Funktionsevneskema
dato

Fornavn:
Efternavn:
Cpr:

Udfyld felterne. Er der nogle, du ikke ønsker at svare på, så lad være. Indsendes til
Email:
Partsrepræsentant:
Tlf:
Bruges til efterfølgende samtale. Besvarelsen indgår i en rapport, der efter din godkendelse kan
bruges i kommunens sagsbehandling. Den indsendes kun til kommunen og andre myndigheder
efter din udtrykkelige godkendelse.
Jeg giver mit samtykke til, at rapporten bruges til nedenstående formål:
1: Din egen og partsrepræsentants sagsbehandling for at varetage dine interesser overfor
Jobcentret i din sag om offentlige ydelser
2: Som bilag til en rapport overfor Jobcentret. Må kun udleveres til Jobcentret mod dit
udtrykkelige samtykke. Rapporten udarbejder du og partsrepræsentanten i fællesskab med henblik
på, at den indgår i Jobcentrets sagsbehandling og Ankestyrelsens klagebehandling.

Underskrifter
_______________

_____________________

Person

Partsrepræsentant
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Situation
Jeg er på :
Kontanthjælp
Ressourceforløb
Uddannelseshjælp:
Ledighedsydelse:
Dagpenge:
Andet, skriv her:

Medicinsk helbredsoplysning:

Medlemmer i din husstand: (Bor sammen med: )

Hvad er vigtigst for dig lige nu? Fortæl om dine problemer: Økonomi, helbred, arbejde,
uddannelse, sorg.

Andet

Din nære dagligdag
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Er der aktiviteter, der er svære for dig at udføre?
Personlig pleje:
Vaske dig:

Tage bad:

Barbering:

Tage tøj af og på:

Børste tænder:

Toiletbesøg:

Måltider

Købe ind

Lægge make up
Gå i seng

Planlægge

Vaske op

Dække bord

Spise og drikke

Åbne dåser og glas

Lave sovs og kartofler

Smøre på brød

Skære brød

Indkøb
Gå i byen og bære varer hjem

Husholdningsartikler

Bære tunge ting

Betale ved kassen

Seksualliv

Daglig økonomi

Tryghed i dagligdagen: Hvem bekymrer sig for dig? Grad af isolation?
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Andet:

Kommunikation
Tale og forstå, hvad andre siger:

Læse
Skrive
Internet

Telefon – er den nem at bruge?
Internetteknik
WIFI

Huske, sammenfatte
Reflektere og forstå

Små knapper.
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PÅRØRENDE
Hjemmeboende børn:

Udeboende børn:

Bleskift:

Vask:

Lægge i seng:

Made:

Gå på legeplads:

Klæde på og af:

Bade:

Følge til daginstitution eller skole:

Købe ind

Følge med til læge:

Invitere legekammerater

Følge med til legekammerater

Nære venner
Har du nærtstående voksne i hjemmet:
Partner:

Voksne børn:

Har du børn under 18, der ikke bor i hjemmet til hverdag
Kommer de på besøg?
Kan du besøge dem?
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Har du venner, du ofte er sammen med ?

Kan du hjælpe dem, hvis det er nødvendigt? (Gå ture, kørestol, etc.?)

Modtager du omsorg fra venner / veninder?

Hvis ja så hvordan:

Er du i kontakt med andre mennesker, du kender? Venner, kærester (nye og nuværende,
forhenværende, naboer, arbejdskammerater etc.) Hvor ofte og hvordan?

Udfoldelse i hverdagslivet. Kan du være med i foreninger, etc. Synes du, du folder dig ud
og kan bruge dine stærke sider?

Andet?

BOLIG
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Kan du komme rundt?

Kan du komme op og ned ad trapper?

Kan du let komme ind og ud ad hoveddøren?

Kan du feje sne etc.?
Kan du støvsuge og feje i stuerne?

Eventuelt passe have?

Kan du rydde op?
Kan du gøre rent?
Kan du skifte sengetøj?
Skifte elektriske pærer

Sætte billeder op?

Passe husdyr? Har du hund, kat, fugl(e) etc. ?
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Aktiviteter i boligen
Kan du fortsætte med dine hjemlige sysler som hidtil?

Puslespil, læse, skrive, dyrke forskellige hobbies?

Andet

Fritid
Hvilke aktiviteter lavede du tidligere?

Kan du fortsætte med dem nu?

Fritidsaktiviteter
Kan du nu spille kort

Gå til dans

Lave gymnastik

Deltage i boildspil

Gå på aftenskole

Fiske

Tage til en anden by

Tage på ferie
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Andet

Uddannelse og arbejde

Hvilken skoleuddannelse har du allerede?

Har du gået i handelsskole, gymnasium eller lignende?

Har du en mellemlang eller videregående uddannelse, fortæl da hvilken

Er du nu under uddannelse , da hvilken?

Har du nu et stort eller lille lønarbejde?

Hvis du kunne arbejde, som hvad skulle det da være?

Frivilligt arbejde:

Deltager du i foreningsarbejde, politisk arbejde, velgørenhedsarbejde, kirkeligt etc.?
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Transport, gå i byen?

Hvilke transportformer brugte du tidligere?

Hvilke transportformer bruger du nu? (Gå, cykle, bus, bil, etc)

Hvordan kan du nu færdes udenfor til fods? (Bruger du Stok, rollator, personstøtte, etc.)

Kan du komme rundt i stuerne uden hjælpemidler?

Fremtiden:
Hvilke ønsker har du til fremtiden

Sammenfatning:
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Udfærdiget af:
Vedrørende:
Dato:
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