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VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.
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C E N T E R  F O R  S O C I A L T  A R B E J D E

Denne måneds 

tema:

Næste måneds tema er ”Familiepleje – nye samarbejdsformer”. 

VITA er til for dig og dine kolleger!
Kender du det? Du og dine kolleger sidder med en opgave, I ikke umiddelbart kan 
løse inden for egne rammer. Måske trænger I til at få friske øjne og nye vinkler på 
sagen, måske er I under stærk tidspres – eller måske kræver lige netop denne sag en 
person, der har nogle helt særlige kompetencer?
Hvis du kender problemstillingen, så er det måske på tide at kontakte VITA - center 
for socialt arbejde. Vi råder nemlig over et erfarent og kompetent konsulentkorps, 
der inden for et bredt spektrum af socialt arbejde både virker som rådgivere og 
tilbyder konkrete løsninger. Altid til en rimelig pris.
Vores telefonnummer finder du til venstre på siden her – og du kan roligt ringe. 
Den indledende telefonsamtale er altid gratis. Det samme gælder et eventuelt 
opfølgende besøg af en af VITA’s medarbejdere, der sikrer en klar definition af 
opgaven.
Vil du vide mere om vores korps af unge fritidsstøtter, om erfaringerne med 
ordningen og om vores arbejdsmetoder – og hvordan det kan blive en konstruktiv 
del af jeres hverdag? Så ring til en af vores socialkonsulenter:
Elsebeth Teilmann Aabenraa 7552 7044
Lone Tind Jensen Esbjerg  7552 7044
Hanne Lund  Kolding 7552 7044
John Anderskou Århus  8625 7077

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes  
hjemmeside www.vita-csa.dk

Fritidsstøtte til 
unge med ADHD og 
Aspergers Syndrom

Månedens foto: Aks



”Det har selvfølgelig også været afgørende, at 
jeg lige fra allerførste møde har haft det sådan 
med Troels, at ’ham kan jeg stole på’.”

Ved det allerførste møde deltog Ronald, Joey, 
Troels samt en socialkonsulent fra VITA.
Joey så Troels lidt an, listede så af fra mødet 
og skulle derefter lige vænne sig til tanken 
om en støtte – men allerede efter et par må-
neder begyndte han at opfatte Troels som en 
god ven. Og Ronald og Mette har fra første 
færd haft stor tillid til Troels.

”Vi har stor tillid til Troels og mener, det er vig-
tigt, at drengene i ro og mag har kunnet opbyg-
ge en indbyrdes fortrolighed.”

Ro på de indre linjer
Begge forældre fremhæver, hvordan Joey er 
blevet mere moden og selvstændig. Ronald 
fortæller, at han nok har haft en tendens til 
at beskytte Joey for meget, men nu er blevet 
bedre til at lade være. Ikke kun fordi, sønnen 
er blevet ældre.
Lige så vigtigt er den voksende tryghed, Ro-
nald føler, nu hvor han har oplevet, hvordan 
Joey har været ude at prøve nogle ting af – 
som er gået godt.

”Troels har hjulpet Joey med at klare helt nye 
udfordringer.”

Joey er også blevet meget bedre til at tackle, 
hvis tingene ikke lige går helt som planlagt, 
ligesom hans evner til at argumentere er 
skærpet betydeligt. Han udfordrer i højere 
grad både sig selv og sine forældre.

Det gør det lettere for forældrene at sige 
såvel ja som nej, når han spørger om lov til 
noget. Og det giver ikke mindst håb for frem-
tiden – og dermed ro på de indre linjer.

”Helt ærligt, nej! Vi synes faktisk ikke, der er no-
get ved ordningen, der kunne være bedre.”

Facts om ordningen med  
Fritidsstøtte
•	 Fonden VITA – center for socialt arbejde 

udbyder fritidsstøtte som et tilbud om 
kontakt/aktiviteter for børn og unge, 
der har brug for støtte til at etablere et 
almindeligt fritids- og ungdomsliv

•	 Tilbuddet er ikke begrænset til nogen 
bestemt aldersgruppe, men omfatter 
dog max. unge på op til 17-18 år

•	 En gymnasieelev tilknyttes barnet eller 
den unge, og sammen med forældrene 
og konsulenten fra VITA planlægges 
rammerne for samværet

•	 Der vil typisk være tale om et timetal på 
6-8 timer om ugen

•	 Hvis barnet eller den unge har behov for 
at blive hentet og bragt, sørger konsu-
lenten fra VITA for at etablere transport

•	 Hovedformålet er at give den unge nog-
le gode oplevelser i selskab med en en-
gageret rollemodel

•	 Flere kommuner har allerede høstet 
gode erfaringer med brugen af Fritids-
støtte

Flere ekspertudsagn 
Vi bringer også i dette nyhedsbrev uddrag 
fra en artikel med nogle af vores egentlige 
eksperter; nemlig de børn, unge og forældre, 
som gør brug af vores konkrete indsats og 
tilbud.
Denne gang gælder det en familie, der i knap 
to år har haft en fritidsstøtte tilknyttet deres 
ældste barn.
Du kan læse hele artiklen på vores hjemme-
side, www.vita-csa.dk.

Det er som altid vigtigt for os at understrege, 
at vi i alle vores aktiviteter og tilbud gør os 
umage med at tilrettelægge og gennemføre 
dem på et højt fagligt niveau. Det gælder 
naturligvis også i forbindelse med tilbuddet 
om fritidsstøtte.
Samtidig er vi bevidste om, at tilbuddene 
ikke bare i teorien skal være optimale – de 
skal også bevise deres værd i praksis. Derfor 
fortæller vi her:

Joeys historie
”Gennem samværet med Troels er Joey blevet 
langt bedre til at begå sig blandt andre og kla-
re praktiske, daglige udfordringer. Det har gi-
vet tro og håb for fremtiden – og dermed mere 
ro i sindet.”

Gennem knap to år har den nu 20-årige gym-
nasieelev Troels været en vigtig del af Joey 
og hans families liv. Troels fungerer nemlig 
et par gange om ugen som fritidsstøtte for 
Joey, der som niårig blev diagnosticeret som 
Asperger. 

Svømning, café-besøg, biografture og bord-
tennis er blot nogle af yndlingsaktiviteterne, 
når Joey og Troels to faste dage om ugen 
mødes i et par timer eller tre.
I begyndelsen lå programmet ret fast, men i 
dag planlægger de to unge mænd fra gang 
til gang selv, hvad de vil lave.
Et par gange har de været på længere ture, 
og engang imellem mødes de også til aktivi-
teter i weekenden.

Joey har de seneste tre år været i aflastning 
hver 3. weekend i et af Fonden VITA – center 
for socialt arbejdes aflastningshuse for børn 
og unge med Aspergers syndrom.

Aflastningen er kommet i stand gennem fa-
miliens kommunale sagsbehandler, og det 
var også kommunen, der fortalte Joeys for-
ældre, Mette og Ronald, om muligheden for 
at få en fritidsstøtte; en ordning, som kom-
munen har rigtig gode erfaringer med.

VITA nyt
September 2010

Fritidsstøtte giver både råderum og ro
I Fonden VITA – center for socialt arbejde udbyder vi en ung-til-ung 
fritidsstøtte.
Vi har etableret et korps af unge studerende på 18 – 20 år, der 
fungerer som ledsager/støtte til unge, der har brug for hjælp til at 
etablere et almindeligt fritids- og ungdomsliv.
Nyhedsbrevet ser denne gang på, hvordan ordningen kan være med 
til at give de unge større råderum og selvtillid – og deres forældre 
en fornemmelse af indre ro.

19

Du kan læse hele artiklen på 
vores hjemmeside:  
www.vita-csa.dk



”Det har selvfølgelig også været afgørende, at 
jeg lige fra allerførste møde har haft det sådan 
med Troels, at ’ham kan jeg stole på’.”

Ved det allerførste møde deltog Ronald, Joey, 
Troels samt en socialkonsulent fra VITA.
Joey så Troels lidt an, listede så af fra mødet 
og skulle derefter lige vænne sig til tanken 
om en støtte – men allerede efter et par må-
neder begyndte han at opfatte Troels som en 
god ven. Og Ronald og Mette har fra første 
færd haft stor tillid til Troels.

”Vi har stor tillid til Troels og mener, det er vig-
tigt, at drengene i ro og mag har kunnet opbyg-
ge en indbyrdes fortrolighed.”

Ro på de indre linjer
Begge forældre fremhæver, hvordan Joey er 
blevet mere moden og selvstændig. Ronald 
fortæller, at han nok har haft en tendens til 
at beskytte Joey for meget, men nu er blevet 
bedre til at lade være. Ikke kun fordi, sønnen 
er blevet ældre.
Lige så vigtigt er den voksende tryghed, Ro-
nald føler, nu hvor han har oplevet, hvordan 
Joey har været ude at prøve nogle ting af – 
som er gået godt.

”Troels har hjulpet Joey med at klare helt nye 
udfordringer.”

Joey er også blevet meget bedre til at tackle, 
hvis tingene ikke lige går helt som planlagt, 
ligesom hans evner til at argumentere er 
skærpet betydeligt. Han udfordrer i højere 
grad både sig selv og sine forældre.

Det gør det lettere for forældrene at sige 
såvel ja som nej, når han spørger om lov til 
noget. Og det giver ikke mindst håb for frem-
tiden – og dermed ro på de indre linjer.

”Helt ærligt, nej! Vi synes faktisk ikke, der er no-
get ved ordningen, der kunne være bedre.”

Facts om ordningen med  
Fritidsstøtte
•	 Fonden VITA – center for socialt arbejde 

udbyder fritidsstøtte som et tilbud om 
kontakt/aktiviteter for børn og unge, 
der har brug for støtte til at etablere et 
almindeligt fritids- og ungdomsliv

•	 Tilbuddet er ikke begrænset til nogen 
bestemt aldersgruppe, men omfatter 
dog max. unge på op til 17-18 år

•	 En gymnasieelev tilknyttes barnet eller 
den unge, og sammen med forældrene 
og konsulenten fra VITA planlægges 
rammerne for samværet

•	 Der vil typisk være tale om et timetal på 
6-8 timer om ugen

•	 Hvis barnet eller den unge har behov for 
at blive hentet og bragt, sørger konsu-
lenten fra VITA for at etablere transport

•	 Hovedformålet er at give den unge nog-
le gode oplevelser i selskab med en en-
gageret rollemodel

•	 Flere kommuner har allerede høstet 
gode erfaringer med brugen af Fritids-
støtte

Flere ekspertudsagn 
Vi bringer også i dette nyhedsbrev uddrag 
fra en artikel med nogle af vores egentlige 
eksperter; nemlig de børn, unge og forældre, 
som gør brug af vores konkrete indsats og 
tilbud.
Denne gang gælder det en familie, der i knap 
to år har haft en fritidsstøtte tilknyttet deres 
ældste barn.
Du kan læse hele artiklen på vores hjemme-
side, www.vita-csa.dk.

Det er som altid vigtigt for os at understrege, 
at vi i alle vores aktiviteter og tilbud gør os 
umage med at tilrettelægge og gennemføre 
dem på et højt fagligt niveau. Det gælder 
naturligvis også i forbindelse med tilbuddet 
om fritidsstøtte.
Samtidig er vi bevidste om, at tilbuddene 
ikke bare i teorien skal være optimale – de 
skal også bevise deres værd i praksis. Derfor 
fortæller vi her:

Joeys historie
”Gennem samværet med Troels er Joey blevet 
langt bedre til at begå sig blandt andre og kla-
re praktiske, daglige udfordringer. Det har gi-
vet tro og håb for fremtiden – og dermed mere 
ro i sindet.”

Gennem knap to år har den nu 20-årige gym-
nasieelev Troels været en vigtig del af Joey 
og hans families liv. Troels fungerer nemlig 
et par gange om ugen som fritidsstøtte for 
Joey, der som niårig blev diagnosticeret som 
Asperger. 

Svømning, café-besøg, biografture og bord-
tennis er blot nogle af yndlingsaktiviteterne, 
når Joey og Troels to faste dage om ugen 
mødes i et par timer eller tre.
I begyndelsen lå programmet ret fast, men i 
dag planlægger de to unge mænd fra gang 
til gang selv, hvad de vil lave.
Et par gange har de været på længere ture, 
og engang imellem mødes de også til aktivi-
teter i weekenden.

Joey har de seneste tre år været i aflastning 
hver 3. weekend i et af Fonden VITA – center 
for socialt arbejdes aflastningshuse for børn 
og unge med Aspergers syndrom.

Aflastningen er kommet i stand gennem fa-
miliens kommunale sagsbehandler, og det 
var også kommunen, der fortalte Joeys for-
ældre, Mette og Ronald, om muligheden for 
at få en fritidsstøtte; en ordning, som kom-
munen har rigtig gode erfaringer med.

VITA nyt
September 2010

Fritidsstøtte giver både råderum og ro
I Fonden VITA – center for socialt arbejde udbyder vi en ung-til-ung 
fritidsstøtte.
Vi har etableret et korps af unge studerende på 18 – 20 år, der 
fungerer som ledsager/støtte til unge, der har brug for hjælp til at 
etablere et almindeligt fritids- og ungdomsliv.
Nyhedsbrevet ser denne gang på, hvordan ordningen kan være med 
til at give de unge større råderum og selvtillid – og deres forældre 
en fornemmelse af indre ro.

19

Du kan læse hele artiklen på 
vores hjemmeside:  
www.vita-csa.dk



CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE
Hollændervej 2
6000 Kolding
Tlf. 7552 7044
kolding@vita-csa.dk
www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE 
Lindsnakkevej 3a
6200 Aabenraa
Tlf. 7469 4433
aabenraa@vita-csa.dk
www.vita-csa.dk

CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE 
Kongensgade 59, 1. sal 
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 1044
esbjerg@vita-csa.dk
www.vita-csa.dk

 
CENTER FOR SOCIALT ARBEJDE 
Elkjærvej 38
8230 Åbyhøj
Tlf. 8625 7077
aarhus@vita-csa.dk
www.vita-csa.dk

VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.

VITA nyt
September 2010 19

C E N T E R  F O R  S O C I A L T  A R B E J D E

Denne måneds 

tema:

Næste måneds tema er ”Familiepleje – nye samarbejdsformer”. 

VITA er til for dig og dine kolleger!
Kender du det? Du og dine kolleger sidder med en opgave, I ikke umiddelbart kan 
løse inden for egne rammer. Måske trænger I til at få friske øjne og nye vinkler på 
sagen, måske er I under stærk tidspres – eller måske kræver lige netop denne sag en 
person, der har nogle helt særlige kompetencer?
Hvis du kender problemstillingen, så er det måske på tide at kontakte VITA - center 
for socialt arbejde. Vi råder nemlig over et erfarent og kompetent konsulentkorps, 
der inden for et bredt spektrum af socialt arbejde både virker som rådgivere og 
tilbyder konkrete løsninger. Altid til en rimelig pris.
Vores telefonnummer finder du til venstre på siden her – og du kan roligt ringe. 
Den indledende telefonsamtale er altid gratis. Det samme gælder et eventuelt 
opfølgende besøg af en af VITA’s medarbejdere, der sikrer en klar definition af 
opgaven.
Vil du vide mere om vores korps af unge fritidsstøtter, om erfaringerne med 
ordningen og om vores arbejdsmetoder – og hvordan det kan blive en konstruktiv 
del af jeres hverdag? Så ring til en af vores socialkonsulenter:
Elsebeth Teilmann Aabenraa 7552 7044
Lone Tind Jensen Esbjerg  7552 7044
Hanne Lund  Kolding 7552 7044
John Anderskou Århus  8625 7077

I øvrigt henvises til Fonden VITA - center for socialt arbejdes  
hjemmeside www.vita-csa.dk

Fritidsstøtte til 
unge med ADHD og 
Aspergers Syndrom

Månedens foto: Aks


