HVORDAN BESTILLER DU EN TID
TIL EN SAMTALE?
Du kan bestille tid til alle konsulenter ved personlig
henvendelse i Receptionen, eller ved at ringe på
tlf. 32 68 02 00.
Tidsbestilling til lægekonsulenten skal gå igennem en
socialrådgiver i Modtagelse og Rådgivning. Konsulenterne
har kontor på 1. sal i Modtagelse & Rådgivning.

HVORDAN FOREGÅR SAMTALEN?
Samtalen tager udgangspunkt i dét, som du henvender dig
med, og det er dig der bestemmer, hvad der skal tales om.

HVEM ER MED TIL SAMTALEN?
Du bestemmer selv om du vil have andre med til samtalen,
det kunne eksempelvis være personale fra Kofoeds Skole,
pårørende, venner eller lignende.

BLIVER SAMTALEN REGISTRERET?
Kofoeds Skoles konsulenter yder udelukkende rådgivning
og noterer derfor ikke indholdet af jeres samtaler ned – med
mindre andet er aftalt. Alle konsulenter har tavshedspligt
og giver kun oplysninger videre med underskrevet
samtykkeerklæring fra dig.

Tilbud om
samtale
med en konsulent, til dig
som er elev på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole har ansat forskellige konsulenter til at komme
én gang ugentligt. Du kan, som elev på Kofoeds Skole, få
én eller flere samtaler hos disse konsulenter. Konsulenterne
yder rådgivning, men behandler ikke.
Hvis det er et tilbud du ønsker, skal du blot henvende dig i
Receptionen eller ringe på tlf. 32 68 02 00 for at få en tid.

diagnose og eventuelle behandlingsmuligheder. Der er som
udgangspunkt sat en halv time af til samtalen.
Den psykiatriske konsulent – Jens Bo Thomsen
- er på skolen hver torsdag fra kl. 9.00 – 13.00.

ADVOKATVAGT:

HVILKE KONSULENTER ER DER?
FAMILIERÅDGIVER OG PSYKOLOG:

Alle elever der er tilknyttet skolen, som oplever
vanskeligheder i deres familieliv kan benytte sig af vores
Familierådgiver. Ud over at tilbyde rådgivning til skolens
elever der har børn, tilbydes der også rådgivning til dig,
som har brug for sparring i forhold til familie generelt.
Familierådgiveren samarbejder med dig om at få klarhed
over, hvordan du bedst hjælper dig selv og din familie
i en videre positiv udvikling. Hvis din familie har svære
problemer, og et længerevarende terapeutisk forløb er
nødvendigt, hjælper familierådgiveren dig med at finde
andre behandlingsmuligheder.
Familierådgiveren – Charlotte Clemmensen
- er på skolen hver onsdag fra kl. 9.00 – 12.00.

PSYKIATRISK KONSULENT:

Du kan tale med skolens psykiatriske konsulent om
eventuelle psykiske vanskeligheder, som du oplever. Det
kan være noget nyt som er sket for dig, eller det kan være
noget som har stået på længe. Den psykiatriske konsulent
kan også tilbyde dig en second opinion i forhold til en

Advokatvagten tilbyder juridisk rådgivning til alle skolens
elever. Det er typisk rådgivning i forhold til sager om
forældremyndighed og samvær, huslejerestancer og gæld
- men advokatvagten kan også hjælpe dig i mere specifikke
sager, som f.eks. rådgivning i forhold til Udlændingelovens
regler.
Advokatvagten – Susanne Borch
- er på skolen hver torsdag fra kl 9.00 – 12.00.

LÆGEKONSULENT:

Skolens lægekonsulent tilbyder rådgivning til dig som
elev, i forhold til overordnede sundhedsmæssige
spørgsmål. Lægekonsulenten har fokus på din generelle
helbredstilstand, og er derfor ikke behandlende.
Lægekonsulentens opgave er, at yde rådgivning i forhold til
sygdomme, medicin samt tilbud eller forløb i den offentlige
sektor. I særlige tilfælde kan lægekonsulenten hjælpe med
at udfærdige opsamlende vurderinger, til brug i din videre
færd.
Lægekonsulenten – Nette Vestergaard Olsen
- er på skolen hver tirsdag fra kl 9.00 – 12.00.

Tidsbestilling skal ske via en socialråd
giver i Modtagelse & Rådgivning på 1. sal.

