Støtte efter det 18. år
- information til den unge
og forældrene

Denne pjece henvender sig til forældre og unge, når den unge har brug
for støtte efter det 18. år.

Overgang fra barn til voksen
Hvad I sammen med Jeres barn bør være opmærksomme på, når det
18. år nærmer sig.
Ved det 18. år bliver jeres barn personlig myndig og skal i det omfang,
det evner det, selv tage ansvar for sit liv og udvikling.
Den unge vil ca. ½ år før, det bliver 18 år, få oplyst, hvem der er rådgiver. Nogle unge vil få mere end én rådgiver. Vi vil bistå jer med at finde
frem til rette personer.
Der kan udarbejdes en skriftlig plan for overgangen fra barn til voksen.
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Her er oplistes nogle af de forhold, der skal afklares for den
unge
Forsørgelsesmuligheder
• Lønarbejde
• Statens Uddannelsesstøtte (SU)
• Kontanthjælp
• Revalideringsydelse
• Pension
Rådgivning kan fås i Beskæftigelse (se kontaktoplysninger bag på denne
pjece).
Beskæftigelse/Aktivitetsmuligheder
• Almindeligt lønarbejde
• Flexjob (arbejde på særlige vilkår)
• Skånejob (arbejde på særlige vilkår, for pensionister)
• Uddannelse/skole herunder ungdomsuddannelse
• Beskyttet beskæftigelse
• Aktivitets- og samværstilbud
• Praktisk hjælp på en videregående uddannelse
• Jobassistance
Rådgivning kan fås i Beskæftigelse, Dagtilbud og Undervisning eller Handicap og Psykiatri (se kontaktoplysninger bag på denne pjece).

Mulige boformer
• Egen bolig
• Kommunale/Regionale boformer
• Private botilbud
• Aflastning
Rådgivning kan fås i Handicap og Psykiatri (se kontaktoplysninger bag
på denne pjece).
Muligheder for hjælp og støtte
• Praktisk hjælp i hjemmet samt pleje
• Socialpædagogisk bistand/ hjemmevejledning
• Ledsagerordning
• Hjælperordning
Rådgivning kan fås i Handicap og Psykiatri (se kontaktoplysninger bag
på denne pjece).
Hjælpemidler og boligændringer
Rådgivning kan fås i Sundhed og Omsorg (se kontaktoplysninger bag på
denne pjece).
Værgemål, testamente, arv, forsikring
Da den unge bliver myndig ved det 18. år, kan det for nogle være relevant at undersøge disse forhold nærmere.
Rådgivning kan fås ved handicaporganisationerne, advokat/retshjælp,
Statsforvaltningen eller eventuelt den kommunale rådgiver.

Hvad bør forældre være opmærksomme på, når den
unge fylder 18 år
Fra den unge er 18 år har forældre ikke længere forsørgerpligten. Den
unge er personlig myndig.
Forældrene skal være opmærksomme på, at de ikke længere er part i
sagen og kan få følelsen af at være sat udenfor.
I praksis vil der dog med udgangspunkt i den unges ønsker og behov
samarbejdes med forældrene.

Forsørgelsesmuligheder/beskæftigelse
I forbindelse med, at den unge bliver 18 år, ophører eventuelt bevilgede
merudgifter samt lønkompensation. Det er blandt andet derfor vigtigt i
god tid inden at have taget stilling til egen forsørgelsesmæssig situation
og fremtid.
• Eventuel tilbagevenden til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår
• Eventuel overgang til anden forsørgelse
• Eventuel aktivering/ revalidering
Rådgivning kan fås i Beskæftigelse (se kontaktoplysninger nederst på
denne side) eller Fagforening/A-kasse.
Boligforhold
Hvis du/ I bor i en lejebolig, skal I være opmærksomme på, at eventuel
bevilget boligstøtte kan blive ændret/ ophøre, da den unge nu er selvforsørgende. Såfremt den unge fortsat er hjemmeboende, forventes det,
at den unge bidrager til betalingen af huslejen. Det kan være relevant at
overveje den fremtidige boligsituation.
Rådgivning fås i handicaporganisationerne.

Beskæftigelse

Sundhed og Omsorg

Finderupsvej 9 • 6900 Skjern
Telefon 99 74 24 24
E-post beskaeftigelse@rksk.dk
www.rksk.dk

Rødkløvervej 4 • 6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 24 24
E-post sundhed.omsorg@rksk.dk
www.rksk.dk

Dagtilbud og Undervisning

Handicap og Psykiatri

Dyrvigsvej 9 • 6920 Videbæk
Telefon 99 74 24 24
E-post dagtilbud.undervisning@rksk.dk
www.rksk.dk

Rødkløvervej 4 • 6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 24 24
E-post handicap@rksk.dk
www.rksk.dk
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