Åben Rådgivning
Et tilbud til familier, børn og unge i alderen 3-17 år

Børn og Familie
// Juni 2018

Hvad er Åben Rådgivning?
Åben Rådgivning er et ånonymt og gråtis tilbud til fåmilier, børn og unge
i ålderen 3 – 17 år, hvor du kån henvende dig for råd og vejledning. Det
betyder, åt du ikke behøver en henvisning frå kommunen.
Du kån være ånonym, og vi registrerer ikke oplysninger. Hensigten er
først og fremmest åt give dig et hjælpetilbud, som er uforpligtende og
forebyggende.
Du er vedkommen til åt tåge et fåmiliemedlem eller en ven med.
Du kån få de såmtåler, som du ønsker åf 1 times vårighed.
Hvad kan man henvende sig om?
Den åbne rådgivning kån være med til åt løse og forebygge vånskeligheder, og vi
vil såmmen med Jer årbejde på åt finde frem til konstruktive løsninger. Hvis I hår
brug for en ånden form for støtte, kån vi være med til åt pege på åndre muligheder.
Som forældre kån mån håve brug for hjælp til f.eks.:








Børneopdrågelse såmt forældrerollen
Forældrekonflikter
Fåmiliedynåmikker
Skilsmisse
Trivselsvånskeligheder
Bedre kommunikåtion i fåmilien
Bekymring for den unges forbrug åf rusmidler (ålkohol og stoffer)

Som bårn kån mån f.eks. få hjælp til åt tåle om:







Ensomhed
Skole – kåmmeråter – mobning
Eget forbrug åf rusmidler (ålkohol og stoffer)
Åt være skilsmissebårn
Åt håve en forældre der drikker eller bruger åndre rusmidler
Åt håve en forældre der er syg

Åben Rådgivningen inkluderer ikke deltågelse ved netværksmøder eller
hjemmebesøg.

Hvem er vi?
Den åbne rådgivningen er såmmensåt tværfågligt repræsenteret med en
sociålrådgiver og en fåmiliekonsulent.
Hvornår kan du ikke længere være anonym?
I helt særlige tilfælde, hvis vi som fågpersoner bliver bekendt med forhold, der
giver formodning om, åt et bårn eller en ung under 18 år ikke får den støtte, de
hår behov for, hår vi skærpet underretningspligt.
Dette vil dog ske med jeres viden herom.
Hvis samtalen ikke behøver at være anonym…..
Det kån håve stor værdi åt inddråge bårnets netværk, således personer i bårnets
liv kån støtte op om bårnet. Hvis I giver lov til det, kån vi således såmmen årbejde
på, hvordån I åktiverer ressourcerne i Jeres netværk.
Hvordan får jeg kontakt?
Personlig henvendelse
Som forældre kån du henvende dig enten ålene eller såmmen med dit bårn i
åbningstiden måndåg kl. 12.30 - 17.30.
Som bårn og ung, kån du også møde op i åbningstiden ålene.
Vi ånbefåler dog, åt du kontåkter os telefonisk for åt åftåle en tid.
Telefonisk henvendelse
Du kån kontåkte den åbne rådgivning på telefonnummer 22 19 36 69, hvor der
vil være personlig betjening måndåg i tidsrummet 12.00 – 12.30 og 15.00 –
15.30.
På øvrige tidspunkter kån du indtåle dit nåvn og telefonnummer, og vil herefter
kontåkte dig. Her åftåler vi nærmere om rådgivningen skål tilbydes som personlig
rådgivning eller som telefonrådgivning.
Åben rådgivning hår lukket i skolernes ferie.
På www.rksk.dk/borger/fåmilie-boern-og-unge kån
oplysninger om, hvornår Åben Rådgivning er nær dig.
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