Status vedr. samarbejde mellem Furesø Kommune og
Fontænehuset
Det specialiserede voksenområde - Bostøtte
Furesø Kommune og Fontænehuset har sammen udarbejdet en rammeaftale for
det fremtidige udvidede samarbejde.
Rammeaftalen præciserer formålet for samarbejdet som
 Tilbyder borgerne i målgruppen et socialt og meningsfuldt fællesskab
baseret på ligeværdighed, medindflydelse, rummelighed og tætte relationer.
 Styrke borgernes personlige, faglige og sociale kompetencer, så det er
muligt at leve et værdigt og så aktivt liv som muligt.
 Tilbyde arbejdsfunktioner som socialøkonomisk virksomhed til borgere, der
ikke kan deltage på almindelige vilkår på arbejdsmarkedet.
 Tilbyde beskæftigelsesrettede aktiviteter, som støtter borgerne i at
gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse.
 Sikre sammenhæng mellem de forskellige tilbud, som borgeren tilbydes
eksempelvis: Bostøtte, mentorstøtte, støtte til at finde job og uddannelse,
støtte til at klare hverdagen og blive en del af fællesskabet.

Furesø Kommune har sammen med Fontænehuset siden november 2018 hvor
aftalen trådte i kraft arbejdet med, at få borgere til at skifte fra deres nuværende
§ 85-tilbud til Fontænehuset. Her har der vist sig at være udfordringer.
Udfordringer der i fællesskab arbejdes med at løse og Fontænehuset har dags
dato overtaget i alt 12 sager fra det specialiserede voksenområde.
Det specialiserede voksenområde melder, at samarbejdet med Fontænehuset har
i de indledende måneder har fungeret tilfredsstillende. Tilbagemeldingerne fra
borgerne i Fontænehuset er den samme.

Ungeprojektet
Ungeprojektet blev startet 1. oktober 2018 med 10 unge i aldersgruppen 18-29
år, fordelt på 4 kvinder og 6 mænd. Der har hele tiden været ”fyldt op” ift.
aftalen om 10 løbende pladser.
Én ung kommer fra sammenhængende borgerforløb, én ung er matchet
aktivitetsparat og de resterende 8 er matchet uddannelsesparate.
Alle unge har haft både sociale og psykiske udfordringer, og 8 ud af 10 unge
har i forløbet været tilknyttet psykiatrien med én eller flere diagnoser.

19. marts 2019
Furesø Kommune
Bybækskolen,
Paltholmterraserne 1
3520 Farum
Tlf.: 72354000
Kontaktperson:
lbh
E-mail: lbh@furesoe.dk
Dir. tlf.: 72164747
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Én ung har i en kortere været i virksomhedspraktik og 2 unge har gennemført et
hygiejne kursus. 1 ung er stoppet i Ungeprojektet og 2 unge er efterfølgende
startet i JobInPlace.
Samarbejdet
Der har i hele Ungeprojektet været et tæt samarbejde mellem Fontænehuset og
Ungeafdelingen. Der har hver 4. til 6. uge, været afholdt opfølgningsmøder på
hver enkelt ung, med udgangspunkt i den unges uddannelsespålæg og den
udarbejdede handleplan fra Fontænehuset.
Ligeledes har der efter behov været afholdt flere tværfaglige opfølgningsmøder
med blandt andet UU-Sjælsø, praktikplads, og fritidsjobkonsulent,
fritidsvejleder, bostøtte, psykiatrien med mere.
Derudover har de i hele perioden været en åben dialog mellem Fontænehuset og
Ungeafdelingen, med henblik på at styrke samarbejdet og udvikling af selve
Ungeprojektet.

Mentorordning
Aktiviteten igangsattes 3. september 2018 med 70 ugentlige mentortimer,
svarende til 35 mentees.




Fra 1. november 2018 har Fontænehuset haft fulde timer (de første to
måneder øgedes antallet af henviste mentees til det fulde antal).
Fra 1. november 2018 har Fontænehuset fået en ny mentee med det samme i
takt med, at de har afsluttet forløbene.
Fra 3. september 2019 til dags dato er 11 blevet afsluttet.

Samarbejde
Der er et tæt samarbejde i det daglige mellem koordinator for Mentorteamet i
Ungeafdelingen og Fontænehuset. Der er løbende tilsyn i sagerne ift., at
kvalitetssikre indsatsen, progressionen, bevillingen mm.
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