
 Standard for indskrivningssamtale 
 

Formål At introducere den kommende beboer til vilkårene for ophold i Den Åbne Dør. 
At indgå aftaler for det fremtidige samarbejde.  
 

Målgruppe Kvinder og deres eventuelle børn som er visiteret til Den Åbne Dør. 
 

Indhold Kontaktpersonen orienterer om: 
- Anvendelse af husets faciliteter 

- Beboeren får eventuelt udleveret det mest nødvendige, hvis hun er kommet uden 

almindelige fornødenheder (fx sengetøj, håndklæder, service)  

- Beboeren underskriver en kvittering for eventuelt udlån af boligudstyr 

Kvinden orienterer om: 
- Hvad kvinden ønsker støtte og hjælp til 

 
Inden for den første uge gennemføres følgende: 

- Den nye beboer orienteres om forhold vedrørende Den Åbne Dør samt om forhold, 

der vedrører samspillet med myndigheder 

- Den nye beboer opstiller sammen med kontaktpersonen en oversigt over de 

personer, der udgør kvindens professionelle og personlige netværk. 

Kontaktpersonen orienterer i samarbejde med kvinden de relevante parter i 

forbindelse med indflytningen 

- Beboer og kontaktperson gennemgår og underskriver hver især en skriftlig erklæring 

vedrørende det fremtidige samarbejde 

- Beboeren og kontaktpersonen indleder arbejdet med at udarbejde Opholdplanen for 

forløbet i Den Åbne Dør 

- Beboeren får hjælp til at anmelde flytning og orienteres om muligheden for at opnå 

tidsbegrænset adressebeskyttelse 

- Beboeren orienteres og får udleveret Den Åbne Dørs  fly’er om, hvordan det er at bo 

i Den Åbne Dør.  

 

Aktører Den Åbne Dørs medarbejder/den kommende beboers kontaktperson. 
Kvinden/den kommende beboer. 
Eventuelt fagpersoner fra henvisende institutioner, organisationer eller lignende.  
 

Tid Hurtigst muligt efter kvinde og eventuelle børn er visiteret til Den Åbne Dør og senest tre 
hverdage efter akutindskrivning/indflytning 
 



Resultat Det er afklaret, hvorvidt kvinden er indskrevet i henhold til Servicelovens § 109 eller § 110. 
Kvinden og Den Åbne Dør har opstillet konkrete aftaler om vilkår for ophold.  
Kvinden og kontaktpersonen har indgået aftaler for det forestående samarbejde. 
Der er drøftet og aftalt fokuspunkter for kvindens Opholdsplan. 
Der er aftalt dato for møde med sagsbehandler vedrørende den sociale handleplan med fokus 
på boligsituationen. 
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