
Deltager du på træffet, og ønsker du at have en stand/udstilling i 

forbindelse med træffet, vil det være muligt at få et cafebord til 

en mindre stand/udstilling. 

Der er begrænset pladser og pladserne fordeles efter ”først til 

mølle” princip. 

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

8.30 Indskrivning og morgenmad 
 
9.00 Velkomst og morgensang  
 
9.05 Hvor er STUén på vej hen? v/STU alliancen 
 
9.30 Retssikkerhedsprincipper  
En vigtig forudsætning for et vellykket STU-forløb er, at sagsbehandling og 
udarbejdelse af planen for forløbet sker på baggrund af relevante oplysnin-
ger, målrettet inddragelse af den unge (og evt. dennes familie/bisidder) og 
realistiske mål og forventninger. 
Oplægget berører nogle af de forvaltningsretlige regler, der kan hjælpe med 
til et vellykket forløb. 

10.30 Hvordan samarbejder Institutionerne med kommunen omkring STU?  
Få et perspektiv på det gode samarbejde. 
 
11.10  Pause 
Samt netværke og besøg på stande 
 
11.35  Forældreperspektivet v/ Konsulent Julie Fabian 
En borger skal have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin sag. 
For unge med særlige behov er det ofte nødvendigt, at have forældre med  
som støtte. I LIGEVÆRD modtager vi ugentligt 10-15 henvendelser fra     
pårørende, som søger støtte. Hvordan beskriver de det gode samarbejde? 

 
12.00 Hvad siger de unge? v/ Daniel Noti  
Interview med tidligere STU elev Daniel Noti  
 
12.25 Frokost 

 

 

 

Der er rift om pladserne, men du kan sikre dig deltagelse ved 

hurtigst muligt at tilmelde dig til tina@ligevaerd.dk 

Prisen for deltagelse er kr. 1.295,- pr. deltager.                                           

Beløbet er ikke momspligtigt. 

Husk at angive hvilken workshop du ønsker at deltage på, når 

du tilmelder dig. 

Tilmelding er bindende mindre end  4 uger før og fakturering 

sker ved tilmelding. 

13.00—14.30 Workshops 
 
Workshops 1 ”KUI – Den kommunale ungeindsats i UVvej ” - STU                   
v/Konsulent Helle Kjærgaard 
Hvordan understøttes IT af den nye lov? GDPR overholdt tværfagligt samar-
bejde mellem fagpersoner. Hvordan kan man gøre? Hvordan gør I det i dag?”  
 
Workshop 2 Arbejdsfællesskaber v/Glad 
Glad fonden er blevet kendt for sine arbejdsfællesskaber for mennesker med 
udviklingshandicap. Kom og bliv inspireret af de gode historier og få et indblik 
i, hvad det er, disse fællesskaber bidrager med i de unges liv, og hvilke tanker 
der ligger bag arbejdet. 
 
Workshop 3  Digital dannelse v/SUMH samt Center for Digital Dannelse 
Hvordan arbejder I med sociale medier? Hvad sker der med de unges brug af 
medierne? Med projektet Os Online sættes fokus på online trivsel og sikkerhed 
blandt unge med kognitive funktions-nedsættelser. Hør om, hvordan I som 
fagpersoner kan støtte de unge i deres online oplevelser, også selv om I ikke 
selv oplever jer som superbrugere af online medier.   
 
Workshop 4— Samarbejde om vejen til job v/Joballiancen 
Fem partnerskaber skal udvikle forbedrede overgange fra STU til uddannelse 
eller job. I vil få mulighed for at høre om projektets samarbejdsmodeller og 
partnerskabstankegangen. 
 
Workshop 5—Lige Linje Forældreinddragelse v/Konsulent Julie Fabian 
Det gode møde er noget vi skaber sammen. I denne workshop skal vi sammen 
blive klogere på, hvordan rammerne skabes, så det sikres, at også borgere 
med særlige behov kan medvirke til behandling af deres sag.  
  
14.30  Movetheelephant v/Tinna C. Nielsen 
Vi får inspiration og praktiske greb til, hvordan vi kan anvende adfærds-
indsigter og adfærdsdesign i arbejdet, samt hvordan vi kan gentænke         
velfærdssystemet”. 
 
15.25—15.30 Afrunding og tak for i dag 

 

En god og tydelig vej—Et samarbejde i tillid 

Tilmeld dig her 

https://www.ligevaerd.dk/arrangementer/stu-traef-ungeenhed-helhed-samspil/

