
Vi undersøger metoden  
– hvad betyder det for dig?
For at undersøge, om social færdighedstræning virker for dig og andre, vil 
vi tilbyde halvdelen af jer at starte i august 2014, mens den anden halvdel 
kommer på en venteliste, hvor man begynder 15 måneder efter. Hensigten 
med ventelisten er at følge både jer på venteliste og jer i gruppetilbuddet 
og på den måde undersøge, om metoden virker bedre end den hjælp og 
støtte, der i forvejen gives. Uanset om du kommer på venteliste eller ej, vil 
du fortsat få almindelig bostøtte. Social færdighedstræning er således et 
ekstra tilbud til dig. 

For at sikre os, at dette tilbud vil være noget for dig enten nu eller  
om 15 måneder, er vi nødt til at undersøge, om det passer til dig. 

Derfor vil du skulle følge dette forløb:
• Du skal have en forsamtale med en sagsbehandler  

– for at sikre os, at du passer til tilbuddet.
• Dernæst skal du til en visitations¬samtale med en af de to gruppe- 

trænere, der blandt andet vil spørge ind til, hvad du vil arbejde med  
i dette forløb, og vurdere, om han/hun tror, at dette tilbud kan hjælpe  
dig i at nå dine mål. Sidst, men ikke mindst vil gruppetræneren spørge  
dig, om du er motiveret for at deltage og bruge den tid, det kræver. 

• Du skal indgå i indledende interview og udfylde spørgeskemaer.
• Herefter gennemføres en udvælgelse, og du får således besked,  

om du skal starte nu eller om 15 måneder. Det vil sige, at du enten  
opstarter i gruppen eller fort¬sætter i almindelig bostøtte.

• Uanset om du kommer på venteliste eller ej, vil du blive bedt om  
at udfylde en samtykkeerklæring, deltage i 3 korte interviews samt 

 udfylde spørgeskemaer om din trivsel og livskvalitet. Det samme er 
 gældende for borgere, som er nødsaget til at afbryde forløbet.

Evaluering af tilbuddet  
og din deltagelse i evalueringen
Tilbuddet om social færdighedstræning bliver evalueret for at skaffe viden om, 
hvordan social færdighedstræning virker. Denne viden kan bruges til at for-
bedre nuværende praksis til gavn for andre borgere i hele Danmark. Hvis du 
siger ja til tilbuddet, vil du derfor også blive bedt om at deltage i evalueringen. 


