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Praktikforløb hos Den Sociale Retshjælps Fond 

Hvem er vi? 
Den Sociale Retshjælps Fond er en af 

landets største retshjælps- og gældsråd-

givningsorganisationer. Vi har eksisteret 

siden 2007 og blev stiftet med det formål 

at tilbyde gratis kvalificeret rådgivning til 

udsatte borgere samt varetage, fremme 

og forsvare udsatte borgeres interesser i 

det politiske system. Det er fortsat kerne-

opgaven i Den Sociale Retshjælps Fond, 

som i dag tæller ca. 88 medarbejdere, 

heraf af er 14 ansat med løn, 25 er prakti-

kanter og 49 er frivillige.. 

 
Hvad laver vi? 

GÆLDSRÅDGIVNING 

Vi er ikke ”Luksusfælden”. Vores klienter 

er mennesker, som af den ene eller an-

den årsag, er kommet i en gældssitua-

tion, som de har svært ved at overskue, 

og som de gerne vil ud af. Vi behandler 

alle klienter med respekt. 

 

Vi har ca. 2.000 sager årligt. Vi hjælper 

med at skabe overblik over klienternes 

gæld til både private og offentlige kredito-

rer. Vi lægger budget, laver betalingsev-

neberegninger, forhandler med banker, 

inkassofirmaer og offentlige myndigheder 

om afdragsordninger, nedsættelse af 

gælden eller gældssanering.  

 

Vi har også et Fængselsrejsehold, som 

hver måned kommer rundt i Kriminalfor-

sorgens fængsler, arrester og åbne insti-

tutioner i hele landet, hvor vi tilbyder 

gældsrådgivning til indsatte og tidligere 

indsatte. Der er et stort behov for rådgiv-

ning og hjælp til borgere under Kriminal-

forsorgen, fordi straffede ofte har stor 

gæld i form af sagsomkostninger i forbin-

delse med straffesager. Behovet opstår 

ikke mindst når en tidligere indsat kom-

mer ud af fængsel med en stor gæld, in-

gen bopæl og ikke noget job. 

 

I kort form yder vi støtte og hjælp til 

• Overbliksdannelse 

• Budgetlægning og beregning af beta-

lingsevne 

• Kontakt til private inkassofirmaer, 

gældsstyrelsen og andre offentlige 

myndigheder. 

• Kontakt til banker og kviklånsfirmaer. 

• Forhandling af aftaler om afdrag og 

gældsnedsættelse 

• M.m. 

 
Udover Gældsrådgivning yder vi Juridisk 

Rådgivning og socialfaglig-rådgivning. 

 

Vi yder juridisk rådgivning indenfor bl.a. 

Familie- og arveret 

Leje- og boligret 

Straffeproces og strafferet 

Udlændingeret 

Mm. 

 

Vi yder social rådgivning inden for bl.a. 

Enkeltydelser og løbende ydelser 

Kommuner og andre offentlige myndighe-

der 

Børnetilskud og -bidrag 

Pårørendestøtte 

Mm. 

 
Hvad lærer praktikanterne 

hos os 
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Igennem praktikforløbet hos DSRF udvik-

les den studerendes viden, færdigheder 

og kompetencer indenfor:  

 

- Sagsbehandling og rådgivning 

- Demokrati og borgerinvolvering 

- Politik og Policy 

- Kommunikation 

 

O  

 

SAGSBEHANDLING OG RÅDGIV-
NING 

• Får forståelse for den professionelle 

sagsbehandlers rolle i en fondstyret 

organisation med et vigtigt samfunds-

mæssigt formål. 

• Bliver i stand til at foretage kritiske 

vurderinger af økonomiske og juridi-

ske problemstillinger samt prioritere 

mulige løsninger. 

• Opnår viden og færdigheder i brugen 

af administrative platforme og sagsbe-

handlingssystemer samt anvendelse 

og brug af data og GDPR. 

• Screening af klienters gældssammen-

sætning 

• Rådgivning og vejledning i privatøko-

nomi. 

• Opnår praksis-færdigheder i tværgå-

ende samarbejde og koordinering af 

opgaveløsning på tværs af økonomi, 

jura og socialret. 

• Opnår færdigheder i bl.a. konkret bud-

getlægning og betalingsevnebereg-

ninger, ansøgninger og administrativ 

sagsbehandling af fx gældssanering. 

DEMOKRATI OG BORGERINVOLVE-
RING 

• Opnår viden om demokratiets vilkår 

og demokratiske beslutningsproces-

ser. 

• Opnår viden om de konkrete juridiske 

og økonomiske rammer for borgernes 

ageren og indflydelse. 

• Opnår forståelse for vigtigheden af at 

opretholde etiske standarder for det 

administrative samspil mellem offent-

lige myndigheder og borgeren. 

POLITIK OG POLICY 

• Bliver i stand til at anvende retskilder. 

• Kan beskrive forskellige former for 

økonomisk politik og regulering 

• Opnår erfaringer fra deltagelse i løs-

ningen af praktiske arbejdsopgaver. 

• Opnår indsigt i påvirkning af politiske 

beslutninger og politikudvikling. 

• Opnår indsigt i udmøntning af politiske 

beslutninger og lovændringer. 

KOMMUNIKATION 

• Opnår erfaring med tværfagligt samar-

bejde med forankring i egen faglighed. 

• Opnår forståelse for kommunikation 

og relationers betydning i samspillet 

mellem interne og eksterne aktører. 

• Opnår erfaring med kommunikation 

med klienter og pædagogisk formid-

ling af vanskeligt tilgængeligt stof. 
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Vi giver en grundig introduk-

tion til opgaverne 
Vores introprogram er struktureret og me-

get intensivt. Det er både fordi vi tror på 

at en stejl indlæringskurve giver de bed-

ste forudsætninger for efterfølgende for-

dybelse, og fordi det sætter praktikan-

terne i stand til hurtigt at deltage i det 

daglige arbejde og få selvstændigt ansvar 

for egne klienter. Samtidig er det medvir-

kende til at praktikanterne hurtigt føler at 

de er en kvalificeret og ligeværdig del af 

vores organisation. 

    

     

Introprogrammet er et 3 ugers forløb, og 

består af 2 hoveddele: 

 

Del 1 er et forløb bestående af en kombi-

nation af læsning, videomateriale på in-

ternettet og PowerPoint-materiale. Pro-

grammet gennemføres som hjemmear-

bejde og som optakt til selve praktikstar-

ten. Der er i hele forløbet mulighed for on-

line-support i dagtimerne. 

 

Del 2 gennemføres i praktikperiodens før-

ste uge og består af undervisning med fy-

sisk fremmøde. Undervisningen omfatter 

dels nye emner og uddybende gennem-

gang af udvalgte områder samt introduk-

tion til diverse sagsbehandlingssystemer. 

 

Efterfølgende og under hele praktikforlø-

bet er der rig lejlighed til at få sparring af 

kolleger og ledere. Der er en fast praktik-

vejleder tilknyttet forløbet på praktikste-

det, som kan give fagrelevant sparring 

under hele forløbet. 

Der er forberedt en oversigt over opga-

ver, den studerende kan arbejde med i 

praktikken. Der er en fast kontorplads til 

den studerende og de nødvendige logins 

er oprettet når praktikanten starter. 

 
Hvornår tilbyder vi praktikfor-

løb? 
Vi udbyder praktikforløb hele året og ta-

ger praktikanter når det passer den stu-

derende og passer ind i uddannelsespla-

nerne på skolerne. Som udgangspunkt 

udbyder vi praktikforløb i hhv. København 

og Århus:  

 

Jan-marts 

April-juni 

August-december 

 

Er der behov for andre praktikperioder er 

vi fleksible omkring tidsforløb. 


