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”Det specialiserede neuropædagogiske team”
Slagelse Kommune.
§ 85 støtte til borgere med følger efter en erhvervet hjerneskade.
§ 85 støtte efter serviceloven betyder:
”at kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til
udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer”
Støtten gives i en tidsbegrænset periode.
Målet er at borger bliver så selvhjulpen som muligt.
Hvad sker der når jeg har fået bevilget § 85 støtte.
Når der er bevilget § 85 støtte kontaktes borger af sagsbehandler,
hjerneskadekoordinator og en neuropædagog. Mødet foregår ofte i dit eget hjem.
I samarbejde med dig selv og neuropædagogen og evt. pårørende udarbejdes der
mål og plan for støtten. Dette sker med udgangspunkt i bevillingen.
Der aftales hvor mange gange i løbet af en uge du skal have besøg.
Hvad kan jeg som borger forvente?
•
•
•
•

Tæt samarbejde med den eller de neuropædagoger der skal varetage opgaven
med at støtte dig.
Akutte aflysninger fra enten dig selv eller neuropædagogen (ved fx sygdom)         
bliver som oftest ikke erstattet.
Neuropædagogen vil samarbejde med dine pårørende så du bliver støttet bedst
muligt
Opfølgende møder med neuropædagog og sagsbehandler med vurdering af det
specialiserede behov.

Hvad kan jeg som pårørende forvente?
•
•
•
•

Neuropædagogen vil meget gerne samarbejde med borgers pårørende (familie,
venner, naboer etc.).
Som pårørende behøver du ikke være hjemme, når neuropædagogen kommer i
hjemmet
Som udgangspunkt skal pårørende selv stå for kørsel til egen læge, sygehus 		
etc. Dog kan neuropædagogen, hvis der er et pædagogisk sigte, enkelte gange
varetage opgaven.
Akutte aflysninger fra enten en selv eller neuropædagogen (ved fx sygdom)
bliver som oftest ikke erstattet.

Kontaktoplysninger.
Slagelse Jobcenter, tlf.: 5857 3333		
Handicap og psykiatri, tlf.: 5857 4064
Kalundborgvej 59					Torvegade 15
4200 Slagelse					4200 Slagelse
Hjerneskadekoordinator: Merete Berger, tlf.: 2495 8136

Hvem er vi.

Tina Danielsen
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Lene Nielsen
Tlf. 2075 6958

Else Brogaard
Tlf. 6124 1588

Maren Wisweh
Tlf. 21670576

Det specialiserede neuropædagogiske team

CSU-Slagelse
Rosenkildevej 88 B
4200 Slagelse
tlf. 58 57 57 60
csu-slagelse@slagelse.dk
http://csu.slagelse.dk
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