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Åben rådgivning 

Formål  

Formålet er at tilbyde åben og anonym rådgivning til forældre, større børn og unge. 

Målgruppe 

Målgruppen er forældre, større børn og unge under 18 år. 

Beskrivelse af indhold 

Åben Rådgivning er et anonymt tilbud, hvor man kan henvende sig med små og store 

bekymringer, f.eks. om barnets udvikling, sygdom i familien, skilsmisse og samvær, søvn- og 

spiseproblemer, børn der bider, skolefravær samt vold eller misbrugsproblemer etc. 

I Åben Rådgivning kan man få vejledning til, hvor og hvordan man kan søge yderligere hjælp. 

Åben Rådgivning tilbydes i PPR’s lokaler (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) samt på lokale 

skoler. 

Åben Rådgivning varetages af en psykolog.  Der er også tilknyttet en talehørekonsulent til 
tilbuddet. 

Tid og sted 

På PPR, Jerismosevej 95, Greve: 

 Torsdage i lige uger kl. 16.00 -18.00 ved psykolog  
 (Rådgivningen er åben i skoleferier) 

 Forældre kan endvidere få Åben Rådgivning på den lokale skole ved psykolog og 
talehørekonsulent 
(Rådgivningen er lukket i skoleferier) 

Hvordan modtager du tilbuddet 

Forældre og børn/unge kan henvende sig anonymt i ovennævnte tidsrum uden 

tidsbestilling/foregående aftale. 

Flere oplysninger 

Kontakt PPR på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har spørgsmål til Åben Rådgivning. 

Oplysningerne kan også findes på Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20børn/Støtte%20til%20børnefamilier%20og%20ung

e/Rådgivning%20og%20vejledning/Åben%20rådgivning.aspx 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Folkeskoleloven og Serviceloven § 11. 

  

http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20børn/Støtte%20til%20børnefamilier%20og%20unge/Rådgivning%20og%20vejledning/Åben%20rådgivning.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20børn/Støtte%20til%20børnefamilier%20og%20unge/Rådgivning%20og%20vejledning/Åben%20rådgivning.aspx
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Familierådgivning 

Formål  

Formålet er at sikre børn og unges trivsel og udvikling. 

Målgruppe 

Målgruppen er familier med børn og unge med særlige behov under 18 år. 

Beskrivelse af Indhold 

Familierådgivningen kan tilbyde rådgivning ift. barnets eller familiens vanskeligheder. 
Rådgivningen gives med henblik på at støtte og vejlede familien til at løse deres vanskeligheder. 

Hvis kommunen får henvendelse om eller kendskab til et barn eller en ung, som trænger til støtte, 
skal familierådgiveren undersøge barnets eller den unges forhold. Denne undersøgelse skal 
beskrive familiens, barnets eller den unges problemer og ressourcer. Ud fra 
undersøgelsesresultatet tager familierådgiveren stilling til, om der er grundlag for at iværksætte 
hjælpeforanstaltninger. 

Familierådgiveren samarbejder med andre professionelle, som har kontakt til familien. 

Tid og sted 

Familierådgivningen kan kontaktes inden for Rådhusets åbningstid på tlf. 43 97 97 97. 

Hvordan modtager du tilbuddet 

Det er muligt for barnet, den unge og/eller familien selv at henvende sig telefonisk. Desuden kan 

der ske henvendelse fra andre, der har kendskab til barnet, den unge eller familien. 

Flere oplysninger 

Kontakt Familierådgivningen på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har yderligere spørgsmål til 

familierådgivning. 

Oplysningerne kan også findes på Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/St%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8r

nefamilier%20og%20unge/R%C3%A5dgivning%20og%20vejledning/Familier%C3%A5dgivning.a

spx 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven kapitel 11 

 

  

http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/St%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rnefamilier%20og%20unge/R%C3%A5dgivning%20og%20vejledning/Familier%C3%A5dgivning.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/St%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rnefamilier%20og%20unge/R%C3%A5dgivning%20og%20vejledning/Familier%C3%A5dgivning.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/St%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rnefamilier%20og%20unge/R%C3%A5dgivning%20og%20vejledning/Familier%C3%A5dgivning.aspx
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Kriseberedskabet 

Formål  

Formålet er at tilbyde akut hjælp til familier efter dødsfald eller alvorlig ulykke. 

Målgruppe 

Målgruppen er børnefamilier, der oplever akut behov for hjælp og støtte ved f.eks. alvorlig 

sygdom, ulykke, overfald eller dødsfald. I forbindelse med ovennævnte indsats til børnefamilier 

kan behovet f.eks. også være rådgivning og sparring. 

Beskrivelse af Indhold 

Kriseberedskabet tilbyder: 

 Samtaler med familien i den akutte fase (1-5 samtaler) 

 Hjælp til at få taget afsked efter et dødsfald  

 Oplysning om almindelige reaktioner efter et dødsfald elle en alvorlig ulykke  

 Ved behov kontakt til skole og daginstitution m.v.  

 Anvisning af muligheder ved behov for yderligere hjælp 

 

Kriseberedskabet er sammensat af personer med forskellige faglige uddannelser, der alle kan 

yde krisehjælp. 

Kriseberedskabet kommer på besøg i hjemmet, eller det kan eventuelt aftales at mødes et 

neutralt sted. 

Tid og sted 

Kriseberedskabet kan kontaktes telefonisk på tlf. 43 97 84 43 i følgende tidsrum: 

 Mandag-onsdag fra kl. 9 – 13 

 Torsdag fra kl. 9 – 17 

 Fredag fra kl. 9 – 12 
 

Hvordan modtager du tilbuddet 

Kontakt til Kriseberedskabet sker gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, der sørger for, at 

familien bliver ringet op af en kriseberedskabet inden for 24 timer.  

Koordinator: Margit Stenkjær Jensen tlf. nr. 43 97 84 43  

Flere oplysninger 

Oplysningerne kan også findes på Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/St%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8r

nefamilier%20og%20unge/R%C3%A5dgivning%20og%20vejledning/Kriseberedskabet.aspx 

Lovgrundlag 

Ikke relevant 

  

http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/St%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rnefamilier%20og%20unge/R%C3%A5dgivning%20og%20vejledning/Kriseberedskabet.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Familie%20og%20b%C3%B8rn/St%C3%B8tte%20til%20b%C3%B8rnefamilier%20og%20unge/R%C3%A5dgivning%20og%20vejledning/Kriseberedskabet.aspx
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Søskendegrupper 

Formål  

Formålet er at give søskende til børn eller unge med ADHD, autismespektrumforstyrrelse og 

lignende vanskeligheder, mulighed for at mødes med andre børn/unge, som oplever nogle af de 

samme problemstillinger som dem selv, og i et forum, hvor de kan få lov til at give udtryk for det, 

der er vigtigt for dem. 

Målgruppe 

Målgruppen er børn i skolealderen, der har søskende med ADHD, autismespektrumforstyrrelse og 
lign. vanskeligheder. 

Beskrivelse af Indhold 

Samtalegruppe med børn, der har søskende med ADHD eller autismespektrumforstyrrelse. 

Søskendegruppen varetages af en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. 

Tid og sted 

Der tilbydes søskendegruppe to gange årligt. Gruppen mødes seks eftermiddage af 1½ times 

varighed hver gang. 

Gruppetilbuddet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

PPR medarbejder eller familierådgiver kontakter den specialpædagogiske konsulent om det barn 

eller ung, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Konsulenten sender en invitation til 

forældrene, hvorefter barnet eller den unge optages i gruppen i den rækkefølge, som de tilmeldes. 

Flere oplysninger 

Der kan deltage 8 børn/unge i en gruppe. 

Kontakt PPR på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har yderligere spørgsmål til søskendegrupper. 

Lovgrundlag 

Serviceloven § 11 

 



8 
 

 

 



9 
 

Gruppe for piger med autismespektrumforstyrrelse 

Formål  

Pigegruppen giver piger præget af autismespektrumforstyrrelse mulighed for at mødes og snakke 

med andre, der har samme udfordringer. Forældrene involveres i forløbet. 

Målgruppe 

Målgruppen er piger i alderen 12-16 år med autismespektrumforstyrrelse. 

Beskrivelse af Indhold 

Tilbuddet foregår som en samtalegruppe, hvor der tages fat i de emner, som pigerne er optagede 
af. I gruppeforløb sættes der sammen med pigerne mål og evaluering. Eksempler på indhold kan 
være: ”Strategier til skolen og fritiden”, ”Hvordan man kan skabe et bedre overblik over sin 
hverdag”, ”Strategier til at få nye minder”, ”Hvordan kan man komme til at fortælle sine forældre, 
hvad man føler”, Hvordan fungerer en hjerne”, ”Hvad er autisme?”, ”Venner”. 

Gruppetilbuddet varetages af en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. 

Tid og sted 

Der tilbydes pigegruppe, når der er ca. 6 piger til en bæredygtig gruppe. Gruppen mødes 6-8 

eftermiddage af 1½ times varighed hver gang. 

Gruppetilbuddet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

PPR medarbejderen eller familierådgiveren kontakter den specialpædagogiske konsulent 

vedrørende de piger, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Pigerne tilbydes gruppeforløb 

efter en konkret vurdering af hvem, der vil have størst udbytte af den aktuelle gruppe.  

Konsulenten sender en invitation til pigens forældre. 

Flere oplysninger 

Der kan deltage 6 piger i kurset.  

Kontakt PPR på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har yderligere spørgsmål til grupper for piger med 

autismespektrumforstyrrelse. 

Lovgrundlag 

Serviceloven § 11 
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Gruppe for drenge med autismespektrumforstyrrelse 

Formål  

Drengegruppen giver drenge præget af autismespektrumforstyrrelse mulighed for at 

mødes og snakke med andre, der har samme udfordringer. Forældrene involveres i 

forløbet. 

Målgruppe 

Målgruppen er drenge på en almenskole, der er præget af autismespektrumforstyrrelse, og 
som kan have behov for at tale med andre drenge prægede af samme vanskeligheder. 

Beskrivelse af Indhold 

Tilbuddet foregår som en samtalegruppe, hvor der tages fat i de emner, som drengene er 
optagede af. I gruppeforløb sættes der sammen med drengene mål og evaluering. 
Eksempler på indhold kan være: ”Strategier til skolen og fritiden”, ”Hvordan man kan skabe 
et bedre overblik over sin hverdag”, ”Hvordan kan man komme til at fortælle sine forældre, 
hvad man føler”, Hvordan fungerer en hjerne”, ”Hvad er autisme?”, ”Venner”. 

Gruppetilbuddet varetages af en specialpædagogisk konsulent og en psykolog. 

Tid og sted 

Der tilbydes drengegruppe, når der er ca. 6 drenge til en bæredygtig gruppe. Gruppen 

mødes 6-8 eftermiddage af 1½ times varighed hver gang. 

Gruppetilbuddet foregår på PPR, Jerismosevej 95, Greve. 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

PPR medarbejderen eller familierådgiveren kontakter den specialpædagogiske konsulent 

vedrørende de drenge, der vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Drengene tilbydes 

gruppeforløb efter en konkret vurdering af hvem, der vil have størst udbytte af den aktuelle 

gruppe.  

Konsulenten sender en invitation til drengens forældre. 

Flere oplysninger 

Der kan deltage 6 drenge på kurset.  

Kontakt PPR på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har yderligere spørgsmål til grupper for drenge 

med autismespektrumforstyrrelse. 

Lovgrundlag 

Serviceloven § 11 
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Forældrekurser - Autisme 

Formål  

Formålet er at give forældre til børn, som er præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelser, 

mulighed for at mødes med andre forældre, som oplever nogle af de samme udfordringer i 

hverdagen. Forældrene tilbydes et kursusforløb med teori, visuel organisering, konkrete 

specialpædagogiske redskaber og konflikthåndtering.  

Herudover får forældrene mulighed for at mødes med andre forældre som oplever nogle af de 

samme udfordringer i hverdagen. 

Målgruppe 

Der afholdes kursusforløb over fire gange for forældre til børn præget af 
autismespektrumforstyrrelse. 

Beskrivelse af Indhold 

Kurset giver viden om børn præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse samt konkrete 

redskaber til at støtte barnet i hverdagen.  

Hvert kursus tilbydes 3 gange årligt og omfatter 4 kursuseftermiddage. 

Kurset afholdes af 2 specialpædagogiske konsulenter fra PPR. 

Tid og sted 

Greve Videnscenter 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

PPR medarbejder eller familierådgiver tager kontakt til de specialpædagogiske konsulenter, 

hvorefter konsulenterne sender invitation til forældre.  

Flere oplysninger 

Kontakt PPR på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har yderligere spørgsmål til forældrekurser. 

Lovgrundlag 

Serviceloven § 11 
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Forældrekurser - ADHD 

Formål  

Forældre til børn, som er præget af ADHD tilbydes et kursusforløb med teori, visuel 

organisering, konkrete specialpædagogiske redskaber og konflikthåndtering. Herudover får 

forældrene mulighed for at mødes med andre forældre med nogle af de samme 

udfordringer i hverdagen. 

Målgruppe 

Der afholdes kursusforløb over tre gange for forældre til børn præget af ADHD. 

Beskrivelse af Indhold 

Kurset giver viden om børn præget af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse samt 

konkrete redskaber til at støtte barnet i hverdagen.  

Hvert kursus tilbydes 2 gange årligt og omfatter 3 kursuseftermiddage. 

Kurset afholdes af 2 specialpædagogiske konsulenter fra PPR. 

Tid og sted 

Greve Videnscenter 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

PPR medarbejder eller familierådgiver tager kontakt til de specialpædagogiske 

konsulenter, hvorefter konsulenterne sender invitation til forældre.  

Flere oplysninger 

Kontakt PPR på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har yderligere spørgsmål til forældrekurser. 

 

Serviceloven § 11 
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Pårørendekurser 

Formål  

Formålet er at give pårørende til børn eller unge, der er præget af autismespektrumforstyrrelser 

eller ADHD, større forståelse for barnets eller den unges udfordringer. 

Målgruppe 

Målgruppen er pårørende i barnets eller den unges netværk f.eks. bedsteforældre venner til 
familien eller naboer til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.  

Beskrivelse af Indhold 

Der afholdes: 

 Et kursus for pårørende til børn og unge med autismespektrumforstyrrelse 

 Et kursus for pårørende til børn og unge med ADHD   
 

På kurset får pårørende viden om nogle af de udfordringer, som børn eller unge med enten 

autismespektrumforstyrrelse eller ADHD har, samt idéer til, hvordan man som pårørende kan 

støtte barnet eller den unge. 

Kurset varer én eftermiddag, og bliver holdt af en specialpædagogisk konsulent fra PPR. 

Tid og sted 

Greve Videnscenter 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

Kurset er med udgangspunkt i pårørende til forældre, der allerede har modtaget kursusforløb.  

Konsulenten sender invitation til forældre, der har deltaget i kursusforløb. Invitation sendes kun til 

forældre, som selv har været på forældrekursus. 

Flere oplysninger 

Kontakt PPR på tlf. nr. 43 97 97 97, hvis du har yderligere spørgsmål til pårørendekurser. 

Lovgrundlag 

Serviceloven § 11 
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Tilbud for voksne og unge over 18 år 
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Aktivitets- og samværstilbud 

Formål  

Formålet er, at:  

 Opnå øget livskvalitet samt få mulighed for udvikling og udnyttelse af ressourcer gennem 
deltagelse i aktiviteter 
 

 Opnå et socialt fællesskab samt få mulighed for at opretholde eller udvikle sociale eller 
personlige færdigheder 
 

Målgruppe 

Målgruppen er: 

 Udviklingshæmmede – voksne over 18 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne 

 Sindslidende – voksne over 18 år med særlige sociale problemer  
 

Beskrivelse af Indhold 

Aktivitets- og samværstilbuddet består af to forskellige aktiviteter: 

 Aktiviteten 

 Åbent værksted 

Aktiviteten og Åbent værksted tilbyder aktiviteter i form af kreativ fremstilling i det kreative 
værksted, montage samt reparationer og vedligeholdelse af cykler i cykelværkstedet. Herudover 
tilbydes motion, afspænding og samvær i motionsrummet i Hundige Huset. Der er også mulighed 
for at være del af et servicehold, som udfører mindre have- og pedellignende opgaver. 

Tid og sted 

Aktiviteten og Åbent værksted: Aktivhuset Freya, Freyas Kvarter 44, 2670 Greve. Aktiviteten har 
åbent kl. 12 - 16 på hverdage og Åbent værksted har åbent man., ons.: kl. 12-15 og fredag kl. 12 – 
16. 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

Visitation sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice tlf. nr. 43 97 97 97. 

Flere oplysninger 

For flere oplysninger se Greve Kommunes hjemmeside:  

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/Pædagogisk%20Psykiatrisk%

20Vejledningscenter/Aktivitets-%20og%20samværstilbud.aspx 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 104 

 

 

 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/Pædagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Aktivitets-%20og%20samværstilbud.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/Pædagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Aktivitets-%20og%20samværstilbud.aspx
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Socialpædagogisk støtte 

Formål  

Formålet med socialpædagogisk støtte er, at:  

 Udvikle eller bevare funktionsevnen, med henblik på at leve et så selvstændigt et liv som 
muligt 

 Blive motiveret til at tro på og anvende sine egne ressourcer 

 Kompensere for nedsat funktionsevne 
 

Målgruppe 

Den overordnede målgruppe er personer over 18 år, som har en betydelig nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, herunder:  

• Personer med en sindslidelse, eller som er i risiko for at udvikle en sindslidelse 

• Personer med en udviklingshæmning eller udviklingsforstyrrelse 

• Personer med erhvervet hjerneskade 

• Personer med dobbeltdiagnose 

 

Beskrivelse af indhold 

Som udgangspunkt ydes støtten i mindre grupper, som skaber mulighed for, at borgeren udvikler 

og fastholder færdigheder. Gennem gruppevejledning vil borgeren også udvikle sine sociale 

færdigheder, og reducere social isolation.  

 

Selve støtten består af hjælp, rådgivning, støtte og omsorg, og kan både ydes som en del af en 

samlet indsats, og som en selvstændig indsats. Der gives primært støtte inden for forskellige 

temaer, f.eks. økonomihåndtering, egenomsorg, praktiske opgaver i hjemmet samt deltage i 

sociale aktiviteter.  

Tid og sted 

Gruppevejledning foregår primært på Rådhusholmen 5, 2760 Greve, eller i Aktivhuset, Freyas 
Kvarter 44, 2670 Greve. Tidsrummet er kl. 10 - 20 på hverdage og kl. 9 -15 i weekender. 

Individuel vejledning i eller udenfor borgerens eget hjem. Tidsrummet er kl. 10-20 på hverdage 
samt kl. 9-15 i weekender.  

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice, tlf. nr. 43 97 97 97.  

Flere oplysninger 

For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psyki

atrisk%20Vejledningscenter/Vejledning%20_%20socialp%C3%A6dagogisk%20st%C3%B8tte.as

px 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 85 

 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Vejledning%20_%20socialp%C3%A6dagogisk%20st%C3%B8tte.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Vejledning%20_%20socialp%C3%A6dagogisk%20st%C3%B8tte.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Vejledning%20_%20socialp%C3%A6dagogisk%20st%C3%B8tte.aspx
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Støtte- og kontaktperson (SKP) 

Formål  

Formålet er at skabe kontakt til de mest socialt udsatte og isolerede personer, som ikke magter at 
kontakte de etablerede tilbud. Tilbuddet skal styrke deres mulighed for at opnå kontakt med 
omverdenen. 

Målgruppe 

Målgruppen er: 

• Personer over 18 år med sindslidelser 
• Personer over 18 år med et stof- eller alkoholmisbrug 

• Personer over 18 år med særlige sociale problemer 

 

Beskrivelse af Indhold 

Støtte- og kontaktpersonen kan hjælpe med: 

• Kontakt til læge, tandlæge, sygehus 

• Kontakt til sagsbehandler og offentlige instanser 

• At søge kontanthjælp, at udfylde diverse ansøgninger, boligsøgning m.m. 

• Kontakt til omverdenen, familie m. fl. 

• Støtte og vejledning til at få hverdagen til at fungere 

• Motivation til misbrugsbehandling 

Tid og sted 

Kontakten mellem personen og SKP-medarbejderen etableres de steder, hvor personen bedst 

nås. 

Hvordan modtager du tilbuddet 

Hjælp fra en støtte- og kontaktperson kræver ikke visitation, og kan modtages anonymt.  

Støtte- og kontaktpersonerne opsøger udsatte personer på egen hånd efter henvendelse fra 

socialrådgiverne eller fra personens familie eller pårørende. 

Flere oplysninger 

SKP-teamet kan kontaktes på mail skpteamet@greve.dk eller på tlf. nr. 30 55 52 38  

Telefontid: hverdage kl. 10 – 18 

For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psyki

atrisk%20Vejledningscenter/St%C3%B8tte-%20og%20kontaktperson.aspx 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 99 

 

 

mailto:skpteamet@greve.dk
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/St%C3%B8tte-%20og%20kontaktperson.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/St%C3%B8tte-%20og%20kontaktperson.aspx
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Social mentor 

Formål  

Formålet er at motivere og kvalificere unge med særlige personlige- og/eller sociale barrierer til at 

påbegynde eller fastholde uddannelse eller beskæftigelse. Tilbuddet skal sikre, at den unge får 

den fornødne hjælp og støtte til at etablere eller fastholde kontakt til uddannelsessteder og/eller 

arbejdsmarkedet.  

Målgruppe 

Målgruppen er: 

 Unge mellem 18 og 35 år med ADHD og som er socialt utilpassede   

 Unge mellem 18 og 35 år med en sindslidelse  

 Unge mellem 18 og 35 år, der er psykisk sårbare  

 Unge mellem 18 og 35 år, der er sent mentalt udviklede  

 Unge mellem 18 og 35 år med et misbrug, herunder dobbeltdiagnose 

Beskrivelse af Indhold 

Den sociale mentor afklarer, hvor og hvordan personen bedst muligt støttes, og tilrettelægger 

herefter indsatsen efter personens individuelle udfordringer og behov.  

 

Indholdet af et mentorforløb består oftest af samtaler, som skal motivere den unge til at tage 

ejerskab for egne mål i forhold til uddannelse, arbejde og fritid. Derudover vil der blive øvet 

handlinger og aktiviteter, som kan være med til, at personen kommer tættere på uddannelse eller 

arbejde.  

Tid og sted 

Den sociale mentorordning ydes i tidsrummet kl. 06.00 – 18.00. Længden af den unges 

mentorforløb samt timeantal varierer, og et typisk mentorforløb strækker sig over 3-6 måneder. 

De sociale mentorer har base hos Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter på Rådhusholmen 

5, st. 2670 Greve. Mentorstøtten foregår, hvor det bedst giver mening. Det kan eksempelvis være 

i personens eget hjem, i lokalerne på Rådhusholmen 5, på personens skole/praktiksted, eller et 

andet sted i det offentlige rum. 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

Visitering sker gennem Jobcentret på tlf. nr. 43 97 97 97. 

Flere oplysninger 

For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psyki

atrisk%20Vejledningscenter/Social%20mentor.aspx 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 31. 

 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Social%20mentor.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Social%20mentor.aspx
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Boligfællesskab for sindslidende 

Formål  

Formålet er at få hjælp, støtte og vejledning til at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. 

Målgruppe 

Målgruppen er personer over 18 år med en sindslidelse. 

Beskrivelse af Indhold 

Støtte og vejledning i eget hjem har altid et pædagogisk sigte, og indsatsen vil tage 

udgangspunkt i at motivere og træne den voksne i brug af egne ressourcer. 

Tilbuddet skal sikre, at personen får den fornødne hjælp og støtte til at udvikle, fastholde og 
vedligeholde egen omsorgsevne, samt kan indgå i/øve/udvikle/vedligeholde sociale kompetencer, 
med henblik på at undgå social isolation. 

Tid og sted 

Som udgangspunkt kan der ydes pædagogisk støtte, vejledning og hjælp mellem kl. 10-20. 

Skoleholmen 23, 2670 Greve. Boligfællesskabet indeholder 10 individuelle lejligheder med eget 

køkken og bad fordelt på henholdsvis stue og 1. sal samt fælles køkken/alrum og vaskerum i 

stueplan. 

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice på tlf. nr. 43 97 97 97.  

Flere oplysninger 

For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/Pædagogisk%20Psykiatrisk%

20Vejledningscenter/Boligfællesskab.aspx 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 85.  

  

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/Pædagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Boligfællesskab.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/Pædagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Boligfællesskab.aspx
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Særlige ungdomsboliger i Freyas Kvarter 2 og Birkelyparken 1 

Formål  

Formålet er at udvikle personlige og sociale kompetencer, så beboerne bliver i stand til at bo 
selvstændigt i egen bolig eller kan få et hverdagsliv til at fungere i et boligfællesskab. 

Målgruppe 

Freyas Kvarter 2 retter sig mod unge fra 18 til 30 år med autismespektrum forstyrrelser, 

herunder Aspergers Syndrom, som: 

 Er motiverede og har behov for at træne deres færdigheder i forbindelse med botræning 

 På sigt vil kunne bo alene med støtte eller i et andet boligfællesskab 

 

Birkelyparken retter sig mod unge sårbare borgere fra 18 til 30 år med psykiske vanskeligheder, 

store sociale udfordringer eller begrænsede sociale kompetencer, som: 

 Er motiverede til at få afklaret ressourcer og begrænsninger, med henblik på at finde ud af 

fremtidig bolig eller støtteforanstaltninger 

 På sigt vil kunne bo alene, med eller uden støtte, eller i andet boligfællesskab 

 Er i beskæftigelse/uddannelse i dagtimerne 
 

Beskrivelse af Indhold 

Freyas Kvarter 2 er særlige ungdomsboliger, hvor der er særlig fokus på social interaktion, 

kommunikation, identitet, træning i at udføre praktiske opgaver i hjemmet, håndtering af følelser 

samt kontant med offentlige instanser.  

 

Birkelyparken er særlige ungdomsboliger, hvor der er særlig fokus på at træne borgers ADL-

aktiviteter i hverdagene, mens vejledningen i weekenderne har til formål at støtte og vejlede i 

forhold til socialt liv og bevægelse.  

Tid og sted 

Freyas Kvarter 2: Freyas Kvarter 2, 2670 Greve. Stedet består af otte individuelle lejligheder 

med eget køkken og bad samt et fælles køkken/alrum og stue fordelt på henholdsvis stue og 1. 

sal.   

Birkelyparken: Birkelyparken 1, 2670 Greve. Stedet består af fire individuelle lejligheder med 

eget køkken og bad samt et fælles køkken/alrum og stue.  

Hvordan visiteres du til tilbuddet 

Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & Socialservice på tlf. nr. 43 97 97 97. 

Flere oplysninger 

For flere oplysninger, se Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psyki

atrisk%20Vejledningscenter/Botr%C3%A6ning.aspx  

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 85. 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Botr%C3%A6ning.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Handicap/P%C3%A6dagogisk%20Psykiatrisk%20Vejledningscenter/Botr%C3%A6ning.aspx
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Akuttilbuddet 

Formål  

Formålet er at skabe tryghed og hjælpe personer gennem en akut psykisk eller social 
krise.  

Målgruppe 

Den primære målgruppe er personer over 18 år, som oplever en akut psykisk eller social 
krise, og som har behov for akut hjælp. 

Tilbuddet henvender sig også til pårørende til personer med psykiske lidelser samt 
samarbejdspartnere, som gerne vil have råd og vejledning.  

Beskrivelse af Indhold 

Medarbejderne har viden om at håndtere psykiske kriser, og tilbyder: 

 Samtaler i Akuttilbuddet 

 Samtaler over telefonen 

 Hjemmebesøg er også en mulighed 

 

Tid og sted 

Akuttilbuddet har åbent kl. 15-08 alle ugens dage.  

Akuttilbuddet er placeret i Aktivhuset, Freyas Kvarter 44, 1. 6. stuen, 2670 Greve.  

Hvordan modtager du tilbuddet 

Det kræver ingen visitation at benytte tilbuddet. Du kan henvende dig anonymt.  

Flere oplysninger 

For flere oplysninger kontakt Akuttilbuddet på tlf. nr. 29 37 68 49 eller besøg hjemmesiden: 

https://www.greve.dk/akuttilbuddet 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 82c. 

 

 

 

 

 

 

https://www.greve.dk/akuttilbuddet
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Pårørendegruppe til borgere med en sindslidelse 

Formål 

Formålet er at tilbyde individuel rådgivning eller gruppesamtaler i et anonymt rum med andre 
pårørende i samme situation. 

Målgruppe 

Målgruppen er pårørende over 18 år til borgere med en sindslidelse over 18 år i Greve Kommune.  

Beskrivelse af Indhold 

Som pårørende har man mulighed for at kontakte en anonym telefonrådgivning. Man kan ringe og 

tale med en professionel om udfordringerne ved at være pårørende til en sindslidende samt få råd 

og vejledning til, hvordan man kan takle de udfordringer, man oplever. 

 

Man har også mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, hvor man sammen med andre 

pårørende kan få vendt og diskuteret de modsatrettede følelser, udfordringer og konflikter, man 

som pårørende kan opleve. Gruppen er et frirum, hvor man bliver mødt som den person man er, 

hvor man bliver lyttet til, og hvor man får redskaber til, hvordan man selv og evt. ens familie 

kommer videre. Man har mulighed for at ringe og få tid til en samtale med den professionelle, hvor 

man sammen kan få afklaret individuelle behov, inden man indgår i en pårørendegruppe.  

Pårørendetilbuddene gives af professionelle med mange års erfaring fra psykiatriområdet. Der 

føres ikke journal og tilbuddene er anonyme.  

Tid og sted 

Anonym telefonrådgivning:  

1. mandag i måneden kl. 19.00-20.30 på tlf. nr. 23 72 59 54. 

Pårørendegruppe:  

Mandage i tidsrummet mellem kl. 16.00-20.00.  

Det foregår i Akuttilbuddet, som ligger Aktivhuset, Freyas Kvarter 44, 1. 6. stuen, 2670 Greve. 

Varighed: 6-8 gange med 6-8 deltagere.  

Hvordan modtager du tilbuddet 

Anonym telefonisk rådgivning:  

Kontakt vejleder Birgit Møgelhøj på tlf. nr. 23 72 59 54. 

Pårørendegruppe:  

Tilmelding foregår hos Birgit Møgelhøj på tlf. nr. 30 63 60 77           

Flere oplysninger 

Du kan læse om Pædagogisk Psykiatrisk vejledningscenter på hjemmesiden: www.greve.dk/ppv 

Lovgrundlag 

Ikke relevant 

http://www.greve.dk/ppv
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Støtte til borgere med dobbeltbelastning 

Formål 

Formålet er at personer med dobbeltbelastning bliver støttet til at komme i eller fortsætte 
behandling for sindslidelse og/eller misbrug, og at de på sigt kan benytte Greve Kommunes øvrige 
tilbud. Det er desuden formålet at sikre, at de bliver mere selvhjulpne og opnår større 
selvstændighed samt livskvalitet.  
 

Målgruppe 

Personer over 18 år med en dobbeltbelastning, det vil sige med både psykiske lidelser samt et 
stof- og/eller alkoholmisbrug. Målgruppen er de personer, som ikke kan benytte sig af de øvrige 
tilbud i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter, på grund af deres dobbeltbelastning. 

Beskrivelse af Indhold 

Støtten til personer med dobbeltbelastning består af to dele. Dels tilbuddet Kom Ind, som har 
åbent hver mandag, hvor man kan komme ind fra gaden og få råd og vejledning (der kræves ikke 
visitation), og dels individuel vejledning til personer, der er visiteret til dette. 

I Kom Ind kan man eksempelvis: 

 Få viden om hvilke tilbud der er i kommunen. 

 Få hjælp til at kontakte Greve Rusmiddelcenter. 

 Få støtte til at ringe til offentlig myndighed. 

 Få hjælp til at kontakte egen læge om somatiske og psykiske problemer. 

 Få støtte til at forstå sin post og håndtere sin økonomi. 

 Få en dialog om måden at leve på og måden at prioritere på i hverdagen. 

 Få viden om eksempelvis angst, smertebehandling, sund kost, motion, medicin og rusmidler, 
når der holdes oplæg. 

 Få trænet sociale færdigheder i samværet med andre. 

 
Visiteret individuel vejledning 
Borgeren kan få støtte og vejledning til ovenstående, også udenfor Kom Ind’s åbningstid. 
 

Tid og sted 

Kom Ind: Rådhusholmen 5, st., hver mandag kl. 10-15. 

Visiteret individuel vejledning: Foregår i eller udenfor borgerens eget hjem.  

Hvordan modtager du tilbuddet 

Kom Ind: Der kræves ikke visitation – du kan bare møde op. 

Visiteret individuel vejledning: Visitering sker gennem Rådgiverteamet i Center for Job & 

Socialservice, tlf. 43 97 97 97.  

Flere oplysninger 

Kontakt din rådgiver for flere oplysninger. 

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 85. 
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Forebyggende hjemmebesøg 

Formål  

Formålet er at fremme trivsel og tryghed i hverdagen. 

Målgruppe 

Målgruppen er personer over 65 år, som er i risiko for tab af fysisk, social eller psykisk 
funktionsevne.  

Beskrivelse af Indhold 

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en sundheds- og forebyggelseskonsulent, 
hvor man får vejledning om bl.a. sund livsstil, aktiviteter og muligheder i Greve Kommune og i 
foreningslivet.  

Tid og sted 

Samtalen kan finde sted i personens hjem, over telefonen, eller ved informationsmøder med 

andre borgere i samme målgruppe på udvalgte steder i Greve Kommune.  

Hvordan modtager du tilbuddet 

 

 Personer over 65 år, der har behov for vejledning, skal selv henvende sig til sundheds- og 
forebyggelseskonsulenterne 

 Personer, som fylder 75 år, modtager brev med tilbud om at deltage i informationsmøde 
med andre nye 75-årige 

 Personer, som er 80 år og derover, modtager en gang om året brev med tilbud om besøg i 
hjemmet  

 Personer, som mister ægtefælle eller hvis ægtefælle flytter i plejebolig, modtager brev 
med tilbud om besøg i hjemmet  
 

Flere oplysninger 

Læs mere om tilbuddet på Greve Kommunes hjemmeside: 

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Sundhedstilbud/Forebyggende%20hjem

mebes%C3%B8g.aspx eller kontakt Sundhedsteamet på tlf. nr. 43 97 99 05 eller via e-mail: 

sundhedsteam@greve.dk  

Lovgrundlag 

Tilbuddet tilbydes under Serviceloven § 79a.  

 

 

 

 

 

  

http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Sundhedstilbud/Forebyggende%20hjemmebes%C3%B8g.aspx
http://www.greve.dk/Borger/Sundhed%20og%20sygdom/Sundhedstilbud/Forebyggende%20hjemmebes%C3%B8g.aspx
mailto:sundhedsteam@greve.dk
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Selvhjælpsgrupper i Frivilligcentret 

Formål  

Formålet er at blive inspireret af andre, som også tumler med tilsvarende udfordringer. 

Samtidigt er det ofte en positiv oplevelse for deltageren, hvis vedkommen kan være med til 

at gøre en forskel for andre ved at dele ud af egne erfaringer og ressourcer. 

Målgruppe 

Målgruppen er personer med en konkret udfordring, som søger ligesindede. Dette kan for 

eksempel være personer, som mødes omkring en fælles kronisk sygdom, skilsmisse eller 

sorg. 

Beskrivelse af Indhold 

Selvhjælpsgrupper i Frivilligcentret dækker et bredt antal emner. Når der er nok personer 
til at samle en gruppe, typisk 5-8 deltagere, vil en gruppe umiddelbart blive igangsat. 

Selvhjælpsgrupper gør brug af en frivillig igangsætter, der varetager gruppeprocessen 
gennem deltagelse ved de første møder. Der er tavshedspligt i gruppen, og det er ikke 
terapi.  

Tid og sted 

Ved nogle grupper er der ikke tid og sted tilknyttet. Læs mere her: 

http://www.fcgreve.dk/selvhjaelp 

Hvordan modtager du tilbuddet 

Der er ingen visitation. Man kan tilmelde sig hos Selvhjælp Greve (se herunder)  

Flere oplysninger 

For flere oplysninger kontakt Selvhjælp Greve på tlf. nr. 43 60 60 54 eller på mail 

kontor@fcgreve.dk 

Lovgrundlag 

Ikke relevant 

 

 

 

http://www.fcgreve.dk/selvhjaelp
mailto:kontor@fcgreve.dk

