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Kontakt
Erfaren socialarbejder tager
opgaver som kontaktperson

person



Siden 1989 har jeg arbejdet som kontaktperson i en række forskellige
sammenhænge. Og til trods for, at der har været mange opgaver, må
jeg efter 20 år konstatere, at ikke to opgaver er ens.

Der har været mange forskellige typer af unge, med mange forskellige
baggrunde og problemstillinger. Sagsbehandlerne har været gode til, at
give spændende opgaver, men den største glæde har selvfølgelig været
at bakke op om de unges udvikling.

Samarbejdet med forældre er ofte meget vigtigt, og det er noget jeg
vægter højt. Samtidigt finder jeg også, at det kan være godt, at have
hånd i hanke med den unges venner. Det giver gerne et billede af,
hvordan den unge tænker og bedst hjælpes.

Kriminalitet, skolevægring, brug af euforiserende stoffer, sociale
problemer, mobning… Listen er lang over forskellige udfordringer i de
unges liv. Uanset hvilke udfordringer, der er, tænker jeg meget gerne
uddannelse ind i mit arbejde med de unge. Det er så vigtigt, at den
unge får de bedste forudsætninger for et godt liv - Og her er deres
uddannelse en vigtig byggesten.

Ring og hør nærmere om hvordan jeg bedst kan være med til at hjælpe
en ung på vej.

Tlf. 50 49 16 18.

Flemming Nim Holm er selvstændig
socialpædagogisk konsulent med
udgangspunkt fra lokaler i Jyderup.

Uddannet socialpædagog i 1994 på
Københavns Socialpædagogiske
Seminarium.

Har arbejdet på en række
døgninstitutioner, som hybelmed-
arbejder, hjemmevejleder og leder.

Stiftede eget firma i 2003 og har siden
fungeret som støtteperson,
kontaktperson, samværskonsulent og
ungdomssanktionskoordinator.

Har kontor og mødelokaler i Jyderup.

Email: flemming@nimholm.dk

Har løst kontaktpersonopgaver for en
række kommuner på Sjælland: Hillerød,
København, Lyngby-Taarbæk, Ballerup,
Albertslund, Rødovre, Slagelse m.fl.

Har skrevet en idébog om
relationsarbejdet med unge med psyko-
sociale vanskeligheder: RelationsPension.
Publikationen kan findes på denne web-
adresse:
https://archive.org/details/relationsPENS
ION


