
 

Lovgivningen er kompliceret – Som 
støtteperson kan jeg hjælpe med at 
simplificere den. 

Hvorfor skal du vælge mig? 

• Igennem uddannelse har jeg bred 

teoretisk viden om børns udvikling 

• Jeg har mange års erfaring indenfor 

børneområdet 

• Stor erfaring med børn og voksne 

med psykiske og fysiske lidelser 

• Støtten tilpasses efter dine behov – 

fleksible aftaler og mødetidspunkter 

• Altid opdateret på gældende 

lovgivning 

• Ved tvivlsspørgsmål undersøger jeg 

og vender altid tilbage med svar 

• Medlem af PSFORENINGEN – 

Forening af kompetente og erfarne 

støttepersoner 

Hvem er jeg? 

Om mig 

Jeg har flere uddannelser indenfor det 

humanistiske område, hvilket gør at jeg 

har en bred viden. Derudover har jeg i 

mange år arbejdet med mennesker, med 

forskellige problemstillinger; Herunder 

misbrug, psykiske og fysiske diagnoser 

etc. 

 

 

 

Kontakt: 

Web: www.lenja.dk  

Tlf: 5337 1634 

CVR: 38048805  

Mail: kontaktlenja@outlook.dk  

 
 

 

 

 

LENJA  
§PROFESSIONEL 
STØTTEPERSON - § 54 

Gratis tilbud til dig der har et 

barn – der er anbragt udenfor 

hjemmet! 

 

http://www.lenja.dk/
mailto:kontaktlenja@outlook.dk


 

 

Ifølge servicelovens § 54 har 
Du ret til en støtteperson, 

når dit barn er anbragt 

Hvad kan jeg, hjælpe med? 

o At optimere samarbejdet med 

kommunen og 

anbringelsesstedet 

o Vi kan tale om dine følelser og 

tanker, samt udarbejde en 

handlingsstrategi, før møder 

med forvaltningen 

o Jeg kan deltage i møder med/ i 

kommunen, ankestyrelsen, 

byretten, psykiatrien etc. 

o Kan guide og svare på afklarende 

spørgsmål ift. gældende 

lovgivning 

o At gennemgå og sortere 

sagsakter 

Fakta om ordningen: 

Du har ret til selv at vælge din 

støtteperson. 

Der skal ikke udarbejdes 

statusrapporter omkring vores samtaler. 

Ordningen betales af kommunen og er 

derfor gratis for dig.  

Hvis du er i tvivl om jeg kan gøre en 

forskel for dig, så kontakt mig i dag – 

det koster dig ikke en krone!  

Kerneopgave: 

Jeg ser det som min kerneopgave at 

være der for dig når du har mest brug 

for det, samt at lytte til dig, når du føler 

dig frustreret eller misforstået. 

DU er i fokus! 

Når du føler dig frustreret over din 
situation, er jeg der for dig! 

 

Hvad kan jeg ikke hjælpe med? 

Jeg har ikke indflydelse på hvornår dit 

barn hjemgives. 

Som støtteperson må jeg ikke drøfte din 

sag med kommunen eller andre 

samarbejdspartnere, uden din tilladelse. 

Jeg kan ikke tale på dine vegne på 

kommunen m.m. Medmindre det er 

aftalt specifikt i den givne situation. 

 


