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EN FORTÆLLING SOM BESKRIVER 

YDELSEN ”HJEMMEVEJLEDNING/

PÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM”

”Jeg får hjælp og støtte til at finde en løsning, 
så jeg selv kan finde ud af at gøre tingene bag
efter.”

Sådan siger Hanne, som får pædagogisk støtte 
i sit eget hjem fra en hjemmevejleder fra CFD 
Rådgivning, fordi hun er afhængig af at modtage 
støtte og vejledning på tegnsprog.

Hanne får besøg af sin hjemmevejleder hver 
fjortende dag, hvor de samarbejder om de 
arbejdspunkter, som Hanne sammen med sin 
kommunale rådgiver har aftalt, at hun skal  
have støtte til.

”Jeg får hjælp til at få forklaret de breve, jeg 
modtager på tegnsprog. Det er rart, da jeg let 
kan misforstå ord, og hvad indholdet betyder. 
Jeg er jo døv, så jeg kan ikke lige ringe selv 
og spørge, så det er rart at få hjælp,” fortæller 
Hanne.

Hanne er døv og som så mange andre døve 
uden længerevarende uddannelse, har hun pro-
blemer med skriftligt dansk og misforstår nemt 
indholdet i en tekst, med mindre hun får det 
forklaret på tegnsprog.

Hanne har en datter på snart 13 år. Hun har 
behov for støtte til at strukturere sin hverdag 
for at kunne varetage sin forældrerolle bedst 
muligt. 

”Vi arbejder med ugeskema, så jeg ved, hvad  
jeg skal gøre hver dag. Jeg bliver let stresset 
over for mange opgaver, så det er rart at få 
hjælp til at strukturere ugen, så der fx ikke er 
møder samme dag, som jeg skal gøre rent, for 
så bliver jeg overtræt. Jeg må også passe på  
mit helbred,” siger Hanne.

(Fortællingen er anonymiseret, og Hanne er et 
opdigtet navn)

MED STRUKTUR I HANNES HVERDAG 
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