
Vi modtager børn og unge med autismespektrumforstyrrelser der også kan have tillægsdiagnoser 
indenfor området, ADHD, OCD, Tourettes syndrom, opmærksomhedsforstyrrelse, 
tilknytningsforstyrrelser, selvskadende og udadreagerende adfærd i mindre omfang og/eller andre 
kognitive, emotionelle og sociale adfærdsforstyrrelser. 

Levefællesskabet arbejder udfra et rehabiliterende perspektiv hvor der er fokus på at skabe et 
hjem, hvor de lærer om tillid, sociale færdigheder og uddannelse. 

De unge der bor i Levefællesskabet, grænser fra lettere retarderingsgrad til normalbegavelse. 

Levefællesskabet modtager gerne børn, der har mindre fysiske handicap. Levefællesskabet kan 
tilbyde efterværn til unge op til det 23. år. Levefællesskabet kan tilbyde overvåget eller støttet 
samvær i forhold til indskrevne børn og unge. 

Der tilbydes ligeledes overvåget samvær for henholdsvis kommuner og Statsforvaltningen. 

Forældre er stadig forældre! selvom deres barn knyttes til Levefællesskabet MerVib. 

I Levefællesskabet MerVib ser vi det som et af vores absolut største successer hvis barnet- /den 
unge kan flytte hjem til sine forældre igen og fungere i trivsel. Det er en svær opgave, som vi gerne 
vil hjælpe med bedst muligt. Derfor prioriterer vi forældre/pårørende/netværkssamarbejdet 
meget højt. 

Nyere viden viser at anbragte børn og unges mulighed for at knytte sig til flere voksne 
omsorgspersoner er afhængige af de voksnes indbyrdes samarbejde. Når samarbejdet fungerer, 
kan det være med til at give barnet eller den unge ro og tryghed til at fungere i sit hverdagsliv i 
Levefællesskabet Mervib. Samtidig skaber det kontinuitet i forhold til relationen til forældrene, når 
fagpersoner og forældre spiller sammen. 

Vi ønsker forældrene involveres i samarbejdet så barnet- /den unge får styrket sit selvværd og sin 
selvstændighed bedst muligt. 

I Praksis tilbyder vi til forældrene: 

Individuel information og læring omkring praktisk anvendelige metoder. 

- Vi arbejder med ShowMyDay hvor vi lærer forældrene om funktionerne i back end. Ydermere Vil 
forældrene hos os have adgang til front end. 

- Feedback Informed Treatment (FIT) forældrene inddrages i FIT, så de bliver en del af den faglige 
respons. 

Narrative samtaler/supervision/terapeutiske forløb. 

- Det er meget individuelt hvor stort behovet er. Vi tilbyder hvis behovet er stort 4-6 timers 
ugentlige samtaler med udgangspunkt i narrativ praksis. 



Foredrag/Workshops/fortællinger fra andre forældre 

Ved behov tilbyder vi mediator/mægler forløb mellem barn/unge og forældre, hensigten er at 
styrke mentaliseringsprocessen mellem forældre og den unge. 

 


