HJÆLP TIL
BØRN OG UNGE
DER HAR DET
SVÆRT

Vi tilbyder rådgivning i skoler og i dagtilbud. Alle kan søge rådgivning
hos områderådgiverne – både børn, unge, forældre og fagpersoner.

FÆLLES HJÆLP,
FØR DET ER FOR SENT

HVEM ER VI?
Vi er syv områderådgivere ansat ved SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune. Alle har vi en uddannelse
som socialrådgiver med i rygsækken, og hver i sær
kan vi trække på en alsidig erfaring inden for vores
fag med fokus lagt på børn og unge. Formålet med
områderådgivere er tidligt forebyggende indsats.

HVAD ER VORES OPGAVE?
Når et barn eller ungt menneske har det svært, er
det vigtigt at gribe ind og finde ud af, hvad der
ligger bag, for at vende tilbage til den gode
udvikling. Som områderådgivere sætter vi fokus
på, at børn og unge i faldende trivsel får hjælp,
før problemerne udvikler sig, og situationen er så
alvorlig, at den måske bliver til en sag i det
kommunale system.
Vi er ansat i SSP & Forebyggelse, der hidtil primært
har koncentreret indsatsen omkring de 12-18-årige.
Som supplement retter vi nu opmærksomheden
mod dagtilbud og indskolingen for at styrke den
tidlige forebyggende indsats. I vores daglige arbejde
bliver den vigtigste opgave at bygge bro mellem de
mennesker, der findes i det familiære og professionelle netværk rundt om børnene og de unge. Det
gælder eksempelvis forældre, lærere, pædagoger,
myndighedsområdet, dagplejere, sundhedsplejersker, psykologer og AKT-teams.

HVAD KAN VI GØRE FOR JER?
I kender børnene og de unge og er med jeres
faglighed de bedste til at vurdere, hvordan de har
det. Det er udgangspunktet for vores møde med
jer. Det, vi kan, er at bidrage med en ny vinkel. Vi er
vant til at færdes i forvaltningen og paragrafferne.
Vi ved, hvordan en underretning skal udfyldes, og
er fortrolige med sproget i dialogen med myndighedsområdet. Vi kender kommunens tilbud og kan
se, hvilke muligheder der er for hjælp i den enkelte
situation.
Alt det vil vi gerne hjælpe jer med. Vi bygger vores
arbejde på værdier som tillid, forståelse og respekt,
og med det afsæt vil vi lytte, sparre, rådgive og
bygge bro for at sikre det bedst mulige samarbejde
mellem alle parter. For børnenes og de unges bedste.

HVOR FINDER I OS?
Vores fælles base er i det gamle Ting og Arresthus,
Torvegade 23, Esbjerg, sammen med SSP & Forebyg
gelse. Hele idéen bag områderådgiverne er, at
vi kommer til jer. Hver rådgiver har fået sit eget
geografiske område, fordelt efter skoledistrikterne,
og vi dækker hele Esbjerg Kommune.
Vi har faste træffetider i hvert vores område, og I
kan møde os både på skoler og i dagtilbud og klubber. Vores dør står åben, og har I brug for en snak,
er I altid velkomne. Derudover er vi tilgængelige på
telefon og mail, så I altid kan ringe eller skrive til os,
og vi kommer naturligvis gerne ud til akutte eller
aftalte møder

„... VI SÆTTER FOKUS PÅ, AT BØRN OG UNGE I
FALDENDE TRIVSEL FÅR HJÆLP, FØR PROBLEMERNE
UDVIKLER SIG ...“
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