
Socialpædagogisk støtte 
Fleksstøtte



Hvad er fleksstøtte?
Socialpædagogisk støtte har til formål at 
støtte dig i din udvikling, så du bliver bedre 
i stand til at klare dig på egen hånd. 
Støtten har fokus på, at du bliver motiveret 
til at udvikle og træne dine personlige 
kompetencer. Den kan også hjælpe dig 
med at vedligeholde eller forebygge tab af 
kompetencer. 
Fleksstøtte er et bredt tilbud, som bl.a. kan 
støtte og hjælpe dig med:  

• At bo i egen bolig - også med et
omfattende støttebehov

• At håndtere udflytning fra et
døgntilbud til egen bolig

• At udvikle og træne dine per-sonlige
kompetencer

• At udvikle dine personlige og sociale
færdigheder

• At etablere, udbygge og fastholde et
socialt netværk.

Herudover er fleksstøtte socialpæda-
gogisk støtte, som i høj grad er tilret-
telagt efter dine daglige behov. 
Omfanget og mængden af støtte kan 

reguleres fra dag til dag. Med fleks-støtte 
kan du få støtte på forskellige tidspunkter 
af døgnet, og du har mulighed for at 
kontakte en medar-bejder uden for dine 
faste aftaler, fx i weekender, på helligdage, 
aften og nat. 

Fleksstøtten kan foregå ved personlige 
møder hjemme hos dig eller andre steder 
og gennem telefon og sms-kontakt med 
medarbejderen. Støtten planlægges i et 
samarbejde mellem dig og teamet.  

Hvem er støtten til? 
Fleksstøtte er til borgere over 18 år, som 
har betydelig nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne, komplekse psykiske 
vanskeligheder, misbrugsproblematikker 
er særlige sociale problemer. Støtten 
henvender sig til dig, som har meget 
varierende behov for støtte, og som har 
brug for en høj grad af fleksibilitet og støtte 
på forskellige tidspunkter af døgnet.
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Hvad er støttens formål?
Formålet er, at du opnår en aktiv, 
selvstændig og meningsfuld tilværelse 
med mindst mulig støtte. Fleksstøtten skal 
samtidig danne grundlag for, at du på sigt 
opnår en øget tilknytning til det almindelige 
samfundsliv, fx. igennem beskæftigelse, 
fritidsinteresser og socialt netværk.

Sådan søger du støtte

Socialpædagogisk fleksstøtte er et tilbud, 
som kræver forudgående visitation. Det vil 
sige, at Social og Sundhed først skal 
foretage en faglig vurdering af, om 
fleksstøtte er den rigtige støtteform for dig. 
Du skal derfor henvende dig til social og 
Sundhed i Rudersdal kommune hvis du 
ønsker at blive visiteret til tilbuddet.

Mål og opfølgning

Fleksstøtte bliver bevilliget i 
tidsafgrænsede forløb. Du vil i samarbejde 
med din sagsbehandler aftale støttens mål 
og formål, som der løbende vil blive fulgt 
op på.

Kontakt

Digital skriftlig henvendelse, sendes med 
Nem-ID, via Rudersdal Kommunes 
hjemmeside www.rudersdal.dk/digitalpost  
vælg "Social og Sundhed".

På denne måde sendes informationerne 
sikkert.

Social og Sundhed
Stationsvej 36
3460 Birkerød 
www.rudersdal.dk
tlf. 46 11 33 00

Center for Sociale Indsatser
Teglporten 11
3460 Birkerød 
www.rudersdal.dk/cfsi
tlf. 46 11 33 77

Socialpædagogisk fleksstøtte 
bliver givet efter servicelovens § 
85 og har et rehabiliterende 
formål.

Mere information
Det er Center for Sociale Indsatser, 

som står for socialpædagogisk 
fleksstøtte. Hvis du vil vide mere om 
støtten, kan du ringe til centeret eller 

kontakte Social og Sundhed. 
Herudover kan du læse mere i 

Rudersdal kommunes 
kvalitetsstandarder og 

ydelseskataloger, som du kan finde på 
www.rudersdal.dk
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