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Et tilbud om hjælp og råd, 

der følger dig hele vejen 

”Én indgang” er et åbent og 

gratis tilbud til dig, der har brug 

for vejledning og støtte til det, 

der fylder i DIN hverdag.  

Måske kæmper du med at få 

overblik over din økonomi. Eller 

du føler dig udfordret i forhold 

til at få åbnet eller besvaret den 

indkomne e-post. 

Eller måske har du behov for at 

finde ud af, om du har brug for 

støtte i hverdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Lyder disse problemer i hverda-

gen genkendelige for dig — eller 

har du andre udfordringer - så 

er du velkommen til at møde op 

på Viborgvej 7 B i Skive torsda-

ge mellem kl. 13-15.30 og be-

nytte dig af tilbuddet.     

Fælles samarbejde 

”Én indgang” er et fælles sam-

arbejde mellem flere afdelinger i 

Skive Kommune. 

”Én indgang” er et tilbud til alle 

borgere i Skive kommune fra 16 

år og opefter, der har behov for 

råd eller vejledning om tilbud og 

muligheder både i kommunen 

og i lokalsamfundet.  

”Én Indgang” er et åbent tilbud  

- dvs. at man bare møder op, 

man skal ikke have en aftale.   

Til sagsbehandler/vejleder 

Der kan henvises til tilbuddet, 

hvis en borger har et konkret 

problem, der ønskes hjælp til. 

Dette kan bestilles som en op-

gave på mail:  

enindgang@skivekommune.dk 

”Én indgang” kan tilbyde hurtig 

hjælp, hvor vi i samarbejde med 

borgeren gør det, der skal til, 

for at løse det konkrete pro-

blem. 
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Hvad kan vi hjælpe med? 

”Én indgang” kan hjælpe med:  

 Besvare din e-post 

 Støtte til at få orden på  

din økonomi  

 Hjælp til at få skabt struk-

tur i hverdagen 

 Hjælp til problemer i hver-

dagen 

 Hurtig hjælp til at løse det 

akutte problem, som du  

står i 

 Finde ud af, om der er be-

hov for støtte i hverdagen 

Vi hjælper dig i hele forløbet og 

guider dig til kontakt med rele-

vante myndigheder. 

-Vi følger dig hele vejen! 

 

Praktisk information  

 

Praktisk information: 

Råd-og vejledningstilbuddet 

”Én indgang” 

Adresse:  

Viborgvej 7b, 7800 Skive  
  

Åbningstider:  

Torsdage fra 13.00-15.30. 
 

Telefonnummer:  

61 81 52 23 

E-mail: 

enindgang@skivekommune.dk  

 

Telefonisk kontakt er kun mu-

ligt i tilbuddets åbningstid. 

Ligeledes vil mails kun blive 

læst og besvaret i åbningsti-

den. 

Tilbuddet er for alle borgere i 

Skive kommune fra 16 år og 

opefter. 

Du kan bare møde op, det 

kræver ingen aftale i forve-

jen. 
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Råd-og vejledningstilbuddet  
”Én indgang” 
 
Skive Kommune 
Viborgvej 7b – mødelokale 1+2 
7800 Skive  
Tlf.: 61 81 52 23 
 
 


