
WORKSHOP
– STYRKE SAMARBEJDE 

OG FREMME KENDSKAB TIL 
TILBUD TIL SOCIALT UDSATTE I 

NORDDJURS KOMMUNE

DEN 2. SEPTEMBER 2021
DIALOGFORUM FOR SOCIALT UDSATTE 

NORDDJURS KOMMUNE



2 | INDLEDNING

NETVÆRKSSKABENDE  
WORKSHOP

I Norddjurs Kommune er der mange tilbud til socialt udsatte 
borgere, men tit og ofte mangler der blandt centrale aktører 
kendskab til hinanden samt kendskab til de mange tilbud. 
Dialogforum for socialt udsatte inviterede derfor frivillige sociale 
foreninger, præster, læger og ledere og medarbejdere fra Norddjurs 
Kommune til en lærerig netværksskabende workshop torsdag den 
2. september 2021. 

Ved at fremme kendskabet til de tilbud, der allerede findes og øge 
samarbejdet mellem de aktører, som i det daglige enten arbejder 
med eller har kontakt med socialt udsatte borgere, styrkes de 
samlede tilbud til socialt udsatte. 

I dette opsamlingskatalog vil du kort blive præsenteret for 
workshoppens hovedpointer, fremtidige fokuspunkter samt 
inspiration til nye samarbejdskonstellationer. 

God læselyst. 
Dialogforum for socialt udsatte
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PROGRAM FOR 
WORKSHOPPEN

• Velkomst ved formand for voksen– og plejeudvalget Lars Møller 

• Velkomst og rammesætning af workshoppen ved formand for 
Dialogforum for socialt udsatte Jannik Falhof

• Oplæg ved Dorte Knudsen fra Skyggebørn

• Gruppearbejde i geografiske netværksgrupper 

• Pitstop runde

• Opsamling på pitstop 

• Oplæg ved Morten Sodemann, professor SDU og overlæge OUH

• Opsamling af gruppedrøftelser 

• Tak for i dag
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En særlig tak til FGU for at servere dejlig kage, og til Kafé 
Kolinds Balladeband for at spille nummeret ”Stand by me”



HOVEDPOINTER

På de næste sider kan du læse hovedpointer samt lade dig inspirere 
af nye samarbejdskonstellationer og inspirationsidéer. 
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Vi erfarer, at vi kan nå længere ved at 
forene kræfterne fra forskellige 
foreninger og instanser.
– deltager på workshoppen



NYE SAMARBEJDS
KONSTELLATIONER

OUTPUT  |  5

FGU (Forberedende Grunduddannelse) og STU (særlig 
tilrettelagt ungdomsuddannelser) har aftalt med Café 
Grenaa, at de kommer og fortæller om den sociale 
ungdomscafé. Det er vigtigt, at den unge har mulighed 
for at blive fulgt til aktiviteten de første par gange.

Pårørendegruppen AUC har mange unge, der vil kunne 
have gavn af tilbuddet hos den sociale ungdomscafé. 
Der er aftalt en introduktion af tilbuddet på AUC.
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INSPIRATIONSIDÉER

På workshoppen opstod en lang række idéer. Nogle af dem kan du 
se her og forhåbentlig blive inspireret af.

6  |  OUTPUT

06

Der er potentiale i at øge kendskabet til åbne anonyme tilbud til 
socialt udsatte. Der findes landsdækkende frivillige rådgivningen, 
der netop imødekommer dette. I Norddjurs Kommune findes 
der det anonyme tilbud Åben Anonym Rådgivning samt tilbyder 
UngNorddjurs anonym chatrådgivning.

Mænd har ofte svært ved at søge hjælp i en eksistentiel krise. Der er 
potentiale i tilbud målrettet mænd. Kirken har eksempelvis etableret 
mandegrupper, som har stor søgning.

Etablering af sorggruppe til unge mellem 18 og 25 år ligesom der er 
frivilligt arrangeret sorggrupper for voksne.

Bostøtter er vigtige brobyggere til at få udsatte til at deltage til socialt 
aktiviteter. Hjælpen bør være aftagende, så borgeren selv kan deltage.

Præster vil fremadrettet gøre mere brug af og lære mere om 
pårørendegruppen for psykisk syge, da de i det daglige ofte har 
kontakt med samme målgruppe.
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Kommunens skoler kan indgå i et samarbejde med sociale foreninger, 
der hjælper udsatte børn og unge. Det kan omfatte videreformidling 
af information omkring tilbud, deling af vigtig viden til forældre, 
deltagelse i undervisningen samt formidle oplysninger/information til 
fagpersonale på skolen.

Frivillige organisationer, som har succes med at samarbejde med 
frivillige og succes med rekruttering af frivillige, kan dele viden med 
andre frivillige organisationer.

Samtalegrupper til børn, som har forældre med psykiske sygdomme. 
Det kunne være ligesom der findes sorggrupper og skilsmissegrupper.

Præster kan samarbejde med skilsmissegruppen i forbindelse 
med konfirmationsforberedelse, hvor de møder unge, der oplever 
udfordringer. Nu kender de til et allerede eksisterende tilbud.

Aftenskoletilbud til unge, som har sociale udfordringer eller 
manglende sociale færdigheder. Et sådan tilbud kunne etableres 
kommunalt mellem AUC og frivillige foreninger/kirke.

Workshoppen har øget kendskabet til de mange tilbud, der findes og 
givet et begyndende netværk mellem aktører. Der er et potentiale 
i at øge kendskabet til hinandens tilbud yderligere. Fremtidige 
arrangementer som en workshop kan fastholde og udbygge 
kendskabet. En fælles digital platform eller katalog med de tilbud, der 
allerede findes, blev nævnt som en ide.
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PITSTOP  DISSE PITSTOPS 
KUNNE DU MØDE:

Workshoppen bød på besøg i forskellige pitstop - du kan læse mere 
om de forskellige pitstops her. Du er meget velkommen til at tage 
kontakt, hvis deres tilbud har vakt din interesse eller hvis du har 
spørgsmål hertil.

BRUS 

Brus har sammenlagt været i kontakt med knap 1000 børn og unge, 
og omkring 500 har fået anonym chatrådgivning. Den foreløbige 
evaluering viser, at BRUS har en stor betydning for de børn og unge, 
som har været i et forløb i forhold til deres trivsel og belastningen, 
som man får af at vokse op i en familie med rusmiddelproblemer. I 
BRUS kan unge tale med professionelle voksne, der ved noget om, 
hvordan rusmidler påvirker en familie. BRUS er for børn og unge op 
til 24 år. 

Kontaktoplysninger: Carina Myrup Brix, cmb@norddjurs.dk, Tlf.: 
21512382 – Eva-Britt Sørensen, ebs@norddjurs.dk, Tlf.: 20664640

Røde Kors - familienetværk

Familienetværket mødes hver 14. dag til fællesspisning, hygge og 
kreative aktiviteter for børnene. Derudover arrangeres forskellige 
udflugter. Som medlem af aktiviteten kan familierne søge tilskud 
til børnenes kontingenter til sport, sportsudstyr, konfirmation og 
fødselsdage. Der arrangeres sommerlejr, og hvert år uddeler vi 
julehjælp til udsatte børnefamilier. Desuden har vi etableret Frivillig 
Familieven, hvor en frivillig kommer i hjemmet for at støtte op 
omkringde udfordringer, den pågældende familie befinder sig i. 
Aktiviteten retter sig mod børnefamilier med børn under 18 år, og 
den frivillige forpligter sig i et år med minimum 2 timer hver 14. dag.

Kontaktoplysninger:  
Birgitte Jørgensen, birgitte-j@live.dk, Tlf.: 40474555
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Forebyggelse og Tidlig Indsats (FTI) og UngNorddjurs 

FTI og UngNorddjurs har etableret et godt samarbejde, hvori vi hver 
især tilbyder børn og unge i Norddjurs kommune, et gruppeforløb 
for skilsmissebørn i alderen 8-18 år. Vi ønsker at skabe et godt 
samarbejde/netværk med skolerne i Norddjurs, da vi tror på, at det 
vil give os en større chance for at hjælpe så mange børn og unge 
som muligt.

Kontaktoplysninger: Annete Beate Løkke Aagaard, Tlf.: 29470489  
– Lone Nikolajsen, Tlf.: 40295659

Social Ungdoms Café 

Unge mellem 17 og 30 år (lidt ældre er også velkomne) tilbydes 
et mødested med andre jævnaldrende. Caféen er for unge, der 
føler sig ensomme, har svært ved at finde venner eller kun har en 
lille vennegruppe. Der er fokus på hygge og fællesskaber, hvor 
vi spiller, laver fællesmad, snakker samt laver andre aktiviteter. I 
ungdomscaféen kommer der også frivillige socialrådgivere, som 
kan hjælpe med cv, jobplan, læse og forstå breve og afgørelser mv. 
Caféen har åben hver torsdag fra kl. 15.00 til ca. kl. 20.30.

Kontaktoplysninger:  
Café Grenaa, cafegrenaa@kfumsoc.dk, Tlf.: 21441376

Pårørendegruppen til psykisk syge

Pårørendegruppen er et anonymt tilbud til pårørende. Målet er at 
have en netværksgruppe, hvor man kan ”læsse af”, dele erfaringer 
og sparre med andre pårørende samt få kompetent vejledning 
og råd. Der arrangeres løbende foredrag med relevante emner. 
Pårørendegruppen til psykisk syge holder til på AUC, Sønderport 8, 
8500 Grenaa den 1. torsdag i måneden (undtagen juli, august og 
december) kl. 19.00 - 21.00.
Der er en repræsentant fra henholdsvis Socialpsykiatrien i Norddjurs 
Kom mune og Bedre Psykiatri, Landsforeningen for pårørende, 
tilstede hver gang.

Kontaktoplysninger:  
Hanne Nezlo Hansen, HH@norddjurs.dk, Tlf.: 29173906
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Social Drive Out 

Som konsekvens af Corona pandemien, startede KFUM’s Sociale 
Arbejde og Café Grenaa med at etablere mindre pop-up caféer. I 
samarbejde med menighedsrådene og Norddjurs Provsti, bringer 
Café Grenaa nærvær ud til 11 mindre lokalsamfund, hvor der hver 
uge er åbent 2 timer. De fleste af de lokale pop-up caféer bliver 
fremover et permanent tilbud i kommunen. Udover samvær, 
nærvær, kaffe og en bid brød vil der være mulighed for samtaler 
med præster, økonomisk og juridisk rådgivere. Desuden arrangeres 
der også foredrag, påskefrokoster mv. i Café Grenaa.

Kontaktoplysninger:  
Café Grenaa, cafegrenaa@kfumsoc.dk, Tlf.: 21441376 

Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP)

Formålet er at forebygge kriminalitet og misbrug blandt børn og 
unge. Vi samarbejder med socialt udsatte børn, og det er derfor 
vigtigt med en hurtig indsats, der samtidig inddrager alle relevante 
parter. Det kræver, at mange forskellige personer har kendskab til 
SSP-samarbejdet, og ved hvem man skal/kan kontakte. 

Kontaktoplysninger: 
Øst: Peter B. Lyng, pbl@ungnorddjurs.dk, Tlf.: 21736018
Midt: Anne Grethe Grann, agg@ungnorddjurs.dk, Tlf.: 51346010
Vest: Daniel Jensen, dj@ungnorddjurs.dk, Tlf.: 51349794
Koordinator: Keld Kristensen, kk@ungnorddjurs.dk, Tlf.: 20252838

Kirken - sorggruppe

Sorggruppen i Grenaa er opstået som en del af Sorggrupper i 
folkekirken. Målgruppen er voksne med tab af ægtefælle, børn, 
forældre. Vi samles cirka 7 gange enten om foråret eller efteråret. 
Tilbuddet er ikke terapeutisk, men en indbydelse til at være sammen 
om og i sorgen; at kunne komme et sted og dele den med andre i 
et fortroligt rum.

Kontaktoplysninger:  
Christina Philipstatt, CPH@km.dk, Tlf.: 29103237
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TAK FOR EN GOD 
WORKSHOP 

Dialogforum for socialt udsatte er optaget af at fremme kendskabet 
til de mange tilbud til socialt udsatte, samt styrke samarbejdet 
blandt centrale aktører, der i det daglige møder eller arbejder med 
socialt udsatte borgere i Norddjurs Kommune.

Vi takker alle for en god workshop og opfordrer til, at der følges 
op på de aftaler, samarbejder og dialoger, der blev igangsat på 
workshoppen. 

Jannik Falhof, De praktiserende læger i Norddjurs Kommune 
Kenneth Flammild, Cafe Grenaa 
Merete Holck, De almene boligforeninger; B45
Tinne Christiansen, De faglige organisationer; FTF/BUPL
Lars Seeberg, Provst, Norddjurs Provsti
Annette Kristensen, leder af Familiehuset/ sundhedsplejen/FTI
Bo Lindballe, Souschef på socialområdet
Anne Møller, Rusmiddelcentret
Peter B. Lyng, UngNorddjurs
Birgitte Jørgensen, Røde Kors Grenaa
Karoline Bergkvist Søgaard, Kommunalbestyrelsen

011Dialogforum for socialt udsatte er nedsat af kommunal-
bestyrelsen i Norddjurs Kommune. Gruppen består af 11 
udpegede medlemmer med særlig viden om eller interesse 
for området for socialt udsatte. De bidrager til at sætte 
fokus på og kvalificere den samlede indsats for socialt 
udsatte i Norddjurs Kommune.



DELTAGERE

• Boligforeningerne sociale indsats (B45)
• Bostøtte
• BRUS (Børn og unge, der lever i familier med rusmidler)
• Børne- og Ungecentret Norddjurs - BUCN
• Café Grenaa
• De faglige organisationer (FTF/BUPL)
• De praktiserende læger i Norddjurs Kommune
• Forberedende Grunduddannelse (FGU)
• Familiehuset, Sundhedsplejen og forebyggelse og Tidlig Indsats 
(FTI) 
• Kommunalbestyrelsen
• Medarbejdere fra Socialområdet
• Myndighed voksen og Familie og børne teams i myndighed
• Nydansker netværk
• Politi
• Pårørendegruppen AUC
• Rusmiddelcenter/Socialpsykiatri
• Røde Kors
• Senhjerneskadekoordinator
• Skoler
• Social Drive Out
• Sognepræster og provst
• Souschef på socialområdet
• SSP/Ungdomskonsulenter
• Sundhedsskolen
• Trivsel og læring
• UngNorddjurs


