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FLEKSIBILITET, KONTINUITET OG DØGNTILGÆNGELIGHED



VIDAR servicerer landets kommuner

med ydelser indenfor særligt

tilrettelagte anbringelser, praktisk

pædagogisk støtte i hjemmet,

kontaktpersonstøtte og

familiebehandling.

 

Vores værdigrundlag tager

udgangspunkt i en aktiv forankring i

vores arbejde med børn, unge og deres

familier, hvor grundstenene er

motivation og systematik i et nært

relationsarbejde. 

Hurtig, fleksibel og målrettet indsats
til børn/unge og deres familier

FLEKSIBILITET, KONTINUITET OG DØGNTILGÆNGELIGHED



Vores ydelser

I VIDAR arbejder vi med et værdigrundlag, der har

aktiv forankring i vores arbejde med børn, unge og

deres familier. 

 

Vi lægger særligt vægt på: 

– Relation 

– Motivation 

– Systematik 

Dette er også de gennemgående faktorer i vores

pædagogiske arbejde samt tilgangen til familien. 

 

 



Familiebehandling varetages i VIDAR af

erfarne og uddannede

familiebehandlere. 

Formålet med familiebehandling er at

yde vejledning og støtte til familier med

behov for særlig støtte.

Familiebehandlingen kan både være en

forebyggende og en akut indsats.

Formålet med familiebehandling er at

skabe bedre forældrekompetencer

samt understøtte og udvikle

forældrenes samspil med barnet. Dette

med henblik på at barnet udvikler sig i

en positiv retning og styrker dets

tryghedsbehov og trivsel. 

Familiebehandling - § 52, stk. 3, nr. 3.

Familiebehandling



Mentorstøtten er til borgere, der har

behov for støtte til at fastholde eller

opnå beskæftigelse, eller som skal

tilbydes en

beskæftigelsesfremmende aktivitet. 

Mentorstøtten gives også til

personer i ordinære job, såfremt

støtten vurderes at have afgørende

betydning i forbindelse med

fastholdelse. 

Mentorstøtte

Mentorstøtte - § 31 b.



Praktisk pædagogisk støtte anvendes

til familier med et særligt behov for at

skabe eller genfinde struktur og

overblik i deres hverdag. 

Formålet med praktisk pædagogisk

støtte er at familien kan få et hjem, der

fungerer i forhold til at sikre barnets

udvikling og trivsel. 

● Støtte i hverdagen

● Støtte barnet i dets udvikling

● Anvise nye handlemuligheder til

mestring af forældreskabet

Praktisk pædagogisk støtte - § 52, stk. 3, nr. 2.

Praktisk pædagogisk støtte



VIDAR tilbyder kommunerne

særforanstaltninger, herunder

foranstaltninger i forhold til

problemskabende og risikoadfærd,

der kræver en personalenormering

på minimum 1:1. 

Der er i disse situationer tale om

særlige foranstaltninger, der er

individuelt tilrettelagt til de børn og

unge, der har et omfattende behov

for støtte, men hvor den

risikobetonede adfærd medvirker til,

at de ikke er i målgruppen for et

ordinært tilbud. 

Særforanstaltning

Særforanstaltning



I VIDAR ser vi altid et

forandringspotentiale hos den enkelte.

Her kan typisk være tale om

fastholdelse af skolegang, ønsket om

hjælp til at komme ud af misbrug

og/eller kriminalitet samt til at få

etableret et socialt netværk. Opgaven

kan både rette sig mod børn, der bor

hjemme, og unge, der bor i egen bolig. 

I VIDAR har vi skærpet fokus på

forældrenes rolle med henblik på at

forstå og deltage i barnets, eller den

unges udvikling, samtidigt med at støtte

barnet eller den unge i at tydeliggøre sig

i forhold til forældrene. VIDAR har

desuden fokus på at hjælpe med at

tydeliggøre ønsker og håb for

fremtiden. 

Støtte- og kontaktperson - § 52, stk. 3, nr. 6 samt 76, stk. 2.

Støtte-kontaktperson



Forældremyndighedsindehaveren

har ret til en støtteperson i den

periode, barnet, eller den unge er

anbragt uden for hjemmet.

Støttepersonens opgave er bl.a. at

lytte og være der for at støtte

forældrene samt følge

målsætningen i den udarbejdede

forældrehandleplan. 

VIDAR er uvildig part, og dermed

uafhængig af kommunen, og støtten

gives der, hvor behovet opstår.

VIDAR kan være med til at dække

de behov, forældrene har under

barnets eller den unges anbringelse,

og kan hermed være med til at

styrke samarbejdet og involveringen

omkring barnet eller den unge. 

Støtteperson

Støtteperson -  § 54



VIDAR tilbyder at løfte opgaver inden

for akutanbringelser, hvor der er tale om

akutforanstaltninger, der kræver

anbringelse, men hvor det rette tilbud

ikke er fundet. Dette kan lade sig gøre i

en periode på 3 uger med mulighed for

forlængelse på 3 uger, altså

sammenlagt 6 uger. 

VIDAR hjælper kommunerne med at

finde den helt rigtige placering for på

sigt at undgå, at barnet eller en unge får

for mange skift. VIDAR kan træde til

inden for ganske få timer og tilbyder at

finde en placering i samarbejde med

myndighedssagsbehandleren. 

Akutanbringelse - § 4, stk. 4, 

Akutanbringelse



Vores afdelinger
H E R  F I N D E R  D U  O S

Vejle

Odense Køge



Odense
Hans Egedes Vej 9D
5210 Odense NV

Køge
Torvet 19F, 1. sal. 
4600 Køge

Vejle
Stævnen 44 st. th.
7100 Vejle



Vil du være en del af
VIDAR? 

J O B  O G  K A R R I E R E

Job og karriere



Job og karriere

Vil du gerne være en del af VIDAR? 
 

VIDAR oplever en enorm vækst, og vi har mange spændende opgaver i vente. 
 

Vi søger ofte dygtige og engagerede medarbejdere med en socialfaglig
baggrund. 

 
 

Læs mere på vores hjemmeside:
 
 

www.vidar.dk 
 
 

Her kan du læse mere omkring vores værdier, se ledige stillinger og aktuelle
nyheder. 



KONTAKT OS
 
 

+45 28 94 23 83
 

casper@vidar.dk
sikkermail@vidar.dk
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