontakten imellem den unge, 
PUC og det betydningsfulde netværk.  

Kobling til dokumentation Opsamling foregår på mødet, så alle er bekendt med, hvad der dokumenteres – også hvis der er forskellige perspektiver. 
Deltagende medarbejder skriver referat fra mødet, og lægger det i Sensum/dokumenter/netværkssamarbejde. Konkrete aftaler 
som alle skal vide lægges under Sensum/basisinformationer/aftaler.  
 

Dokumentationens 
anvendelse 

I forhold til de konkrete aftaler, skal dokumentationens af disse, tjene som arbejdsredskab for relationsmedarbejderne og de 
unge. Dokumentationen skaber grundlag for, at Platangården kan levere en koordineret indsats.  
Dokumentationen af mødet i øvrigt er en fastholdelse af den viden og erfaringer, der dannes på mødet, og som bidrager til den 
videre indsats. 
 

Kobling til samarbejde Den unge deltager så vidt det er muligt, og har indflydelse på mødeformen samt aftaler.  

Kobling til metode Den unges netværk er en af de væsentligste aktører i indsatsen. Netværket kan bidrage med sin viden og erfaring, og 
samarbejdet omkring indsatsen bidrager til at understøtte relationen mellem netværk og unge på en måde, som rækker ud i 
fremtiden og kan give håb for den unge om en fremtid, som indbefatter netværket. 
 

 

Tilbage til tråden 

 

 

 



 

Teammøder 
 

Formål Udarbejdelse og evaluering af mål og delmål (inkl. indikator) ud fra handleplanen. Risikovurderingen gennemgås. 
 

Deltagere Den unge, relationsmedarbejder, relevant netværk samt teamkoordinator, socialrådgiver og evt. psykolog og 
relationsmedarbejdere fra Intern UV deltager. Antallet af mødedeltagere tilpasses i forhold til den unge.  
 

Form Der afholdes teammøder hver 6.-8. uge. Ca. 1 times varighed. Mødeformen tilrettelægges ud fra den unges ønske og de 
nødvendige formaliteter. (Eksempel: Der udvises stor kreativitet for at få inviteret den unge til at deltage. Evt. en gåtur, 
uformelle omgivelser, osv.) 
 

Indhold Samtale om oplevelsen af og ideer til ændringer ift. eget ophold på PUC. Foregår mellem den unge og teamkoordinator. Andre 
deltagere inddrages når det er relevant. Både mål og delmål evalueres på teammødet, når det er relevant.  
 

Kobling til dokumentation Opstilling og evaluering af konkrete mål og delmål (inkl. indikator) formuleres i samarbejde på mødet. Socialrådgiver opdaterer i 
Sensum/plan. Derudover skriver socialrådgiver teammødereferat og lægger det i 
Sensum/dokumenter/møder/teammødereferater.  

Dokumentationens 
anvendelse  

Mål og delmål er det arbejdsredskab som er retningsgivende for den rehabiliterende indsats. Jo mere konkrete mål og delmål 
er, jo mere præcist kan indsatsen beskrives og jo bedre kan denne følges af den unge og øvrige aktører i indsatsen.   
 

Kobling til samarbejde Aftaler eller anden relevant viden for den unge lægges i Sensum, så relevant viden spredes til teamet omkring den unge.  
 

Kobling til metode Understøtter den unges recoveryproces. Den unge er hovedaktør i arbejdet med mål og delmål, som er den akse teammøderne 
drejer sig om. Den unges selvbestemmelse kommer i spil og såvel opstilling/formulering af mål og delmål som evaluering af 
disse kan understøtte den unges håb og arbejdet med egen identitet.  
 

 

Tilbage til tråden       



 

Statusmøder 
 

Formål Statusmøder er PUC’s ord for det kommunerne kalder forskelligt: opfølgningsmøder, handleplansmøder, evalueringsmøder. 
Information til kommunen og netværket om den unges udvikling, den daglige indsats mv. samt afstemning af forventninger til 
det videre samarbejde og aftaler herfor. 
 

Deltagere Den unge, netværk, sagsbehandler, anbringelseskonsulent, teamkoordinator, relationsmedarbejder(e), socialrådgiver, evt. 
psykolog. 
 

Form Oftest en traditionel mødeform, med vært og mødeledelse fra PUC. Statusmøder aftales løbende, både på kommunens, PUC’s 
og den unge eller netværkets initiativ.  
 

Indhold Der tages udgangspunkt i statusrapporten med beskrivelse af forløbet/samarbejdet med den unge, den unges udvikling og 
aktuelle trivsel.  
 

Kobling til dokumentation Der opsummeres indgåede aftaler på mødet, socialrådgiveren udarbejder et aftalereferat, som journaliseres i 
Sensum/dokumenter/statusmøder/referater og videresendes til mødedeltagerne.  

Dokumentationens 
anvendelse 

Dokumentationspligt. 
Arbejdsredskab for den unge og relationsmedarbejderne. Det skaber grundlag for, at PUC kan levere en koordineret indsats. 
 

Kobling til samarbejde Den unge deltager som udgangspunkt i statusmødet. Er det af den ene eller anden grund ikke muligt, tales der med den unge 
om alternative former for mødet eller muligheder for, at relationsmedarbejder medbringer den unges stemme på mødet.  
 

Kobling til metode Der er tale om et fælles møde, som udover kommunale muligheder og PUC’s rammer, har den unges perspektiver og ønsker i 
fokus. Disse er væsentlige i oplevelsen af at være aktør i eget liv – dvs. oplevelse af selvbestemmelse og mening i livet– og 
dermed være med til at understøtte recoveryprocessen. 
 

 

Tilbage til tråden 

  



 

Det løbende daglige samarbejde 
 

Formål At skabe mulighed for mest mulig selvbestemmelse og samskabte løsninger. 
 

Deltagere Den unge, den unges netværk, relationsmedarbejdere, teamkoordinator, psykolog og socialrådgiver. 
 

Form Formen er fleksibel – samarbejdet sker i de daglige fælles gøremål i huset, ved fælles aktiviteter, ved opringninger til netværk, 
opfordring til besøg, input, samtaler når noget er svært osv.   
 

Indhold Dialog om oplevelser af, hvad der fungerer og hvad der skal justeres for at give mening ift. den unges udviklingsproces.   
 

Kobling til dokumentation Den relevante medarbejder (meget gerne sammen med den unge) dokumenterer skriftligt, først på delmål, og dernæst evt. 
supplerende på journalnotat.  
 

Dokumentations 
anvendelse 

Dokumentation af det løbende samarbejde er et konkret arbejdsredskab for den unge og relevante medarbejderne. Det skaber 
via vidensdeling og kommunikation grundlag for, at PUC kan levere en koordineret indsats. 
Den løbende dokumentation har stor betydning for evalueringerne, som i samlet form finder sted på teammøderne. Indeholder 
dokumentationen et tydeligt aftryk fra den unge i form af perspektiver, refleksioner og ønsker, bliver evalueringen et bedre 
billede af den unges recoveryproces, og vil også pege fremad i forhold til sammen med den unge at formulere nye mål/delmål. 
Jo nøjere der dokumenteres på delmål (og prikkes i indikatorer), jo mere præcis kan evalueringerne blive, og jo bedre kan der 
fremadrettet opstilles nye mål/delmål. 
 

Kobling til samarbejde Samarbejdsformen bliver tydelig for alle, også i dokumentationen af den fælles indsats. Der skrives, så den unges perspektiv og 
viden tydeligt fremgår. Processen kan foregå sammen med den unge på kontoret, via bærbar PC på den unges værelse eller i 
fællesrum. Det kan også være i form af blot at inddrage den unges perspektiv, og ud fra den fælles viden, dokumentere skriftligt. 
Arbejdet med at prikke i indikatorer kan være en lidt anden form at ”dokumentere” på. Den kan give anledning til en fælles 
refleksion mellem den unge og relationsmedarbejderen om indsatsen og forløbet. 
 

Kobling til metode Selvbestemmelse, mening i livet, håb understøttes af den daglige refleksion i forbindelse med dokumentationen, hvilket samlet 
set bidrager til den unge recoveryproces. 
I forbindelse med selve processen er det væsentlig at anvende såvel cirkularitet som eksternalisering som redskaber til at tale 
ind på det væsentlige og få så mange perspektiver med som mulig. 
 

Tilbage til tråden 



 

Statusrapporter 
 

Formål Information og oplæg til statusmøde ift. kommunen – beskrivelse af den unges udvikling, indsatsen i dagligdagen og 
samarbejdet med den unge, beskrivelse af mål/delmål. 
 

Deltagere Socialrådgiver udarbejder statusrapporten i samarbejde med både den unge, dennes netværk, relationsmedarbejdere, (fra både 
huset og Undervisningen) psykolog samt teamkoordinator. 
 

Form Statusrapporten udarbejdes ud fra enten ICS eller VUM. Hvis kommunen ønsker særlig form bruges denne.   
 

Indhold Beskrivelse af de mål og delmål der samarbejdes med den unge om - ud fra kommunens handleplan, kort beskrivelse af forløb 
fra indskrivning/seneste statusrapport, beskrivelse af den unge ud fra ICS eller VUM, samt en aktuel vurdering af den unges 
trivsel og udvikling i nuværende kontekst.   
 

Kobling til dokumentation Statusrapporten journaliseres i Sensum/dokumenter/statusrapporter og sendes til kommunen og evt. forældre (ved unge u. 18 
år). 
 

Dokumentationens 
anvendelse 

Dokumentationspligt 
Afrapportering til rekvirenten. Arbejdsredskab for kommunerne i forhold til at træffe myndighedsbeslutninger 
 

Kobling til samarbejde Der samarbejdes med den unge om udfærdigelsen af statusrapporten, ligesom rapporten gennemgås med den unge inden den 
sendes til forældre og kommune.  
 

Kobling til metode Den unges perspektiver og ønsker i forhold til indsatsen er væsentlige i forhold til rapportens anvendelse i det kommunale regi, 
hvor oplysninger kan danne grundlag for myndighedsbeslutninger. Den unge får ad denne vej medbestemmelse og derigennem 
optimalt set oplevelse af selvbestemmelse og mening i livet. 
 

 

Tilbage til tråden  



 
 Afslutning af forløbet 

 

Formål At skærpe den unges opmærksomhed på, hvilken udvikling de selv kan se, og hvilken udvikling andre ser, så den unge kan bringe 
det med sig videre i livet.  
 

Deltagere Den unge, netværk, relationsmedarbejdere fra såvel døgn som Intern UV, teamkoordinator, socialrådgiver og psykolog.  
 

Form Optimalt et møde, eller løbende opsamling. Dialog-  og relationsbaseret og efterfølgende skriftlig opsamling udarbejdet af 
socialrådgiver.  
 

Indhold Perspektiver fra alle relevante parter inddrages aktivt. 
 

Kobling til dokumentation Optimalt set afsluttende møde og altid afsluttende statusrapport, som baserer sig på den løbende dokumentation og på bidrag 
fra den unge (og den unges netværk). Bidragene bliver enten opsamlet løbende, ved et møde eller via interview. Uanset formen, 
dokumenteres viden i Sensum/journal eller Sensum/dokumenter/møder/andre møder) 
 

Dokumentationens 
anvendelse 

Dokumentationspligt. 
Grundlag for myndighedsbeslutninger i kommunen. 
Dokument over forløbet for den unge (og netværket). 
 

Kobling til samarbejde Det samarbejde, der sker undervejs, afspejles i afslutningen af forløbet – alles viden er vigtig, og inddrages i den skriftlige 
rapport.  
 

Kobling til metode Den unge har været igennem (en del af) en recoveryproces og afslutningen bidrager med sin opsamlende karakter og sin 
inddragelse af de forskellige perspektiver til et samlet billede af en proces, hvor den unges (og netværkets) indsats står som 
stærke vidnesbyrd om selvbestemmelse, mening i livet og håb. Det i sig selv er både recoveryunderstøttende (og også 
identitetsunderstøttende). 
 

 

Tilbage til tråden 


