
Projekt Efterværn
Tilbage til fremtiden

Visitation:

Hvorvidt den unge falder indenfor projektets mål-

gruppe, vurderes individuelt i samarbejde mellem 

sagsbehandler og Projekt Efterværn. Dette gøres 

på månedlige visitationsmøder. Henvendelse til 

projektet fra rådgivers side skal ske i forbindelse 

med udarbejdelse af den unges handleplan ved 

17 ½ år.

Hvis du har kontakt til en ung, der måske er 

indenfor målgruppen, så tøv ikke med at kontakte 

projektet.

 

Kontakt:

Projektkoordinator og kontaktperson

Lea Thomsen

Børn og Familiecenter Odinsgade

Odinsgade 14, 2

8900 Randers C

29 79 87 33

89 15 45 91

lea.thomsen@randers.dk
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Randers Kommune

Børn & Familiecenter Odinsgade

Odinsgade 14, 2

8900 Randers C
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Projekt Efterværn - 
Tilbage til fremtiden
Et efterværnstilbud for tidligere anbragte unge 

mellem 17½ og 23 år, bosat i Randers Kom-

mune.

Målgruppe:

Den primære målgruppe for projektet er anbragte 

17½-årige, hvis anbringelse planlægges til ophør 

ved det fyldte 18. år. Ved anbringelsens ophør skal 

de unge være bosat i Randers Kommune.

Formål:

At udvikle, afprøve og forankre en effektiv, hel-

hedsorienteret og selvstændiggørende efterværns-

indsats for tidligere anbragte unge i aldersgruppen 

17½-23 år, bosat i Randers Kommune.

Efterværn til alle:

Randers Kommune har via dette projekt forpligtet 

sig til at tilbyde efterværn til alle i ovennævnte 

målgruppe. Det betyder helt konkret, at alle unge, 

hvis anbringelse planlægges til ophør ved det 18. 

år, skal have et tilbud om efterværn, der f.eks. kan 

være dette tilbud, noget andet indenfor efterværn-

sparagraffen, eller en kombination.

 

Udviklingsprojekt:

’Projekt Efterværn – Tilbage til fremtiden’ er et fi-

reårigt projekt,  finansieret af puljemidler fra So-

cialministeriet.

Formålet med puljen er at styrke efterværnsind-

satsen overfor unge, der ved deres 18. år ophører 

med en anbringelse. En styrkelse af efterværnet 

skal give tidligere anbragte unge de samme mulig-

heder for personlig udfoldelse, udvikling og sund-

hed som deres jævnaldrende, på trods af deres 

individuelle vanskeligheder. 

Der deltager i alt 10 kommuner på landsplan.

Det betyder altså, at de unge kommer til at bidrage 

til udviklingsarbejdet, både via halvårlige samta-

ler (status-updates) og ved at give feedback på 

projektets forskellige tiltag.

Desuden skal de unge være indforstået med, at 

deres data kan bruges i den samlede evaluering 

på landsplan. Dette vil dog kun ske i anonymiseret 

form. 

 

Projekt Efterværns tilbud til den 
unge:

• Kontaktpersonsordning med fokus på en koordi-

nerende indsats i forbindelse med bolig, uddan-

nelse/beskæftigelse og netværk. 

• Halvårlige samtaler (status-updates), hvor den 

unge evaluerer og reflekterer over egen situation 

og fremtidsønsker i samarbejde med sin kontakt-

person. Dette er både et dialog- og evalueringsred-

skab i projektet.

• Fællesarrangementer:

Både sociale arrangementer og forskellige praktisk 

orienterede oplæg med fokus på eksempelvis job-

ansøgninger, budgetlægning eller madlavning.

De unge i efterværnsprojektet forpligter sig som 

udgangspunkt  til at få tilknyttet en projektmed-

arbejder som kontaktperson og deltagelse i halv-

årlige status-updates. Fællesarrangementerne er 

udelukkende frivillige.

Den konkrete kontaktpersonsordning aftales indi-

viduelt og løbende mellem kontaktperson og ung. 

Det er den unge selv, der er ekspert på eget liv og 

derfor den unges egne ønsker og behov, der er i 

centrum.
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