TRIVSEL.SOCIAL

S O C I A L FAG L I G KO N S U L E N T V I R K S O M H E D

Trivsel.social er en konsulentvirksomhed, der tilbyder socialfaglig støtte og rådgivning i henhold til serviceloven.

Vores fokusområder er indenfor:
•
Udredning/ diagnosticering/ misbrug og
		behandling
•

Familiearbejde

•

Læring, skole og uddannelse

•

Afklaring, motivation og målsætning

•
		

Tværfaglig kommunikation, dokumentation
og tovholderfunktion

•
		

Rådgivning, formidling og
socialpædagogisk bistand

•

Støtte ved samvær

Trivsel.social tilbyder engageret og offensiv pædagogik og
rådgivning. Med en opdateret teoretisk viden og bred praktisk
erfaring sætter vi ind med en praktisk, anerkendende og
relationsorienteret indsats.

Hvilke områder dækker vi?
•

§ 54 støtteperson

•

Kontakt og støttepersons ordninger

•

Støttet & overvåget samvær

•

Familierådgivning/praktisk pædagogisk indsats

•

Observations-/udredningsopgaver

•

Afklarings/motivationsforløb/ture

•

Skole og inklusionsvejledning

•
Plejefamilie- og institutions		supervision/rådgivning
•

Akutberedskab

•

Temaoplæg og kursusforløb

•

Privat rådgivning

Hvem er vi?
Trivsel.social indehaves af socialpædagog og familiekonsulent
Jacob Højbjerg.
Jeg har 25 års erfaring med socialpædagogik indenfor specialområder som fysisk og psykisk handicap, psykiatri, behandlingshjem for børn, familiepleje, specialskoletilbud og familiekonsultation.
Undervejs har jeg løbende holdt mig teoretisk opdateret med
faglitteratur og kurser. Samtidig har jeg arbejdet tæt sammen
med børn, unge og forældre om at afklare problemer, finde
ressourcer og veje til personlig udvikling. Jeg har således et
bredt erfaringsgrundlag samt en god intuition, der sætter mig
i stand til at skabe overblik og forståelse i komplicerede sociale
situationer.

I mit virke søger jeg at være tydelig og troværdig ved at møde
borgeren autentisk, ligeværdigt og empatisk. Jeg tror på, at en
anerkendende tilgang, sammen med involvering og relationsskabende aktiviteter er nøgler til at opnå en position, hvor
borgeren kan støttes til erkendelse og valg, samtidig med at
han gør brug af min erfaring og særlige viden.			
Som ekstern samarbejdspartner og varetager af socialfaglige
opgaver i kommunalt regi er jeg garant for en faglig, kompetent gennemførelse af forløbet og en tæt koordinering med
forvaltningens sagsbehandlere. Jeg forestår ledelse og supervision af medarbejderen og udarbejder endelige statusrapporter, samværsrapporter og observationer.

Medarbejdere:
Trivsel.social har tilknyttet timelønnede socialfaglige konsulenter med mange års erfaring og specialviden, samt efteruddannelser. Når en medarbejder tilknyttes en konkret opgave,
fremlægges relevant CV, samt straffe- og børneattest for
sagsbehandleren.

Trivsel.social tilbyder vores service i borgerens hjem, på skolen
i byen og naturen og på alle tider af døgnet. Vi kommer i bil og
kan også tilbyde samvær og rådgivning på neutral adresse eller
i minibus, som er indrettet med siddegruppe og bord, samt et
arsenal af aktivitetsmuligheder.

Læs mere om hvordan vi arbejder,
og hvad vi kan hjælpe dig med på
www.trivsel.social
og find os på facebook/trivsel.social

Kontakt os gerne nærmere for priser, vilkår
og uddybende informationer:

Jacob Højbjerg
TRIVSEL.SOCIAL
socialpædagog, familiekonsulent, indehaver
27299818 / jh@trivsel.social

