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Indledning
Denne kvalitetsstandard beskriver situationer, hvor der er behov for særlig støtte for at kunne øge dit barns
trivsel eller mindske konsekvenserne af dit barns funktionsnedsættelse. De enkelte afsnit i
kvalitetsstandarden følger den rækkefølge emnerne har i serviceloven.
Kvalitetsstandarden bygger på lovgivningen og Ankestyrelsens principafgørelser. Hjælpen og støtten skal
tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af dit barns behov for støtte. Børn og
Familie skal inddrage dig som forælder ved tilrettelæggelsen af hjælpen. I afgørelsen skal faglige såvel som
saglige økonomiske hensyn indgå.
Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af den hjælp og støtte, du kan tilbydes inden for serviceloven,
hvis dit barn eller du som forælder har behov for særlig støtte. Kvalitetsstandarden angiver, hvem der kan
modtage indsatsen, og hvad støtten kan omfatte. Med andre ord skal kvalitetsstandarden give et overblik
over de ydelser, kommunen kan tilbyde børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller
sociale og trivselsmæssige problemer.
Kvalitetsstandarden skal også bruges i dialogen med dig og socialrådgiveren og som et redskab i
sagsbehandlingen. Kvalitetsstandarden skal ses som et vejledende udgangspunkt for bevilling af støtte og
foranstaltninger i de enkelte sager. Alle sager bliver behandlet ud fra et konkret skøn og en individuel
vurdering.
Kvalitetsstandarden revideres som udgangspunkt hvert fjerde år, men opdateres løbende med mindre
administrative justeringer. Ændringer i serviceniveauet på de enkelte områder kræver en politisk beslutning i
Byrådet.
Børn og Familie består af Børnehandicaprådgivningen, Familierådgivningen samt Modtagelsen og er
organisatorisk placeret under Børn og Skole.

Forældrenes rolle og ansvar
Børn og Familie arbejder ud fra, at du som forælder skal have de bedst mulige betingelser for at tage ansvar
for egen velfærd og til at finde de løsninger, der er bedst for dit barns trivsel, udvikling og sundhed.
Forældreansvaret betyder, at Børn og Familie prioriterer, at særligt din indsats som forælder er afgørende,
og at du gennem støtte, behandling og hjælp til selvhjælp bliver i stand til at sikre dit barns trivsel.
Målet er altid at gøre dit barn klar til uddannelse og beskæftigelse samt en god overgang til voksenlivet – så
selvforvaltende og selvforsørgende som muligt.

De socialretlige principper
Børn og Familie er forpligtet til at sagsbehandle ud fra flere centrale principper i socialretten:
Mindst mulig indgriben
Børn og Familie arbejder ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder, at kommunen hjælper
og støtter dit barn i hans/hendes eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i dit
øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system, for eksempel gennem sundhedsplejen samt i
dagtilbuddet eller i skolen.
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Børn og Familie tager udgangspunkt i dit barns netværk, når der er behov for særlig støtte. Der er fokus på
tidlig indsats, inden problemerne vokser sig store. Det betyder, at det altid vurderes, om en forebyggende
foranstaltning som for eksempel familiebehandling kan afhjælpe problemet i din familie og sikre dit barns
trivsel og udvikling.
En anbringelse vil altid være den sidste udvej for dit barn. Såfremt der ikke ses nogen mulighed for en
forebyggende foranstaltning, tilstræbes det, at anbringelsen sker ud fra principper om nærhed, omsorg,
tryghed og kontinuitet, i lokale tilbud i Favrskov Kommune. Derved sikres muligheden for, at dit anbragte
barn kan bibeholde tilknytningen til familie og fortsat have tilhørsforhold til daginstitution, skole og
fritidsaktiviteter.
Serviceloven er subsidiær
At serviceloven er subsidiær betyder, at der kun kan bevilges hjælp efter serviceloven, hvis hjælpen ikke kan
ydes efter anden lovgivning. Enkelte bestemmelser i serviceloven er også subsidiære til andre bestemmelser
i serviceloven. Dette fremgår af den enkelte ydelse i kvalitetsstandarden.
Sektoransvarlighedsprincippet
Sektoransvarlighedsprincippet betyder, at den sektor (for eksempel undervisningssektoren og
sundhedssektoren), der er ansvarlig for en ydelse mv., også er ansvarlig for, at den pågældende ydelse er
tilgængelig for dit barn med nedsat funktionsevne. Det betyder, at de forskellige sektorers muligheder skal
være udtømte, inden servicelovens muligheder kan tages i brug.

Sagsbehandling i forbindelse med afklaring af behov for støtte
Principperne for den gode dialog og samarbejde mellem Børn og Familie og forældrene indsættes her efter
politisk behandling primo 2019.
Henvendelse eller underretning
Når Børn og Familie modtager en bekymring i forhold til dit barn, sker det enten på baggrund af en
henvendelse eller en underretning. Enhver henvendelse, hvor en fagperson, forælder, et barn, en ung eller
borger udtrykker bekymring for dit barn, vil blive læst og vurderet, hvorefter kommunen vil tage stilling til, om
der er tale om en underretning efter servicelovens bestemmelser.
En underretning skal vurderes inden for 24 timer i forhold til, om dit barns sundhed og udvikling er i en sådan
fare, at der straks skal iværksættes en akut indsats.
Senest seks hverdage efter modtagelsen af en underretning skal der sendes en bekræftelse til
underretteren.
Alle underretninger anbefales sendt til underretning@favrskov.dk. Når Børn og Familie modtager en
underretning, skal det undersøges, om dit barn og familie har brug for hjælp. Der er ikke lovkrav om, hvor
lang tid undersøgelsen må tage, men alene et lovkrav om, at det inden for 24 timer skal vurderes, om der
skal iværksættes en akut indsats.
Læs eventuel mere om underretninger på Favrskov Kommunes hjemmeside under Borger, Familie, Børn og
Økonomi, Hjælp til Børn og Unge, Underretning – se følgende link: underretning.
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Sagsbehandlingstider
Byrådet skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra Børn og Familie modtager en ansøgning om
hjælp eller støtte, og indtil der skal være truffet en afgørelse.

Børn og Familie skal:
 Behandle en ansøgning om hjælp så hurtigt som muligt.
 Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse inden for forskellige
foranstaltninger. Fristerne kan afhænge af den konkrete sag.
 Give dig som borger besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.
 Oplyse om, hvilke frister som er gældende.
Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at Børn og Familie behandler ansøgninger om hjælp så
hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte
sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil ansøger blive oplyst om grunden til, at fristen
ikke kan overholdes. Det vil endvidere blive oplyst, hvornår afgørelsen forventes at blive truffet.
Byrådets fastsatte sagsbehandlingstider fremgår i beskrivelsen af de enkelte ydelser i kvalitetsstandarden.
For en samlet oversigt over sagsbehandlingstider se Favrskov Kommunes hjemmeside under Kommunen,
Om kommunen, Frister for sagsbehandling – se følgende link: sagsbehandlingstider.

Oplysningspligt
Hvis du som borger modtager hjælp fra Børn og Familie, har du pligt til at oplyse Børn og Familie om
ændrede forhold, der kan have betydning for den hjælp, du modtager.

Aktindsigt
Du kan søge om aktindsigt i de personlige oplysninger, som Børn og Familie har behandlet i forbindelse med
sagsbehandlingen. Dine pårørende kan også få aktindsigt i din sag, hvis du har givet dit skriftlige samtykke
hertil. Hvis der ikke foreligger et skriftligt samtykke fra dig, har Børn og Familie tavshedspligt.

Behandling af personoplysninger
Børn og Familie journaliserer alle oplysninger i din sag, og sagsbehandlingen sker ved hjælp af elektronisk
databehandling. Persondataloven gælder derfor for sagsbehandlingen i Børn og Familie.
Persondataloven giver dig som borger følgende rettigheder:
 Børn og Familie skal oplyse dig om, at der indsamles og behandles personoplysninger om dig.
 Du har ret til at se disse oplysninger.
 Du har ret til at gøre indsigelse mod oplysninger, som efter din opfattelse er forkerte eller anvendes
uberettiget.
 Børn og Familie skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, som viser sig at være urigtige eller
vildledende. Børn og Familie er efter de almindelige forvaltningsretlige regler, arkivlovgivning mv.
forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, således at en sags forløb kan dokumenteres. Dette betyder, at
kommunen som altovervejende udgangspunkt ikke er berettiget til at slette bestemte dokumenter, der
indgår i en sag.
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Klagevejledning
Såfremt du ikke er enig i Børn og Families afgørelse i en sag, kan afgørelsen klages til Ankestyrelsen, der
træffer endelig afgørelse.
Klagen skal være modtaget af Favrskov Kommune senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Du kan klage mundtligt eller skriftligt ved at kontakte din sagsbehandler i Børn og Familie. I klagen kan du
oplyse, hvorfor du er utilfreds med afgørelsen. Du er velkommen til først at kontakte socialrådgiveren, hvis
der ønskes hjælp til klagen, eller hvis der er spørgsmål til afgørelsen.
En skriftlig klage skal sendes til:
Favrskov Kommune
Børn og Familie
Skovvej 20
8382 Hinnerup
Mail: favrskov@favrskov.dk
Når Børn og Familie modtager en klage, skal sagen behandles på ny, og der skal laves en genvurdering
inden for fire uger. Du vil få genvurderingen tilsendt skriftligt. Hvis Børn og Familie fastholder afgørelsen,
bliver klagen samt øvrige relevante sagsakter sendt til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vil derefter behandle
sagen, og du vil modtage en skriftlig afgørelse fra Ankestyrelsen.
En klage har normalt ikke opsættende virkning. Det betyder, at kommunens afgørelse er gældende, selvom
du har klaget over den. Hvis du mener, at din klage undtagelsesvist bør tillægges opsættende virkning, fordi
du eller din familie ellers risikerer et alvorligt og uopretteligt tab, bedes du meddele dette til din socialrådgiver
eller til Ankestyrelsen.

Politisk godkendelse af den samlede kvalitetsstandard
Godkendt af Byrådet på møde XX. 2019 som punkt XX.
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Tidlig forebyggende indsats
Formålet med de forebyggende indsatser
Børn og Familie skal sikre en tidlig og forebyggende indsats til dit barn med behov for særlig støtte og til din
familie.
Indsatsen skal sikre en sammenhæng mellem kommunens generelle forebyggende arbejde fra for eksempel
sundhedsplejen og den målrettede indsats over for dit barns behov for særlig støtte, jf. servicelovens § 11,
stk. 1.
Det overordnede formål med servicelovens § 11 er at sætte tidligt ind over for dit barns problemer for at
forebygge, at problemerne vokser sig store.
Den forebyggende indsats kan være åben og anonym eller gennem konsulentbistand.
Formål med åben anonym familierådgivning
 At give åben og anonym rådgivning til dig som forælder, din familie, dit barn, dig som vordende forælder
samt dig, som forsørger et barn.
 At hjælpe dig som forælder, din familie eller dit barn til selv at løse de problemer, som har givet
anledning til henvendelsen.
 At rådgive forebyggende og hjælpe til at finde ud af en eventuel problemstilling og i den forbindelse finde
frem til, hvilke handleveje du som forælder har, og hvor der kan hentes yderligere hjælp.
 Egentlig behandling af problemstillinger omfattes derimod ikke af åben anonym rådgivning.
Formål med konsulentbistand og andre forebyggende indsatser
 At afklare behovet for eventuelle indsatser med henblik på at sikre, at dit barns behov imødekommes.
 At yde støtte til dig som forælder og din familie, så du som forælder selv kan tage vare på dit barns
trivsel og udvikling.

Hvem kan modtage indsatsen?
Åben anonym familierådgivning
Rådgivningen ydes som et åbent tilbud til dig som vordende forælder samt dig som forælder eller dit barn,
der søger rådgivning til løsning af vanskeligheder i din familie. Rådgivningen kan ydes anonymt.
Rådgivning til dit barn kan ydes uden dit som forælders samtykke.
Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser
Kommunen skal tilbyde konsulentbistand og andre forebyggende indsatser til dig som forælder eller dit barn,
som har behov for et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud.
Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser målrettes de konkrete problemer, der søges om hjælp til,
og der kan ydes støtte over en længerevarende periode, hvis der er behov herfor.
Indsatsen kan tilbydes i det tilfælde, hvor det vurderes, at:
 Kunne løse konkrete, afgrænsede problemstillinger, som giver sig udslag i et særligt støttebehov hos dit
barn.
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Problemerne ikke er så komplekse, at der er behov for særlig støtte. Særlig støtte forudsætter blandt
andet, at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse.

Der gives økonomisk tilskud til prævention, når det på baggrund af modenhed eller livsomstændigheder i
øvrigt vurderes uhensigtsmæssigt, at du som forælder får (flere) børn.

Sagsbehandlingstid
Åben anonym familierådgivning
Der er ingen sagsbehandlingstid på åben anonym familierådgivning, idet henvendelsen sker direkte til
Familie- og Ungehuset.
Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser
Det er socialrådgivere i Familierådgivningen, der visiterer til konsulentbistand og andre forebyggende
indsatser. Hvis dit barn vurderes i målgruppen for konsulentbistand, går der maksimalt fire uger, fra du som
forælder har henvendt dig i Familierådgivningen, til du får en henvisning.

Støttens omfang
Generelt gælder det, at sammensætningen af indsatserne skal understøtte dit barn, så behovet for støtte
imødekommes. Støtten skal samtidig medvirke til at bringe dit barn i trivsel, og indsatserne må ikke være
mere indgribende, end formålet tilsiger.
Åben anonym rådgivning
Rådgivningsteamet i Familie- og Ungehuset tilbyder op til tre samtaler.
Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser
Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser er en forebyggende indsats, hvor der kan tilbydes
forskellige typer af forløb. Det er Favrskov Kommune, der vurderer, hvilken indsats der i det konkrete tilfælde
skal tilbydes.
1. Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser
Konsulentbistand kan tilbydes i de tilfælde, hvor det antages, at indsatsen er relevant i forhold til at løse
konkrete, afgrænsede problemstillinger, som giver sig udslag i et særligt støttebehov hos dit barn.
Konsulentbistand forudsætter, at indsatsen er af væsentlig betydning for dit barns særlige behov for
støtte.
Rådgivningen kan målrettes de konkrete problemer, og der kan ydes støtte over en længerevarende
periode, hvis der er behov herfor. Der kan for eksempel være tale om samlivsproblemer,
opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet.
2. Netværks- og samtalegrupper
Netværks- og samtalegrupper kan tilbydes dit barn. Disse grupper kan være oprettet og drevet af
kommunen selv. Kommunen har blandt andet gruppetilbud målrettet dit barn med angstproblematikker
eller gruppeforløb for børn, der har været udsat for sorg eller kriser.
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3. Rådgivning om familieplanlægning
Rådgivning om familieplanlægning kan for eksempel være aktuel i forbindelse med rådgivning af dig som
er enlig, er sårbar ung kvinde eller mor, eller dig som forælder, hvis dit barn er anbragt uden for
hjemmet.
Det kan også være relevant i de tilfælde, hvor din families eller din situation som enlig forælder er af en
sådan karakter, at du med fordel kan overveje at vente med at få endnu et barn, indtil din familie eller du
som enlig forælder har overskud til at kunne tage tilstrækkeligt vare på dig selv og barnet. Dette kan for
eksempel være relevant, hvis du har et alkohol- eller stofmisbrug, eller hvis der er vold i din familie. Da
der i disse tilfælde kan være en risiko for, at et nyt barn også vil skulle anbringes uden for hjemmet, kan
det være nødvendigt at gå i dialog med dig og din familie om, hvordan dette kan håndteres og eventuelt
undgås.
4. Andre indsatser, der har til formål at forebygge dit barns vanskeligheder
Dette kan eksempelvis være rådgivning om dit barns fritidsaktiviteter. Hensigten med bestemmelsen er
at give kommunen mulighed for at iværksætte indsatser, der ikke er nævnt i bestemmelsen.

Hvem yder indsatsen?
Der henvises som udgangspunkt til Favrskov Kommunes egne tilbud, eksempelvis forskellige
behandlingstilbud i Familie- og Ungehuset eller specialpædagogisk eller psykologisk indsats via
Rådgivningscenteret. Der kan kun i helt særlige tilfælde visiteres til ekstern aktør.

Udgifter
Åben anonym rådgivning og konsulentbistand og andre forebyggende indsatser er uden brugerbetaling.

Opfølgning
Da der er tale om et kortere og afgrænset forløb, er der som udgangspunkt ikke opfølgning på indsatsen.

Henvendelse
Åben anonym familierådgivning
Ved behov for åben anonym familierådgivning kan du kontakte:
Familie- og Ungehuset
Hovvej 120
8370 Hadsten
Telefon 89 64 34 50
Åbningstider for åben anonym familierådgivning: Onsdag kl. 15 - 17. Der er lukket i skolernes ferier.
Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser
Ved behov for konsulentbistand og andre forebyggende indsatser kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27
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Indsatsen kan også iværksættes som følge af en underretning, hvis det vurderes, at dit barn har behov for
særlig støtte, som kan tilgodeses med en forebyggende indsats efter servicelovens § 11, stk. 3.
Læs mere om underretninger på Favrskov Kommunes hjemmeside under Borger, Familie, Børn og
Økonomi, Hjælp til Børn og Unge, Underretning – se følgende link: underretning.

Servicelovens § 11, stk. 1 – 5
Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende
arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal som led i det tidlige forebyggende arbejde sørge for, at forældre med børn og unge eller andre,
der faktisk sørger for et barn eller en ung, kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.
Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ved opsøgende arbejde at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige
forhold må antages at have behov for det. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte vordende forældre. Såvel forældre som børn
og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage denne anonymt og som et åbent tilbud.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien, når det vurderes, at støtte
efter nr. 1-4 kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde følgende forebyggende indsatser:
1) Konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.
2) Netværks- eller samtalegrupper.
3) Rådgivning om familieplanlægning.
4) Andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns eller en ungs eller familiens vanskeligheder.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når
kommunalbestyrelsen vurderer, at støtte efter nr. 1 og 2 kan imødekomme barnets eller den unges behov for særlig støtte. Der kan
ydes økonomisk støtte til:
1) Udgifter i forbindelse med konsulentbistand, jf. stk. 3, nr. 1.
2) Udgifter i forbindelse med prævention.
Stk. 5. Støtte efter stk. 4, nr. 1, er betinget af, at forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.
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Rådgivning, undersøgelse og behandling i den forebyggende indsats for børn
med behov for særlig støtte
Formålet
Formålet med rådgivning, undersøgelse og behandling efter servicelovens § 11, stk. 7 til dit barn med
funktionsnedsættelser eller adfærdsmæssige vanskeligheder er:
 At afhjælpe de problemer, der allerede eksisterer, og som i nogle tilfælde kan have forbigående karakter,
fordi de for eksempel er opstået i forbindelse med en ulykke.
 At forebygge, at problemerne vokser sig større, så der ikke senere bliver behov for at tage mere alvorlige
foranstaltninger i anvendelse.

Hvem kan modtage indsatsen?
Dit barn skal have adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Undersøgelse og behandling i henhold til servicelovens § 11, stk. 7 gives, når vanskelighederne ikke er så
store, at undersøgelse og/eller afhjælpning af dit barns problemstillinger kan ydes i henhold til servicelovens
§ 52 om særlig støtte til børn eller unge eller anden lovgivning.
Det er en forudsætning, at du som forælder kan tage vare på dit barn, mens en eventuel udredning finder
sted.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er maksimalt 12 uger efter, at kommunen har fået kendskab til en konstateret
funktionsnedsættelse.

Støttens omfang
Omfang og varighed vurderes efter en konkret individuel vurdering. Den behandling, der kan være tale om
efter bestemmelsen, kan for eksempel være psykologsamtaler, fysio- eller ergoterapeutisk behandling mv.

Hvem yder indsatsen?
Der henvises som udgangspunkt til Favrskov Kommunes egne tilbud, eksempelvis forskellige
behandlingstilbud i Familie- og Ungehuset eller indsats via Psykologrådgivningen eller Specialrådgivningen.
Der kan kun i helt særlige tilfælde visiteres til ekstern aktør.

Opfølgning
Sagsbehandleren foretager opfølgning minimum hvert halve år.

Særlige bemærkninger
Det er en forudsætning, at undersøgelse og behandling af dit barn ikke kan dækkes af anden lovgivning eller
efter andre bestemmelser i serviceloven.

Henvendelse
Ved behov for rådgivning, undersøgelse og behandling kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
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Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 11, stk. 7
Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og
den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
(…)
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder
eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.
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Familievejlederordningen
Formålet
Formålet med familievejlederordningen er at give dig som forælder og din familie en introducerende
vejledning samt svare på spørgsmål, der kan opstå, når du som forælder har fået konstateret, at dit barn har
en varigt nedsat funktionsevne.
Formålet med vejledningen er at bygge bro mellem dig som forælder og din familie og kommunen i den
tidlige indsats.
Vejledningen skal medvirke til at øge dit og din families kendskab til mulighederne for hjælp og støtte på
tværs i kommunen, ud fra dit barns situation.

Hvem kan modtage indsatsen?
Dit barn skal være under 18 år og have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Målgruppen er både dig som forælder og din familie med et nyfødt barn og dig som forælder og din familie,
hvor funktionsnedsættelsen konstateres under dit barns opvækst.

Sagsbehandlingstid
Det følger af serviceloven, at familievejledningen skal tilbydes inden for tre måneder efter, at kommunen har
modtaget din henvendelse vedrørende hjælp til dit barn, som har fået konstateret en funktionsnedsættelse.

Støttens omfang
Familievejlederen skal tilbyde en helhedsorienteret information og vejledning om dine og din families
rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af afdelinger i kommunen og oplyse om, hvad der findes af
videnscentre og handicaporganisationer på området. Familievejledningen skal også rumme et tilbud om
formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat funktionsevne med henblik på
netværksdannelse.
Når socialrådgiveren i Børnehandicaprådgivningen har afgjort, at dit barn er i målgruppen, dvs. at det er
vurderet, at dit barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, videregives
oplysningen til Børn og Skoles juridiske konsulent, der kontakter dig som forælder med henblik på vejledning
om mulighederne for hjælp og støtte.
Familievejlederen har ikke kompetence til at træffe afgørelser om, hvilken konkret hjælp og støtte familien
kan modtage, men skal kunne formidle kontakten og viden om jer som familie til rette afdeling i kommunen.
Der er som udgangspunkt tale om en enkelt samtale, men der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere
samtaler, hvis det skønnes nødvendigt for at opfylde formålet med familievejledningen.

Hvem yder indsatsen?
Det er den juridiske konsulent i Børn og Skole, der yder vejledningen.

Opfølgning
Da der er tale om en samtale, er der som udgangspunkt ingen opfølgning.
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Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med familievejledning kan du kontakte:
Børn og Skole
Juridisk konsulent
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 55

Servicelovens § 11, stk. 8
Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge en indsats, der sikrer sammenhæng mellem kommunens generelle og forebyggende arbejde og
den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.
(…)
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal etablere en særlig familievejlederordning for familier med børn under 18 år med betydelig og varigt
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vejledningen skal tilbydes, inden for 3 måneder efter at kommunalbestyrelsen har fået kendskab
til, at funktionsnedsættelsen er konstateret
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Det særlige dagtilbud
Formålet
Formålet er at give dit barn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne mulighed for et mere understøttende
pasningstilbud, der kan dække dit barns særlige behov for støtte og behandling.

Hvem kan modtage indsatsen?
Dit barn skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og have et særligt behov
for støtte, behandling mv., som ikke kan dækkes i et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven.
Beslutningen om, hvorvidt der er behov for et særligt dagtilbud, skal ske på baggrund af undersøgelser af dit
barns ressourcer og behov. Det er også en forudsætning, at dit barns behov ikke kan imødekommes i et
almindeligt pasningstilbud eller ved opkvalificering af et eksisterende lokalt tilbud; dagplejer, vuggestue eller
børnehave
Vurderingen sker i tæt samarbejde mellem socialrådgiveren i Børnehandicaprådgivningen og psykolog i
PPR-Psykologrådgivningen.
Hvis betingelserne for et særligt dagtilbud er opfyldt, er det Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der,
i samarbejde med dig som forælder, beslutter, hvilket særligt dagtilbud der er det rette.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er maksimalt 12 uger efter, at kommunen har fået kendskab til, at dit barns behov ikke
kan dækkes i et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Støttens omfang
Det særlige dagtilbud har en række andre funktioner, som ligger ud over det, der tilbydes i almindelige
dagtilbud:




De skal observere dit barn med betydelige og varige handicap for at tilvejebringe den viden, som skal
sikre den bedst mulige overgang for dit barn til folkeskolen.
De skal tilvejebringe særlig pædagogisk støtte, som afhjælper dit barns behov og understøtter dit barns
udvikling.
De skal tilbyde dig som forælder specialpædagogisk vejledning, så du er bedre rustet til at kunne støtte
dit barn.

Hvem yder indsatsen?
Indsatsen ydes af det særlige dagtilbud.

Udgifter
Kommunen har ikke hjemmel til at fastsætte egenbetaling, hvis det særlige dagtilbud alene eller i
hovedsagen er givet af behandlingsmæssige grunde. Ankestyrelsen har i principafgørelse 4-14 præciseret,
at der ved behandlingsmæssige grunde skal ”forstås, at der ikke alene er tale om pasning og pleje i
dagtilbuddet, men at der også sker en fortsat udvikling og forbedring af barnets aktuelle tilstand eller en
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forebyggelse og sikring af, at der ikke sker en forringelse af barnets funktionsevne, hvorved barnet mister
mulighed for at udnytte både personlige, faglige og sociale kompetencer.”
Såfremt det særlige dagtilbud er givet af andre grunde, beregnes egenbetalingen efter reglerne i
dagtilbudsloven.

Opfølgning
En gang om året følger socialrådgiveren, psykologen, dagtilbuddet og andre relevante samarbejdspartnere
sammen med dig som forælder op på, om det særlige dagtilbud fortsat dækker dit barns behov.

Henvendelse
Ved behov for rådgivning om særligt dagtilbud kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 32
Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om hjælp til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har
behov for hjælp eller særlig støtte. Hjælpen kan tilrettelægges i særlige dagtilbud, jf. stk. 3, i særlige klubtilbud, jf. § 36, eller i forbindelse
med andre tilbud efter denne lov eller efter dagtilbudsloven. Hjælpen kan også udføres helt eller delvis af forældrene i hjemmet som
hjemmetræning, jf. § 32 a.
Stk. 2. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om samarbejdet med forældre, om inddragelse af barnet eller den unge, om
udredning af barnets eller den unges behov og om fremgangsmåden ved kommunens sagsbehandling.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i
et af de almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter dagtilbudsloven.
Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om forældrebestyrelser i særlige dagtilbud.
Stk. 5. Børne- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige
dagtilbud.
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Hjemmetræning
Formålet
Formålet med hjemmetræning er at give dig som forælder til et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk og
psykisk funktionsevne mulighed for at hjemmetræne dit barn efter metoder, der ikke tilbydes i offentligt regi.
Reglerne om hjemmetræning sætter fokus på en helhedsorienteret og tværfaglig indsats ved udredning og
visitation og en høj grad af aktiv involvering af dig som forælder og dit barn gennem hele processen.

Hvem kan modtage indsatsen?
Dit barn skal være under 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med
et behov for støtte og behandling, der kræver et særligt tilbud til dit barn. Afgrænsningen af målgruppen
baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelse, men på en fagkyndig
vurdering af dit barns behov for et særligt støtte- og behandlingstilbud, herunder et træningstilbud.
Børn med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ofte sammensatte behov, der
kræver en indsats fra flere forskellige fagpersoner. Børn og Familie er derfor forpligtet til at sikre en grundig
vurdering af dit barns behov for hjælp, støtte og behandling.
Dit barn skal være i målgruppen for et særligt dagtilbud til børn med betydelige funktionsnedsættelser efter
servicelovens § 32-tilbud, før der kan ansøges om hjemmetræning, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 11512.
Derudover skal der som en del af sagsoplysningen udarbejdes en børnefaglig undersøgelse efter
servicelovens § 50, som har til formål at afdække ressourcer og udfordringer i relation til dit barn, din familie
og netværk.
For at hjemmetræningen kan godkendes, skal hjemmetræningen opfylde tre krav efter servicelovens § 32 a,
stk. 2:
Hjemmetræningen skal imødekomme barnets eller den unges behov
Det betyder blandt andet, at hjemmetræningen skal tilgodese:
 De særlige behov, der følger af dit barns fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse.
 Dit barns behov for og ret til selvbestemt fritid, herunder samvær med jævnaldrende, udvikling og
vedligeholdelse af venskaber og udvikling af sociale færdigheder.
 Dit barns ret til undervisning, hvis det er i den undervisningspligtige alder.
Forældrene skal være i stand til at udføre opgaverne
Det betyder blandt andet, at:
 Du som forælder, ud fra din families samlede situation, skal vurderes i stand til at udføre opgaverne i
forbindelse med hjemmetræningen med samtidig hensyntagen til dit barns eventuelle søskende og jer
som families øvrige liv.
 Som forælder indgår dine forudsætninger i vurderingen. Forudsætningerne omfatter blandt andet
ressourcer og arbejdssituation, dit barns eventulle søskendes situation og indbyrdes forhold, jer som
families netværk og relationerne i jeres familie og dit barns eget syn på spørgsmålet, hvis det er muligt.
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Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder
Det betyder blandt andet, at:
 Du som forælder konkret skal kunne beskrive, hvordan de enkelte træningselementer bidrager til at
opfylde målene for dit barns udvikling og trivsel.
 Effekten af hjemmetræningen skal kunne vurderes i forhold til de mål, der er opstillet – metoden skal
være målbar.
 Du som forælder skal have udarbejdet en plan for, hvordan indsatsen dokumenteres undervejs, og
hvordan resultaterne kan vurderes.
 Det ikke er et krav, at træningsmetoderne skal være videnskabeligt dokumenteret.

Sagsbehandlingstid
Har kommunen har fået kendskab til en konstateret funktionsnedsættelse, er sagsbehandlingstiden
maksimalt:
 12 uger, hvis der allerede foreligger en børnefaglig undersøgelse.


16 uger, hvis der ikke på forhånd foreligger en børnefaglig undersøgelse.

Støttens omfang
Det er individuelt, hvilke elementer dit barns træning kan bestå af. Træningen kan indebære forskellige
indsatser, der udvikler eller vedligeholder dit barns kommunikative, kognitive, fysiske, motoriske, emotionelle
og sociale færdigheder gennem målrettede øvelser eller samspilsrelationer.
Hjemmetræningen kan med udgangspunkt i en faglig vurdering tilrettelægges som et supplement til
dagtilbud eller skolegang, som et heldagstilbud, et halvdagstilbud eller et tilbud på for eksempel to af ugens
fem dage. Det vil i kombinationstilbud være vigtigt at få afklaret, hvordan samarbejdet med øvrige tilbud skal
foregå.
Du som forælder har desuden ret til økonomisk hjælp til indkøb af nødvendige træningsredskaber,
deltagelse i kurser, hjælpere mv., der er forbundet med hjemmetræningen. At træningsredskaber mv. skal
være nødvendige, betyder, at træningen efter den konkrete metode ikke kan gennemføres uden særlige
træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. Der kan ikke bevilges kurser i udlandet.
Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, har du som forælder mulighed for at ansøge om økonomisk
støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og godtgørelse af udgifter, der er forbundet
med træningen.

Hvem yder indsatsen?
Det er dig som forælder, der skal udføre hjemmetræningen, eventuelt med hjælp til øvelser, som kræver
mere end én træner.
Ankestyrelsens principafgørelse 9-17 faststår, at godkendelsen "af forældrene sker ud fra en samlet
vurdering af familiens situation og forældrenes personlige ressourcer. Det er blandt andet en betingelse for
godkendelsen, at forældrene er i stand til at udføre opgaven. Det betyder, at det først og fremmest er den
ene eller begge forældre, der skal udføre hjemmetræningen. Der kan som udgangspunkt kun ydes støtte til
hjælpere i det omfang, øvelserne kræver medvirken af to personer samtidig, og kun den ene af forældrene
hjemmetræner barnet. Der kan ikke ydes støtte til, at en hjælper selvstændigt udfører dele af træningen,
mens forældrene udfører andre opgaver. Hjælperen kan dog afløse forældrene i forbindelse med meget
kortvarige afbrydelser."
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Du som forælder skal kunne varetage opgaven som arbejdsgiver for dine eventuelle hjælpere.

Udgift
I forbindelse med godkendelse af hjemmetræning kan du som forælder ansøge om økonomisk støtte til
udgifterne i forbindelse hermed.
Ankestyrelsen har i principafgørelse 9-17 præciseret, at udgifterne til hjemmetræningen skal være
nødvendige: "Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvilke træningsredskaber, kurser og hjælpere
m.v., der er nødvendige for hjemmetræningen og som der derfor kan ydes hjælp til. I forhold til hjælperes
deltagelse i kursus betyder det, at der kan ydes hjælp hertil, hvis hjælperens deltagelse er nødvendig. Det
kan for eksempel være, hvis en øvelse kræver to personers deltagelse, og det kun er den ene forælder, der
har mulighed for at deltage i kurset. Da det er forældrene, der er godkendt til at hjemmetræne, og da
godkendelsen er sket ud fra familiens samlede situation og forældrenes personlige ressourcer, forventes det,
at begge forældre deltager i kurset, hvis de har mulighed for det, og hvis det er nødvendigt. En forælder kan
dog være forhindret for eksempel på grund af arbejde eller på grund af pasning af familiens andre
børn. Ankestyrelsen var i en konkret sag enig med kommunen i, at der ikke kunne bevilges hjælp til ekstra
hjælpertimer samt ophold og forplejning til hjælperen i forbindelse med et kursus/evaluering, da hjælperens
deltagelse ikke var nødvendig for kursets/evalueringens gennemførelse."

Opfølgning
To gange om året følger socialrådgiveren sammen med relevante samarbejdspartnere op på
hjemmetræningsforløbet.
Opfølgningen består af:
 Observation og eventuelt test af dit barn med udgangspunkt i en evaluering af indsatsen og en plan for
måling og dokumentation af virkningen af indsatsen for dit barns udvikling.
 Tilsyn med dit barns udvikling og trivsel.
 Vurdering af jer som families trivsel som helhed, herunder dit barns eventuelle søskendes trivsel.
De to årlige opfølgninger kan medføre justeringer af hjemmetræningen, tids- og faseplanen samt de
målsætninger, der arbejdes med, således at plan og mål er så relevante og konstruktive for det videre forløb
som muligt.
På baggrund af opfølgningerne skal der udarbejdes en tilsynsrapport med begrundet indstilling om
fortsættelse eller ophør af hjemmetræningen.
Rapporten sendes til høring både til dig som forælder, og hvor det er muligt og relevant til dit barn. Dit barns
synspunkter skal tillægges betydning set i forhold til dit barns alder og modenhed.
Opfølgningens vurderinger af dit barn og jer som families situation kan føre til, at hjemmetræningen skal
vurderes mere grundlæggende i forhold til, om den skal fortsætte, suppleres med andre tilbud, eller om der
skal ske en genvurdering af behov og indsats.
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Henvendelse
Ved behov for hjemmetræning kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 32 a
Kommunalbestyrelsen godkender efter anmodning fra indehaveren af forældremyndigheden, at forældrene helt eller delvis udfører
hjemmetræning i hjemmet, jf. § 32, stk. 1, 3. pkt., hvis følgende betingelser er opfyldt:
1) Hjemmetræningen fremmer barnets eller den unges tarv og trivsel og imødekommer barnets eller den unges behov.
2) Forældrene er i stand til at udføre opgaverne.
3) Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare træningsmetoder.
Stk. 2. Sundhedsfaglige træningselementer, som enten er fastlagt som sygehusbehandling eller på anden vis har karakter af
specialiseret sundhedsfaglig behandling, kan ikke godkendes som en del af hjemmetræningen.
Stk. 3. Godkendelse efter stk. 1 skal ske på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis træningsmetoden indeholder
fysiske, sundhedsfaglige elementer i et ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at afgørelsen om godkendelse af
træningsmetoden sker med inddragelse af relevante sundhedsfaglige kompetencer.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet eller den unge, herunder at indsatsen tilgodeser
barnets eller den unges fysiske, psykiske og sociale behov. Hvis træningsmetoden indeholder fysiske, sundhedsfaglige elementer i et
ikke uvæsentligt omfang, skal kommunalbestyrelsen sikre, at tilsynet med træningsmetoden sker med inddragelse af relevante
sundhedsfaglige kompetencer.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42 og 43 til forældre, der forsørger og træner
et barn eller en ung under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet. Der kan ikke ydes hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste som følge af hjemmeundervisning af børn efter kapitel 8 i lov om friskoler og private grundskoler
m.v., uanset om undervisningen foregår i kombination med hjemmetræning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen skal, hvis den
tillægger omfanget af hjemmeundervisningen betydning i forbindelse med en afgørelse om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste,
foretage en konkret vurdering af omfanget af hjemmeundervisningen med afsæt i barnets eller den unges alder og funktionsevne.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen sørger for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældrene træner et barn eller en ung i
hjemmet. Kommunalbestyrelsens udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. til det enkelte barn eller den enkelte unge må
ikke overstige 500.000 kr. årligt.
Stk. 7. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om særlig støtte i hjemmet, herunder regler om dokumenterbare metoder,
godkendelse af hjemmetræning, inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer, tilsyn med indsatsen, hjælp til dækning af tabt
arbejdsfortjeneste, brug af sundhedsfaglige træningselementer og træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., herunder rammer for
udbetaling af støtte hertil.
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Merudgifter
Formålet
Det overordnede formål med merudgiftsydelsen er, at du som forælder til et barn under 18 år med betydelig
og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få kompensation for de merudgifter, som din familie
har som følge af dit barns funktionsnedsættelse.
Formålet med merudgiftsydelsen er endvidere at medvirke til:
 At din familie kan leve så normalt som muligt på trods af dit barns nedsatte funktion eller indgribende
lidelse.
 At dit barns funktionsevne ikke forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
 At dit barn med nedsat funktionsevne kan fortsætte med at bo hjemme og dermed undgå anbringelse på
institution eller lignende, så længe det er bedst for dit barn.
Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. Din familie skal
selv afholde den del af udgifterne, som svarer til de udgifter, en børnefamilie normalt ville have haft.

Hvem kan modtage indsatsen?
Dit barn skal være under 18 år og have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
indgribende kronisk eller langvarig lidelse.
”Betydelig og varigt nedsat funktionsevne” betyder, at konsekvenserne af dit barns funktionsnedsættelse
skal være indgribende, og at der i lang tid fremover vil være behov for at kompensere for følgerne af
funktionsnedsættelsen.
”Indgribende lidelse” betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den
daglige tilværelse.
”Kroniske lidelser” omfatter sygdomstilstande, som normalt vil vare flere år. Der lægges i praksis vægt på, at
lidelsen forventes at vare til dit barns fyldte 18. år.
At det skal være en ”langvarig lidelse” betyder i praksis, at der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare
et år eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et
år. Det afgørende er betydningen og konsekvensen af den nedsatte funktionsevne.
Som eksempler på funktionsnedsættelser eller lidelser, der vil kunne falde ind under målgruppen for
merudgifter, kan nævnes udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, diabetes, hjerneskade, gigt,
gennemgribende udviklingsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, nedsat talefunktion, manglende eller
svagt syn samt manglende eller nedsat hørelse.
For at du som forælder kan bevilges merudgiftsydelse, er det en betingelse, at dit barn er hjemmeboende.
Dog er du som forælder fortsat berettiget til merudgiftsydelse, hvis dit barn er indlagt på sygehus, er på
aflastningsophold eller midlertidigt som et led i almindelig skolegang går på kost- eller efterskole.
Hvis dit barn er anbragt uden for eget hjem, for eksempel i familiepleje eller på en døgninstitution, kan du
som forælder derimod ikke modtage merudgiftsydelse.
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Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er maksimalt 12 uger efter, at kommunen har fået kendskab til en konstateret
funktionsnedsættelse.

Støttens omfang
Sandsynliggjorte udgifter
Merudgiftsydelsen udmåles efter en konkret vurdering af dine sandsynliggjorte eller dokumenterede
merudgifter ved forsørgelsen af dit barn.
At merudgifterne skal være sandsynliggjorte eller dokumenterede betyder, at kommunen ikke kan kræve
dokumentation for afholdelsen af udgifterne, men at socialrådgiveren skal skønne, om det er sandsynligt, at
du som forælder har disse udgifter, hvis ikke de er dokumenterede.
Der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som dit barn efter al sandsynlighed vil få i det
kommende år, og hvad det medfører af merudgifter.
Hvis du som forælder kan dokumentere udgifterne, for eksempel ved at fremvise kvitteringer på det seneste
års forbrug, vil det være en fordel i forhold til sagens behandling.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at merudgifter kun dækkes med det beløb, der kan sandsynliggøres
som en merudgift. Du som forælder har altså selv et ansvar for at sandsynliggøre udgifterne.
Minimum for sandsynliggjorte udgifter
Det følger af serviceloven, at det er en betingelse for at få dækket merudgifter, at udgifterne som minimum
udgør 4.900 kr. årligt (2019-niveau). Hvis ikke der er sandsynliggjorte udgifter på 4.900 kr. eller derover, vil
sagen blive afgjort med et afslag som følge af, at minimumsgrænsen ikke er nået. Søger du som forælder
om hjælp til flere børn, der hver især opfylder betingelserne for merudgifter, er det den samlede
merudgiftsydelse, der skal overstige det årlige mindstebeløb.
Udgiftstyper
Ydelsen dækker de udgifter, der kommer ud over udgifter, som en gennemsnitlig familie ville have haft, hvis
barnet ikke havde haft en betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig
lidelse.
Eksempler på merudgifter: Kost og diætpræparater, medicin, fritidsaktiviteter, sygehusophold, befordring,
handicaprettede kurser til pårørende, beklædning, fodtøj, ekstra vask, bolig og boligskift, forsikring.
Eksemplerne er vejledende og ikke udtømmende.

Hvordan ydes indsatsen?
Hjælpen gives som et månedligt beløb.
Som forælder skal du lave et overslag over omfanget af de behov, der forventes og kan sandsynliggøres for
det kommende år. Merudgiften beregnes efter en konkret vurdering af disse behov og af de sandsynliggjorte
udgifter.
De årlige udgifter lægges sammen og fordeles på årets måneder. Der udbetales et fast månedligt
standardbeløb. Beløbet reguleres ved ændringer i behovet for ydelsen, eller der ydes enkeltstående
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udbetalinger.
Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.
Du vælger selv, hvor den udmålte hjælp eller ydelse købes, og er også selv ansvarlig for afregning. Du som
forælder og socialrådgiveren kan i særlige tilfælde indgå aftale om, at kommunen afregner med
leverandøren.
Du har som forælder oplysningspligt. Det betyder, at sker der ændringer i forholdene eller merudgifterne
omkring dit barn, har du pligt til at oplyse kommunen om det.

Opfølgning
Mindst én gang årligt følger socialrådgiveren op på, om de udmålte merudgifter dækker de konkrete behov,
eller om der skal ske en regulering. Det er væsentligt, at du i videst muligt omfang kan dokumentere eller
sandsynliggøre de væsentligste merudgifter.
Er det vanskeligt for dig som forælder at sandsynliggøre de nødvendige merudgifter et år frem, hvis du for
eksempel har et nydiagnosticeret barn, vil der ske hyppigere opfølgning i starten.

Særlige bemærkninger
I forbindelse med behandling af en ansøgning om merudgiftsydelse skal socialrådgiveren indhente
oplysninger om dit barn for at afklare, om udgiften er en nødvendig konsekvens af dit barns nedsatte
funktionsevne.
Ud over oplysninger fra dig som forælder indhentes der sædvanligvis lægelige oplysninger samt oplysninger
fra dagtilbud eller skole.
Servicelovens § 41 giver socialrådgiveren mulighed for at komme med anvisninger med hensyn til barnets
opvækst og pasning. Hjælpen efter bestemmelsen kan således være betinget af, at socialrådgiverens
anvisninger følges.
Hvis merudgiften kan dækkes efter anden lovgivning, kan der ikke ydes kompensation for merudgifter efter
servicelovens § 41. Det kan for eksempel være, at dit barn kan blive tilstrækkeligt kompenseret via et
hjælpemiddel efter servicelovens § 112.

Henvendelse
Ved behov for dækning af merudgifter kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11
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Servicelovens § 41
Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at
merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller
anden lovgivning.
Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til
individuel befordring og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 kr. pr. år
(2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt
med 100.
Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.
Stk. 5. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og
betingelserne herfor.
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Tabt arbejdsfortjeneste
Formålet
Det overordnede formål med dækning af tabt arbejdsfortjeneste er, at du som forælder til et barn under 18 år
med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få kompensation for det løntab, som
din familie har som følge af dit barns funktionsnedsættelse.
Formålet med tabt arbejdsfortjeneste er endvidere at medvirke til:
 At din familie kan leve så normalt som muligt på trods af dit barns nedsatte funktion eller indgribende
lidelse.
 At dit barns funktionsevne ikke forværres eller får andre og mere alvorlige følger.
 At dit barn med nedsat funktionsevne kan fortsætte med at bo hjemme og dermed undgå anbringelse på
institution eller lignende, så længe det er bedst for dit barn.

Hvem kan modtage indsatsen?
Du kan få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har forsørgelsespligt til et hjemmeboende barn op til 18 år, der har
en betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig
lidelse.
”Betydelig og varigt nedsat funktionsevne” betyder, at konsekvenserne af dit barns funktionsnedsættelse
skal være indgribende, og at der i lang tid fremover vil være behov for at kompensere for følgerne af
funktionsnedsættelsen.
”Indgribende lidelse” betyder, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den
daglige tilværelse.
”Kroniske lidelser” omfatter sygdomstilstande, som normalt vil vare flere år. Der lægges i praksis vægt på, at
lidelsen forventes at vare til dit barns fyldte 18. år.
At det skal være en ”langvarig lidelse” betyder i praksis, at der lægges vægt på, om lidelsen skønnes at vare
et år eller mere. Det er dog ikke udelukket at yde støtte, selv om lidelsen kan forventes at vare mindre end et
år. Det afgørende er betydningen og konsekvensen af den nedsatte funktionsevne.
Som eksempler på funktionsnedsættelser eller lidelser, der vil kunne falde ind under målgruppen for tabt
arbejdsfortjeneste, kan nævnes udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, diabetes, hjerneskade, gigt,
gennemgribende udviklingsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse, nedsat talefunktion, manglende eller
svagt syn samt manglende eller nedsat hørelse.
Den tabte arbejdsfortjeneste er betinget af:
 At dit barns vanskeligheder ikke kan løses på anden vis, eller at hjælpen ikke kan ydes efter anden
lovgivning for eksempel dagtilbudsloven eller folkeskoleloven.
 At det er nødvendigt at passe dit barn i hjemmet på grund af den nedsatte funktionsevne.
 At det er mest hensigtsmæssigt, at det er dig som forælder, der passer barnet.
I vurderingen af om det er mest hensigtsmæssigt, at det er dig som forælder, der passer barnet i hjemmet, vil
det bliver undersøgt, om dit barn vil kunne passes af andre. Eksempelvis om en barnepige vil kunne passe
dit barn, til du kommer hjem fra arbejde. Socialrådgiveren vil også indhente oplysninger fra dagtilbud eller
skolen om, om de kan støtte op om dit barn, således at det kan være i dagtilbud eller skole med andre børn.
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Tabt arbejdsfortjeneste kan for eksempel bevilges, hvis dit barn:
 Har et stort behov for pleje og overvågning, fordi det fysisk er svagt eller ofte får sygdomsanfald.
 Har et stort behov for tilsyn, fordi det ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger og derfor
risikerer at komme til skade eller at skade andre.
 Sover meget uroligt eller sparsomt, så du som forælder ofte skal tilse og hjælpe det i løbet af natten.
 Skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser.
 Har en funktionsnedsættelse, der betyder, at dit barns tilstand varierer meget med hensyn til kræfter,
smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om det kan være i et dag- eller skoletilbud.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er maksimalt 12 uger efter, at kommunen har fået kendskab til en konstateret
funktionsnedsættelse.

Støttens omfang
Omfanget af tabt arbejdsfortjeneste er individuelt fastsat og kan variere fra enkelte dage og op til 37 timer
om ugen. Det afgørende er, hvor længe det er hensigtsmæssigt, at dit barn bliver passet i hjemmet.
I vurderingen af hvor megen støtte en familie kan få, vil der også blive vurderet på den enkelte families
situation, for eksempel om I er to forælder, har andre børn, dit barns alder og andre iværksatte indsatser og
kompenserende ydelser til din familie.
Der kan for eksempel bevilges lejlighedsvis tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med fravær på enkeltdage.
Det drejer sig typisk om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med, at dit barn skal ledsages til undersøgelser
og kontroller.
Ved vurdering af graden af funktionsnedsættelse tages der udgangspunkt i følgende områder af dit barns liv:
 Familie og netværk
 Sundhedsforhold
 Udvikling og adfærd
 Dagtilbud, skoleforhold og læring
 Fritidsforhold og venskaber.
Byrådet har besluttet, at såfremt dit barn har:
 Moderate problemer og brug for nogen støtte, er omfanget op til syv timer om ugen.
 Store problemer og brug for meget støtte, er omfanget er op til 12 timer om ugen.
 Meget store problemer i forhold til at kunne være i dagtilbud eller skole, er omfanget fra 12 timer til 20
timer om ugen.
 Massive problemer i forhold til at kunne opholde sig i dagtilbud eller skole samt omfattende
helbredsmæssige problemer, mobilitets- eller adfærdsmæssige vanskeligheder, er omfanget mellem 20
og 37 timer.
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere årlige bruttoindtægt. Der
er lovgivningsmæssigt et maksimalt beløb, der fastlægges årligt. Det følger af serviceloven at det maksimale
beløb brutto i 2019 er 31.249 kr. om måneden, hvis man skal have tabt arbejdsfortjeneste for alle de timer,
som man tidligere har arbejdet.
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Maksimumbeløbet reduceres forholdsmæssigt i forhold til andelen af timer til tabt arbejdsfortjeneste i forhold
til den samlede arbejdstid. Hvis man for eksempel skal have tabt arbejdsfortjeneste på halv tid, får man højst
det halve af maksimumbeløbet.
Der beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen, hvis du har haft en
arbejdsgiverfinansieret pensionsordning umiddelbart før bevillingen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb
svarende til det hidtidige arbejdsgiverbidrag.
Afvikling
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste bortfalder, når dit barn fylder 18 år.
Hvis der sker ændringer i betingelserne (anbringelse eller dødsfald), udbetales tabt arbejdsfortjeneste i tre
måneder efter udgangen af den måned, hvor betingelserne for at modtage tilskuddet er bortfaldet.
Falder betingelserne for eksempel bort midt i januar, udbetales der tabt arbejdsfortjeneste til og med april.
Denne tremånedersregel gælder ikke, hvis der på forhånd er aftalt en bestemt periode for hjælp til dækning
af tabt arbejdsfortjeneste.
Opnår du som forælder en arbejdsindtægt i afviklingsperioden, ophører udbetalingen af tabt
arbejdsfortjeneste i det omfang, at arbejdsindtægten modsvarer den tabte arbejdsfortjeneste. Modregningen
sker således efter krone for krone-princippet, jf. Ankestyrelsens principafgørelse C-23-07.
Aktiviteter, der ikke indgår i den tabte arbejdsfortjeneste
Hjemmeundervisning
Der kan ikke gives kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i den tid, hvor barnet hjemmeundervises, jf.
Ankestyrelsens principafgørelse 95-17.
Manglende undervisningstilbud eller pasningstilbud
Skolen er ansvarlig for at sikre, at der er de nødvendige undervisningstilbud til alle børn, uanset deres
individuelle vanskeligheder. Der kan derfor som udgangspunkt ikke gives tabt arbejdsfortjeneste pga.
manglende skolegang. Der kan således ikke bevilliges dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis behovet
herfor alene skyldes manglende ressourcer i skolen eller i skolefritidsordningen, jf. Ankestyrelsens
principafgørelse C-11-03.
Såfremt dit barn har et relevant skoletilbud, som det grundet dets funktionsnedsættelse ikke kan benytte, kan
der efter en individuel og konkret vurdering i helt særlige tilfælde gives tabt arbejdsfortjeneste, for eksempel
under indlæggelse på hospital eller lignende.
Tilsvarende er gældende i relation til pasningstilbud.
Lektielæsning
Der gives ikke tabt arbejdsfortjeneste til lektielæsning, da det er en opgave, der skal løses i et samarbejde
mellem skolen og dig som forælder. I en konkret sag har Ankestyrelsen vurderet, at to timer dagligt ikke
overstiger, hvad du som forælder må påregne at skulle bruge, hvis dit barn for eksempel af faglige årsager
har problemer med lektierne.
Såfremt dit barn skal bruge mere end to timer dagligt, bør du som familie tage kontakt til skolen med henblik
på at tilrettelægge undervisningen og lektierne anderledes.
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Lukkedage i børnehave eller lignende
Der kan ikke gives kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til dig som forælder i forbindelse med eventuelle
lukkedage.
Du er som forælder henvist til at tilrettelægge din ferie ud fra børnenes ferier og fridage på linje med andre
forældre.
Det er skolens og dagtilbuddets ansvar og kompetence at vurdere, om der skal gives tilbud om pasning i
forbindelse med lukkedage og i givet fald hvilket tilbud.
Rengøring og praktiske gøremål
Der gives som udgangspunkt ikke tabt arbejdsfortjeneste til udførelse af almindelige dagligdagsopgaver
såsom indkøb, rengøring og madlavning. Der skal dog altid foretaget en individuel konkret vurdering af,
hvorvidt en opgave er affødt af barnets funktionsnedsættelse. Der kan være ekstra krav til rengøring, ekstra
vaske, ekstra madlavning, specialrengøring af medicinsk udstyr, ekstra apoteksbesøg, forberedelse af
medicin, behandlinger osv. Det vil sige praktiske gøremål, der faktisk er en del af barnets pleje grundet
barnets funktionsnedsættelse.
Lejlighedsvis tabt arbejdsfortjeneste til undersøgelser, kontroller, møder på forvaltningen og lignende
Der kan kun ydes tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er tale om fravær i betydeligt omfang. Det afhænger af en
konkret vurdering, om der er tale om fravær i betydeligt omfang. Et fravær svarende til sammenlagt to-tre
arbejdsdage om året anses normalt ikke for at være et fravær i betydeligt omfang.
Socialrådgiveren skal undersøge, om du som forælder har mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af
arbejdstiden, så det ikke er nødvendigt for dig at være fraværende fra arbejdet med lønreduktion. Fleksibel
arbejdstid er en ordning, som giver ansatte på en arbejdsplads ret til fra dag til dag at tilrettelægge sin
arbejdstid, hvor man for eksempel kan møde senere i stedet for kl. 8.00. I det omfang du som forælder har
mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, kan der som udgangspunkt ikke ydes tabt
arbejdsfortjeneste, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 69-16.

Hvem yder indsatsen?
Tabt arbejdsfortjeneste er en ydelse, som udbetales af kommunen. Det er en bruttoydelse, hvoraf der
betales skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP-bidrag.
Du har som forælder oplysningspligt. Det betyder, at sker der ændringer i forholdene omkring dit barn eller
tabt arbejdsfortjeneste, har du pligt til at oplyse kommunen om det.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager opfølgning minimum én gang årligt.

Særlige bemærkninger
I forbindelse med behandling af en ansøgning om dækning af tabt arbejdsfortjeneste skal socialrådgiveren
indhente oplysninger om dit barns funktionsniveau, herunder hvordan en eventuel funktionsnedsættelse
påvirker dit barns hverdag og livsførelse.
Der indhentes sædvanligvis lægelige oplysninger samt oplysninger fra dagtilbud eller skole og fra dig som
forælder.
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Det er i nogle tilfælde muligt for dig som forælder at vælge at være på dagpenge, jf. lov om ret til orlov og
dagpenge ved barsel (barselsloven) § 26 i stedet for at få tabt arbejdsfortjeneste. I så fald skal du kontakte
Udbetaling Danmark med henblik på ansøgning herom.

Henvendelse
Ved behov for tabt arbejdsfortjeneste kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 42
Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Ydelsen er betinget af, at
det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det
er moderen eller faderen, der passer det.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 om, at barnet skal være forsørget i hjemmet, gælder ikke i forhold til de i stk. 1 nævnte børn, som er anbragt uden
for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, i forbindelse med barnets hospitalsbesøg. Det er en betingelse, at moderens eller faderens
tilstedeværelse på hospitalet er en nødvendig konsekvens af barnets funktionsnedsættelse, og at tilstedeværelsen er det mest
hensigtsmæssige for barnet.
Stk. 3. Ydelsen fastsættes på baggrund af den tidligere bruttoindtægt, dog højst med et beløb på 27.500 kr. om måneden.
Maksimumsbeløbet reduceres i forhold til den andel, de visiterede timer til tabt arbejdsfortjeneste udgør af den samlede arbejdstid. Der
beregnes bidrag til pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det
hidtidige arbejdsgiverbidrag. Kommunen indbetaler efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension ATP-bidrag af hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Ydelsesmodtageren skal betale 1/3 af ATP-bidraget, og kommunen skal betale 2/3 af bidraget.
Stk. 4. Børne- og socialministeren fastsætter nærmere regler om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste efter stk. 3, herunder
om beregning og indbetaling af bidrag til pensionsordning, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension regler om betaling af
ATP-bidrag.
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Aflastning og afløsning til forældre, der passer børn og unge med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne
Formålet
Formålet med aflastning og afløsning til dig som forælder eller dig som nær pårørende er at sikre din familie
og give dig som forælder og dit barns søskende mulighed for at få tid og rum til de aktiviteter, som
begrænses af dit barns funktionsnedsættelse.
Formålet er endvidere:
 At give tid og omsorg for søskende
 Aflastning af dig som forælder
 At forebygge en anbringelse af dit barn.

Hvem kan modtage indsatsen?
Du som forælder, der forsørger et barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og som har behov
for aflastning eller afløsning som konsekvens af dit barns funktionsnedsættelse. Det er en forudsætning, at
det er din familie, der har behov for aflastning eller afløsning og ikke dit barn.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er maksimalt 12 uger efter, at kommunen har fået kendskab til en konstateret
funktionsnedsættelse.

Støttens omfang
Der skal ved bevilling af aflastning foreligge en konkret vurdering af din families behov for aflastning eller
afløsning.
I denne vurdering skal følgende fremgå:
 Familieforhold
 Vurdering af dit barns funktionsnedsættelse
 Dit barns ophold i institution/skole.
Indsatsen tilrettelægges således, at du som forælder sikres frirum og aflastning. Indsatsen kan tilrettelægges
både i og uden for hjemmet. Indsatsen kan foregå på en aflastningsinstitution, hos en netværksfamilie eller
aflastningsfamilie, eller ved afløsning i hjemmet.
Aflastning
Der skal ved vurderingen af omfanget af aflastning foretages en helhedsvurdering af sagen, hvor den
samlede hjælp til din familie indgår i vurderingen.
I vurderingen tages der hensyn til, om du er enlig forælder, eller om I er to til at varetage omsorgen for dit
barn. Der skal også tages hensyn til dit barns søskende.
Det afhænger af dit barns alder og nedsatte funktionsevne, hvor ofte aflastningsopholdet skal foregå,
Opholdet kan både være i weekender eller på hverdage. Såfremt dit barn er mindreårig kan det have behov
for hyppigere aflastningsophold for at kunne vedligeholde relationen til personale eller plejeforældre.
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Godtgørelse af kørsel i forbindelse med transport af dit barn fra hjemmet til aflastningsstedet sker efter
statens laveste kørselstakst eller til det billigste offentlige transportmiddel og kan dækkes som en merudgift
efter servicelovens § 41.
Afløsning
Afløsning gives i hjemmet. Afløsning kan både bestå af hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i
hjemmet, samt hjælp til personlig hjælp, pleje og omsorg.
Afløsning efter denne bestemmelse i forhold til dig som forælder, der passer dit barn under 18 år, går forud
for hjælp til timeaflastning efter servicelovens § 41

Hvem yder indsatsen?
Aflastningen kan etableres i aflastningsfamilier eller aflastningsinstitutioner, der er godkendt af Socialtilsynet.
Afløsning gives i hjemmet af aflastningspersonale ansat af Børn og Familie eller ved eksterne leverandører.
Etablering af afløsning eller aflastning sker i tæt samarbejde med Børn og Familie for at sikre barnets tarv.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager opfølgning på indsatsen, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst én
gang hvert år. Formålet med opfølgningen er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit barns
behov for særlig støtte.

Særlige bemærkninger
Aflastning efter servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1 forudsætter ikke en børnefaglig undersøgelse efter
servicelovens § 50.
Socialrådgiveren vurderer tildelingen på baggrund af relevante oplysninger fra dig som forælder og andre
samarbejdspartnere. Der skal ske en samlet konkret vurdering af, hvilket omfang afløsningen eller
aflastningen skal have.
Forholdet mellem de forskellige bestemmelser om afløsning eller aflastning er i henhold til lovgivningen
således:
 Servicelovens § 41 er aflastning i hjemmet og betegnes ofte ”barnepigetimer”. § 41 er subsidiær, dvs.
det vurderes først, om der er grundlag for bevilling efter § 44, jf. § 84, stk. 1.
 Servicelovens § 44, jf. § 84, stk. 1 er aflastningsophold uden for hjemmet. Her er det familiens behov for
aflastning, grundet dit barns funktionsnedsættelse, der er i centrum. Der kan efter denne bestemmelse
også gives afløsning i hjemmet.
 Servicelovens § 52 er aflastning på grund af dit barns særlige behov. En forudsætning er, at der er
udarbejdet en børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med aflastning eller afløsning kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
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8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 41
Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og
varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at merudgifterne er
en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning.
Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel
befordring og fritidsaktiviteter.
Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 kr. pr. år (2015niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.
Stk. 4. Hjælpen efter stk. 1 er betinget af, at kommunalbestyrelsens anvisninger med hensyn til pasning m.v. følges.
Stk. 5. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og
betingelserne herfor.
Servicelovens § 44
Bestemmelserne i § 83, § 84, stk. 1, og § 86, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse vedrørende børn, der har behov herfor.
Servicelovens § 84, stk. 1
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person
med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
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Ledsagelse
Formålet
Formålet med ledsagelse til dit barn med betydelige og varige funktionsnedsættelser er at:
 Medvirke til dit barns selvstændiggørelse og integration i samfundet.
 Give dit barn individuel ledsagelse til konkrete aktiviteter.
 Give dit barn mulighed for at deltage i selvvalgte aktiviteter uden at skulle være afhængig af hjælp fra
familie og venner.
 Medvirke til, at dit barn kan leve på så normale vilkår som muligt trods betydelig og varigt nedsat
funktionsevne.

Hvem kan modtage indsatsen?
Målgruppen er dit hjemmeboende barn mellem 12 og 18 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk
og psykisk funktionsevne ikke er i stand til at færdes på egen hånd uden for hjemmet.
Det kan være kørestolsbrugere og andre med svære bevægelseshandicap, blinde og stærkt svagsynede,
personer med psykisk udviklingshæmning og lignende.
Det skal være dit barn, som selv efterspørger ledsagelsen og definerer indholdet af denne. Dit som
forælders ønske om aflastning kan ikke være grundlag for tildeling af ledsagelse.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden er maksimalt 12 uger efter, at kommunen har fået kendskab til en konstateret
funktionsnedsættelse.

Støttens omfang
Det følger af serviceloven, at tilbuddet består af 15 timers ledsagelse om måneden til selvvalgte aktiviteter
som for eksempel besøg hos familie og venner, indkøb, sociale og kulturelle aktiviteter med videre. Tilbuddet
har ikke et pædagogisk sigte, dvs. vejledning, rådgivning, hjælp til at udføre dagligdagens gøremål og/eller
støtte til udvikling af kompetencer.
Ledsagerordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen,
for eksempel hjælp til at tage overtøj af og på og hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler, hjælp til
bleskift/toiletbesøg, indkøb af tøj, gaver mv. Desuden ledsagelse til gåture og sociale aktiviteter, for
eksempel biograf, sport og forlystelser. Ledsagerens opgave er at fungere som ”arme og ben”.
Ledsagerordningen skal supplere de øvrige serviceydelser, men ikke erstatte dem, og omfatter således for
eksempel ikke praktisk hjælp i hjemmet.
Det er er dig som forælder, der afholder dit barns egne og ledsagers udgifter til befordring mv. samt
ledsagers udgifter, hvis dit barn ønsker dennes tilstedeværelse under aktiviteter, der skal betales for, for
eksempel deltagelse til sport, deltagelse i aktiviteter, entrébilletter m.m.
Dine som forælders udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til
ledsageordningen kan efter ansøgning til Børn og Families Børnehandicaprådgivning dækkes med et årligt
maksimumbeløb.
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Beløbet udbetales én gang årligt på baggrund af borgerens sandsynliggjorte merudgifter.
Ledsageren skal ikke fungere som kontaktperson eller besøgsven.
Ordningen gælder ikke, hvis dit barn er anbragt uden for hjemmet.

Hvem yder indsatsen?
Det er dit barn, der selv har ret til at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og
ansætte den udpegede person. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær
tilknytning til dit barn.
Ledsageren skal have en særlig interesse i eller erfaring med at arbejde med mennesker med
funktionsnedsættelse og være i stand til at møde den unge med respekt.
Da der er tale om ledsagelse uden socialpædagogisk formål, er det ikke et krav, at ledsageren besidder
social- eller sundhedsfaglig viden eller tilsvarende uddannelsesbaggrund.
Ledsageren er omfattet af kommunens politikker, for eksempel rygepolitik og regler om tavshedspligt.
Ledsageren har pligt til at oplyse, hvis ordningen ikke bliver brugt.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager opfølgning minimum én gang årligt.

Særlige bemærkninger
Forsikringer
Såfremt ledsageren kører i sin private bil, er denne ikke dækket af kommunale forsikringer, men
udelukkende af de forsikringer, som ejeren af bilen har tegnet.
Passagerer er dækket af bilens ansvarsforsikring, eller hvis der er en modpart involveret, så gennem
modpartens forsikring.
Såfremt ledsageren forvolder skader med et af dit barns hjælpemidler (for eksempel ridser en bil på en pplads med kørestol, blindestok mv.), er ledsageren dækket af kommunens ansvarsdækning.
Opsparing af timer
Ledsagertimer kan ikke bruges på forhånd. Der kan efter aftale opspares timer over en periode på seks
måneder. Herefter bortfalder timerne, hvis de ikke er brugt.
En eventuel aftale om opsparing tilrettelægges, så dit barns ønsker i videst muligt omfang kan
imødekommes.

Henvendelse
Ved behov for ledsagelse kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
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Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 45
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene
på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Dette gælder dog ikke for børn og unge mellem 12 og 18 år,
som har et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 4, 5 og 7.
Stk. 2. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal
godkende og ansætte den udpegede person.
Stk. 3. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1.
Stk. 4. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.
Stk. 5. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et
beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.
Stk. 6. Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.
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Børnefaglig undersøgelse
Formålet
Formålet er på så tidligt et tidspunkt som muligt at få afdækket dit barns eller din families udfordringer for
derved at kunne vurdere, om der er grundlag for at iværksætte hjælpeforanstaltninger.

Hvem kan modtage indsatsen?
Det kan dit barn, hvor det på baggrund af foreliggende oplysninger må antages, at dit barn har behov for
særlig støtte.

Sagsbehandlingstid
Som udgangspunkt skal undersøgelsen afsluttes senest fire måneder efter, at Børn og Familie bliver
opmærksom på, at dit barn kan have behov for særlig støtte.
Såfremt det undtagelsesvist ikke er muligt at afslutte undersøgelsen inden for de fire måneder, skal Børn og
Familie udarbejde en foreløbig vurdering af tidsperspektiv samt årsag herfor, og snarest herefter skal
undersøgelsen afsluttes.
Partshøring skal være gennemført inden for de fire måneder. Det skal fremgå heraf, hvordan du som
forældremyndighedsindehaver og dit barn stiller sig til indholdet i undersøgelsen.

Støttens omfang
En børnefaglig undersøgelse skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere
omfattende, end formålet tilsiger.
En børnefaglig undersøgelse skal anlægge en helhedsbetragtning. Undersøgelsen skal som udgangspunkt
indeholde afdækning af følgende fokusområder:
 Udvikling og adfærd
 Familieforhold
 Skoleforhold
 Sundhedsforhold
 Fritidsforhold og venskaber
 Andre relevante forhold
Dit barns netværk skal afdækkes som en del af undersøgelsen. Netværket dækker over såvel det
professionelle som det private netværk.
Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med dig som forældremyndighedsindehaver eller
dit barn, der er fyldt 15 år.
Børnesamtale:
 Som led i denne undersøgelse skal der finde en samtale sted med dit barn.
 Samtalen skal som udgangspunkt gennemføres med samtykke fra dig som
forældremyndighedsindehaver, men kan finde sted uden et samtykke og uden din tilstedeværelse, når
hensynet til dit barns bedste taler herfor.
 Samtalen kan undlades, hvis dit barns modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod
samtalens gennemførelse.
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Kan samtalen ikke gennemføres, skal oplysninger om dit barns synspunkter søges tilvejebragt gennem
observationer.

Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for iværksættelse af den
særlige støtte til dit barn og i givet fald hvilke.
Hvis der sideløbende er iværksat en særlig støtte til dit barn, mens undersøgelsen gennemføres, skal der
tages stilling til, om disse indsatser skal videreføres.

Hvem yder indsatsen?
Familierådgivningen og Børnehandicaprådgivningen.

Opfølgning
Hvis dit barns situation ændres væsentligt, kan der laves et tillæg til den børnefaglige undersøgelse.

Særlige bemærkninger
Der skal være foretaget en vurdering af, hvorvidt et § 11-forløb (en tidlig og forebyggende indsats) kan
afhjælpe dit barns behov for støtte, før der træffes beslutning om en børnefaglig undersøgelse.
Såfremt det vurderes, at der skal igangsættes en børnefaglig undersøgelse, kan der undtagelsesvist
iværksættes en særlig støtte til dit barn sideløbende med undersøgelsen, såfremt der vurderes behov herfor.
Hvis det vurderes, at der er behov for en børnefaglig undersøgelse, orienteres du som
forældremyndighedsindehaver herom, og der søges underskrevet en samtykkeerklæring, herunder samtykke
til at indhente relevante oplysninger om dit barn og dig som forælder.
Ved afgørelse om udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse sendes afgørelsesbrev til dig som
forældremyndighedsindehaver med klagevejledning. Det tilstræbes, at der samtidig medsendes en plan for
undersøgelsesforløbet.
Iværksættelse af specifikke undersøgelser kan, hvis der er særligt behov herfor, udarbejdes af ekstern
leverandør – eksempelvis:
 Forældrekompetenceundersøgelse
 Psykologiske undersøgelser af dig som forælder eller dit barn
 Lægefaglig undersøgelse af dit barn.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med børnefaglig undersøgelse kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen, Modtagelsen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27

37

Servicelovens § 50
Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig
undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.
Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold
betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte
barnets eller den unges
1) udvikling og adfærd,
2) familieforhold,
3) skoleforhold,
4) sundhedsforhold,
5) fritidsforhold og venskaber og
6) andre relevante forhold.
Stk. 3. Som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, i det omfang
barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke
gennemføres, skal oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted uden samtykke
fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.
Stk. 4. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge,
der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. §§
52, 76 og 76 a.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges
og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre. Hvis det er
nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog.
Stk. 6. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i
bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, at undersøgelsen
gennemføres, jf. § 52, stk. 2, skal der desuden tages stilling til, om disse foranstaltninger skal videreføres. Der skal være oplysninger
om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien
eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne. Stk. 7. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder
efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte. Hvis undersøgelsen
undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering og snarest herefter
afslutte undersøgelsen.
Stk. 8. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle
andre børn i familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet undersøgelse for flere børn i familien, dog således at der
tages højde for børnenes individuelle forhold.
Stk. 9. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen
undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med de vordende
forældre. Stk. 4-8 finder anvendelse ved afgørelsen.
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Iværksættelse af hjælp i form af tilbud om ophold i dagtilbud, fritidsklub,
ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende
Formålet
Formålet med iværksættelse af hjælp i form af tilbud om ophold i dagtilbud, SFO, fritidsklub, ungdomsklub,
uddannelsessted eller lignende er:
 At sikre, at dit barn får den fornødne støtte og stimulation.
 At understøtte dit barn i at deltage i aktiviteter, som barnet kan profitere af.
 At bidrage til at sikre dit barns trivsel og udvikling.

Hvem kan modtage indsatsen?
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
 Dit barn, der har udfordringer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer
barnets trivsel og udvikling.
 Dit barn, der er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet.
 Dit barn, hvor du som forælder ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet.
Iværksættelse af tilbuddet skal være af væsentlig betydning for dit barn, og det skal sandsynliggøres, at der
kan opnås et positivt resultat. Der lægges afgørende vægt på dit barns pædagogiske behov og din som
forælders evne til og mulighed for at imødekomme dette.

Støttens omfang
Indholdet i aktiviteten er, at det matcher dit barns behov for støtte og stimulation, og at der er tale om
generelle aktiviteter i nærmiljøet. Støtte til fritidsaktiviteter kan gives i kombination med en fast
kontaktperson.

Hvem yder indsatsen?



Favrskov Kommunes daginstitutioner, klubtilbud, SFO’er mv.
Eksterne foreninger og fritidstilbud, herunder sportsklubber mv.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, den særlige indsats er iværksat.
Herefter vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år. Formålet med
opfølgning er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit barns behov for særlig støtte.

Særlige bemærkninger
Da iværksættelsen af hjælpen kan gives som et pålæg til dig som forælder, kan Favrskov Kommune
modregne i din families børneydelse, såfremt pålægget ikke følges.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med iværksættelse af hjælp i form af tilbud om ophold i dagtilbud, fritidsklub,
ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
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Telefon: 89 64 34 27

Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 1
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn
til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de
problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver tillige
samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
-

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
(…)
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Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Formålet
Formålet med praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet er at bevare din familie samlet og at:
 Yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter.
 Støtte op om din familie, der har vanskeligt ved at opretholde struktur i dagligdagen.
 Støtte op om dit barns trivsel og udvikling.
Målet er, at du som forælder får redskaber til selv at klare hverdagen med dit barn, og ikke at
familievejlederen eller familiebehandleren ”overtager” forældrerollen.

Hvem kan modtage indsatsen?
Det kan din familie med et barn under 18 år, hvor der er bekymring for dit barns trivsel og udvikling, og hvor
du som forælder skønnes at have brug for støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for dit barns udvikling
og for familien generelt.
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
 Din familie, der af hensyn til dit barns særlige behov har brug for støtte i hjemmet af konkret og
anvisende karakter.
 Din familie, der har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med
uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer dit barns trivsel og udvikling.
 Din familie, der har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen.

Støttens omfang
Støtten indebærer kontakt med din familie i forhold til at understøtte det praktiske familiemæssige arbejde i
hjemmet og det at få din familie til at fungere, hvis dit barn er i mistrivsel.
Støtten indebærer endvidere, at familiebehandleren har en observerende rolle og skal, som en del af støtten,
løbende vurdere din som forælders evne til at tage vare på og ansvar for dit barn.
Støtten tilrettelægges således, at du som forælder i så vid udstrækning som muligt fortsat har ansvaret for dit
barns omsorg mv. og på sigt kan klare sig uden støtte.
Med afsæt i din families konkrete hverdag kan det faglige indhold blandt andet være at:
 Give støtte til at få struktureret hverdagen.
 Anvise nye handlemuligheder til din som forælders mestring af forældreskabet.
 Give dig som forælder konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med dit
barns behov.
 Øge din families indsigt i egen situation.
 Understøtte, at du som forælder får dit barn i skole eller dagtilbud dagligt.
 Understøtte, at dit barn trives og ikke lider skade.
 Støtte dit barn i hans/hendes udvikling.
 Understøtte og bidrage til at udvikle mere hensigtsmæssige samspilsmønstre i din familie.
 Du som forælder hjælpes til at se og støtte dit barn i hans/hendes behov.
Hjælpen ydes som udgangspunkt på hverdage.
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Byrådet har besluttet, at såfremt dit barn har:
 Moderate problemer og brug for nogen støtte, er omfanget fra én time til tre timer om ugen. Det kan for
eksempel være i sager, hvor dine som forælders relationer til dit barn i perioder er problematiske og har
negativ betydning for dit barns trivsel og udvikling.
 Store problemer og brug for megen støtte, er omfanget fra tre timer til fem timer om ugen. Det kan for
eksempel være i sager, hvor dine som forælders relationer til dit barn ofte er problematiske og har
negativ betydning for dit barns trivsel og udvikling.
 Massive problemer og brug for omfattende støtte, er omfanget fra fem timer om ugen og op til, hvad der i
den konkrete sag vurderes nødvendigt. Det kan for eksempel være i sager, hvor din som forælders
relation til dit barn er direkte skadelig for barnets trivsel og udvikling.

Hvem yder indsatsen?
Som udgangspunkt leveres den praktiske pædagogiske støtte af kommunens medarbejdere, som
eksempelvis kan være familiebehandlere fra Familie- og Ungehuset.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, foranstaltningen er startet.
Herefter vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år. Formålet
med opfølgningen er at sikre, at foranstaltningen er den rette til at tilgodese dit barns behov for særlig støtte.

Særlige bemærkninger
Inden bevillingen, og før foranstaltningen sættes i værk, skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse efter
servicelovens § 50 med tilhørende handleplan efter servicelovens § 140. Foranstaltningen kan i akut
opståede situationer iværksættes sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse udfærdiges. Der skal
opstilles foreløbige mål for foranstaltningen.
Handleplanen skal pege på, at foranstaltningen vurderes at kunne tilgodese dit barns særlige behov for
støtte.
Handleplanen skal med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde konkrete mål i forhold til
dit barns trivsel og udvikling.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med praktiske pædagogiske støtte kan du kontakte følgende:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27
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Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 2
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan
løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver
tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
(...)
2) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
(…)
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Familiebehandling
Formålet
Formålet er gennem familiebehandling og/eller behandling af dit barns udfordringer at sikre, at din familie
forbliver samlet, og at du som forælder får hjælp til selv at tage vare på dit barns trivsel og udvikling.
Herunder at du som forælder bringes i stand til at:
 Håndtere dit barns problemer.
 Bevare din familie samlet.
 Din familie får mere hensigtsmæssige samværsformer, og at de indbyrdes relationer styrkes.
 Imødekomme dit barns behov.
Familiebehandling kan også tilbydes i forbindelse med, at dit barn er anbragt med henblik på at etablere eller
fastholde en stabil kontakt mellem dig som forælder/din familie og dit anbragte barn.

Hvem kan modtage indsatsen?
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være din familie:
 Hvor familiedynamikken medfører, at dit barn mistrives.
 Med vanskeligheder af social eller psykisk uhensigtsmæssige mønstre, hvor problemerne kommer til
udtryk i form af vanskeligheder for dit barn, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssigt
fokus på samspillet i din familie.
 Der står i en skilsmisse, der har alvorlige og fastgroede negative følgevirkninger for dit barn eller dine
børns trivsel og udvikling, og hvor dit forældreansvar skal fastholdes.
 Hvor dit barn har alvorlige problemer, for eksempel brug af rusmidler, alvorlig kriminalitet, forskellige
former for selvskadende adfærd mv.
 Med et nydiagnosticeret barn i forhold til din som forælders erkendelse af dit barns problemstillinger.
 Med et anbragt barn, hvor det anses for relevant at arbejde mod en hjemgivelse.
Herudover lægges der vægt på, at:
 Du som forælder skal have vilje og evne til at ville det anderledes.
 Din familie skal kunne reflektere over egen situation.
 Din familie skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien og have
kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien.
Der tages altid udgangspunkt i den familiemæssige situation (ressourcer og udfordringer) for på denne måde
at få afklaret, hvilken indsats der bedst understøtter din familie i at kunne håndtere dit barns udvikling og
trivsel.
I helt særlige tilfælde:
I særlige tilfælde kan familiebehandlingen være en udelukkende stabiliserende støtte, hvor det primære
formål er at bibeholde din families funktion stabil og dermed undgå en negativ udvikling.
Hvis dit barn er i åbenlys risiko for at blive anbragt uden for hjemmet, iværksættes der som udgangspunkt en
intensiv familieorienteret indsats (hjemmebaseret indsats). Der vil ikke kunne tilbydes hjemmebaseret
indsats, hvis dit barn vil lide fysisk og psykisk overlast i hjemmet, eller dit barn er i massivt rusmiddelmisbrug
eller begår kriminalitet.
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Støttens omfang
Familiebehandling dækker forskellige typer af familierettede indsatser, der har til formål at bevare din familie
samlet. Derfor arbejdes der i forløbet med hele eller dele af din familie.
Familiebehandling kan omfatte forskellige aktiviteter, for eksempel:
 Samtaler med din familie.
 Individuelle samtaler med dig som forælder og med dit barn.
 Gruppeforløb.
 Familiekurser.
 Observation.
 Familieaktiviteter.
 Redskaber til hensigtsmæssige samspilsformer, indbyrdes relationer, familieroller og
opdragelsesmetoder.
Familiebehandlingen kan have forskelligt omfang. Indsatsen kan også kombineres, hvor behandlere fra
Familie- og Ungehuset kommer hjem til din familie.
Familiebehandlingen er individuelt tilpasset og kan variere fra kontakt hver 14. dag til kontakt flere gange om
dagen, afhængig af din familie.
Byrådet har besluttet, at såfremt dit barn har:
 Moderate problemer og brug for nogen støtte, er omfanget fra én time til tre timer om ugen. Det kan for
eksempel være i sager, hvor dine som forælders relationer til dit barn i perioder er problematiske og har
negativ betydning for dit barns trivsel og udvikling.
 Store problemer og brug for megen støtte, er omfanget fra tre timer til fem timer om ugen. Det kan for
eksempel være i sager, hvor dine som forælders relationer til dit barn ofte er problematiske og har
negativ betydning for dit barns trivsel og udvikling.
 Massive problemer og brug for omfattende støtte, er omfanget fra fem timer om ugen og op til, hvad der i
den konkrete sag vurderes nødvendigt. Det kan for eksempel være i sager, hvor din som forælders
relation til dit barn er direkte skadelig for barnets trivsel og udvikling.
Hvis det vurderes, at dit barn er anbringelsestruet, vil der kunne tilbydes intensiv familiebehandling
(hjemmebaseret indsats). Når din familie henvises til hjemmebaseret indsats, er udfordringerne i din familie
for komplekse til at kunne løses inden for niveauet for almindelig familiebehandling. Den intensive og
helhedsorienterede indsats er støttende og til tider kompenserende og udviklende, således at en anbringelse
uden for hjemmet kan undgås, samtidig med at dit barn sikres en tryg barndom. Endvidere et det et mål, at
din families netværk inddrages som en ressource og som en aktiv støtte i din familie.

Hvem yder indsatsen?
Som udgangspunkt leveres familiebehandlingen af familievejledere og familiebehandlere fra Familie- og
Ungehuset i Børn og Familie.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, den særlige indsats er iværksat.
Herefter vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år. Formålet med
opfølgning er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit barns behov for særlig støtte.
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Særlige bemærkninger
Inden bevillingen, og før den særlige indsats til dit barn sættes i værk, skal der foreligge en børnefaglig
undersøgelse efter servicelovens § 50 med tilhørende handleplan efter servicelovens § 140. Den særlige
støtte til dit barn kan i akut opståede situationer iværksættes sideløbende med, at den børnefaglige
undersøgelse udfærdiges. Der skal opstilles foreløbige mål for indsatsen.
Handleplanen skal pege på, at indsatsen vurderes at kunne tilgodese dit barns særlige behov for støtte.
Handleplanen skal med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde konkrete mål i forhold til
dit barns trivsel og udvikling.
Der kan i visse tilfælde ydes lønkompensation til dig som forælder i forbindelse med familiebehandling, hvis
dette er af afgørende betydning for din som forælders deltagelse.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med familiebehandling kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27

Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 3
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan
løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver
tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
(…)
3) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
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Døgnophold for familien
Formålet
Formålet med døgnophold for din familie er at:
 Sikre, at du som forælder får den hjælp og støtte, som kan gøre dig i stand til at varetage dit barns
behov for tryghed og omsorg i hverdagen.
 Afdække din som forælders kontakt, nærvær og omsorg for dit barn, samt om barnet udvikler sig i en
positiv retning.
 Vurdere din forældreevne med henblik på, om din familie kan forblive samlet.
 Sikre dit barns trivsel under opholdet.

Hvem kan modtage indsatsen?
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være din familie med børn i alderen 0-3 år eller dig som gravid, hvor
der er alvorlig bekymring for, om din forældreevne er tilstrækkelig til at sikre dit barns behov for basal
omsorg, stimulering og kontakt.
Målgruppen kan også være din familie, hvor der er tvivl om din som forælders evne til at tage vare på dit
barn, og det derfor skal afklares, om barnet skal anbringes.
Du som forælder skal kunne tage vare på dit barn hele døgnet og være i stand til at modtage massiv støtte.

Støttens omfang
Udgangspunktet for indsatsen er, at den skal bidrage til, at dit barn kan forblive hos dig som forælder.
Støtten består af:
 Observationer af samspil og din som forælders evne til at tage vare på dit barn.
 Familiebehandling, som tager udgangspunkt i din families ressourcer og vanskeligheder med henblik på
at udvikle omsorgsevnen hos dig som forælder.
 Undervisning i dit barns pleje og behov for stimulering.
 Udvikling eller afklaring af din forældreevne.
Som udgangspunkt udarbejdes der i forbindelse med døgnopholdet en undersøgelse af din forældreevne.
Opholdet er typisk på døgnbasis og kan som udgangspunkt tildeles for 4-12 uger. Varigheden afhænger af,
om behandlingen får en dokumenteret effekt på dit barns trivsel og udvikling efter de første fire uger.

Hvem yder indsatsen?
Godkendt plejefamilie, kommunal plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution.
Alle anbringelsessteder skal være godkendt af Socialtilsynet. Se eventuelt yderligere på Socialtilsynets
tilbudsportal på hjemmesiden www.tilbudsportalen.dk.

Opfølgning
Socialrådgiveren følger tæt op på effekten af døgnopholdet og har som minimum ugentlig kontakt til det
indskrevne tilbud. Når det vurderes, at du som forælder med en mindre indgribende indsats i eget hjem kan
drage omsorg for dit barn, udskrives din familie.
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Hvis det vurderes, at du som forælder ikke kan bringes i stand til at drage omsorg for dit barn efter længere
tids massiv støtte, udskrives din familie. Hvorefter det skal vurderes, hvilken indsats der kan træde i stedet.

Særlige bemærkninger
Inden bevillingen, og før den særlige støtte sættes i værk, skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse
efter servicelovens § 50 med tilhørende handleplan efter servicelovens § 140. Den særlige støtte til dit barn
kan i akut opståede situationer iværksættes sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse
udfærdiges. Der skal opstilles foreløbige mål for indsatsen.
Handleplanen skal pege på, at indsatsen vurderes at kunne tilgodese dit barns særlige behov for støtte.
Handleplanen skal med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde konkrete mål i forhold til
dit barns trivsel og udvikling.
Tabt arbejdsfortjeneste
Der kan i visse tilfælde ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til dig som forælder i forbindelse med
døgnopholdet, såfremt dette er af afgørende betydning for din deltagelse.
Egenbetaling
Du som forælder betaler for kosten under opholdet.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med døgnophold for forældre og barn kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27

Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 4
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan
løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver
tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
(…)
4) Døgnophold, jf. § 55, for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en
plejefamilie, i en kommunal plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6,
eller i et botilbud, jf. § 107.
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Aflastning
Formålet
Formålet med en aflastningsordning er at:
 Kompensere for dine som forælders manglende evner til at tilgodese dit barns behov.
 Give dit barn kendskab til og mulighed for at indgå i stabile familiemønstre og relationer samt støtte dit
barns udvikling.

Hvem kan modtage indsatsen?
Målgruppen er dit barn i alderen 0-12 år, der har sociale og/eller behandlingsmæssige behov, og som i
perioder har brug for en voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end det hjemlige.
Målgruppen kan også være dit barn med svære fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, der har behov
for træning og/eller støtte uden for hjemmet på grund af barnets særlige behov for støtte.

Støttens omfang
I en aflastningsordning modtager dit barn omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og
behandling alt afhængig af dit barns behov.
Indholdet kan blandt andet være:
 Aktiviteter med aflastningsfamilien.
 Ro, tryghed og omsorg i relationen mellem voksen/barn.
 Opbygning af sociale kompetencer hos dit barn.
 Specielle pasningsbehov eller behandlingsopgaver.
Byrådet har fastsat, at niveauet for almindelig aflastning i en aflastningsfamilie er hver tredje weekend fra
fredag til søndag/mandag samt ekstra dage i ferieperioder. Aflastningsformen og timetallet vurderes ud fra
dit barns særlige behov.

Hvem yder indsatsen?
Aflastningen etableres som udgangspunkt i din families netværk. Er dette ikke muligt, kan aflastningen
etableres i plejefamilier, på opholdssteder og døgninstitutioner.
Med undtagelse af slægts- og netværksplejefamilier skal alle anbringelsessteder være godkendt af
Socialtilsynet. Se eventuelt yderligere på Socialtilsynets tilbudsportal på hjemmesiden
www.tilbudsportalen.dk.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, den særlig støtte er iværksat.
Herefter vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år. Formålet med
opfølgning er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit barns behov for særlig støtte.

Særlige bemærkninger
Inden bevillingen, og før den særlige støtte sættes i værk, skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse
efter servicelovens § 50 med tilhørende handleplan efter servicelovens § 140. Den særlige støtte til dit barn
kan i akut opståede situationer iværksættes sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse
udfærdiges. Der skal opstilles foreløbige mål for indsatsen.
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Handleplanen skal pege på, at indsatsen vurderes at kunne tilgodese dit barns særlige behov for støtte.
Handleplanen skal med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde konkrete mål i forhold til
dit barns trivsel og udvikling.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med aflastning kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27

Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 5
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan
løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver
tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
(...)
5) Aflastningsordning, jf. § 55, i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en
døgninstitution, jf. § 66, stk. 1, nr. 1 - 3, 5 og 6.
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Fast kontaktperson
Formålet
Formålet med en kontaktperson er at støtte dit barn på centrale områder i livet og at give dit barn en fast og
stabil voksenkontakt, som kan støtte dit barn til selv at blive i stand til at håndtere sine udfordringer.
Fast kontaktperson tilbydes primært til dit barn, der udviser alvorlige adfærds- og tilpasningsproblemer, og
hvor du som forælder ikke formår at udgøre voksenkontakten.

Hvem kan modtage indsatsen?
Målgruppen er primært dit barn fra 12 år og opefter, hvis du som forælder ikke aktuelt kan tilgodese dit barns
behov for særlig støtte. Kontaktpersonens opgave er:
 At yde vejledning, rådgivning og støtte til at fastholde eller opnå uddannelse eller arbejde.
 At være en stabil voksenkontakt, som din familie ikke anses at kunne opfylde.
 At hjælpe dit barn med at blive klar til en selvstændig voksentilværelse, herunder for eksempel at lære
barnet at håndtere daglig husholdningsøkonomi, at strukturere en hverdag, at kontakte offentlige
myndigheder, at træffe gode beslutninger.
 At hjælpe dit barn til at navigere i forskellige forhold i livet og herunder understøtte brugen af dit barns
netværk.
 At være en positiv rollemodel for dit barn.
 At hjælpe dit barn med at blive i stand til at hjælpe sig selv.
Støtten kan i enkelte tilfælde ydes som led i et vilkår om tiltalefrafald (dom ved retten).

Støttens omfang
Der udarbejdes forud for etablering af kontaktperson en handleplan. Kontaktpersonen løser opgaver eller
funktioner med udgangspunkt i målene i handleplanen for dit barn.
Kontakten kan bestå af samtaler, deltagelse i aktiviteter afhængigt af den konkrete situation og det
tillidsforhold, der opbygges med dit barn og din familie.
Støtten er individuelt tilpasset og kan variere fra én gang og i særlige tilfælde tre gange om ugen.
Byrådet har besluttet, at såfremt dit barn har:
 Moderate problemer og brug for nogen støtte, er omfanget fra én time til tre timer om ugen. Det kan for
eksempel være i sager, hvor dine som forælders relationer til dit barn i perioder er problematiske og har
negativ betydning for dit barns trivsel og udvikling.
 Store problemer og brug for megen støtte, er omfanget fra tre timer til fem timer om ugen. Det kan for
eksempel være i sager, hvor dine som forælders relationer til dit barn ofte er problematiske og har
negativ betydning for dit barns trivsel og udvikling.
 Massive problemer og brug for omfattende støtte, er omfanget fra fem timer om ugen og op til, hvad der i
den konkrete sag vurderes nødvendigt. Det kan for eksempel være i sager, hvor din som forælders
relation til dit barn er direkte skadelig for barnets trivsel og udvikling.

Hvem yder indsatsen?
Som udgangspunkt leveres indsatsen af Favrskov Kommunes kontaktpersoner fra Familie- og Ungehuset.

51

Ved indsatser af mindre omfang kan Børn og Familie benytte eksterne kontaktpersoner.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, indsatsen er iværksat. Herefter
vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år. Formålet med
opfølgning er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit barns behov for særlig støtte.

Særlige bemærkninger
Inden bevillingen, og før indsatsen sættes i værk, skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse efter
servicelovens § 50 med tilhørende handleplan efter servicelovens § 140. Den særlige støtte til dit barn kan i
akut opståede situationer iværksættes sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse udfærdiges. Der
skal opstilles foreløbige mål for indsatsen.
Handleplanen skal pege på, at indsatsen vurderes at kunne tilgodese dit barns særlige behov for støtte.
Handleplanen skal med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde konkrete mål i forhold til
dit barns trivsel og udvikling.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med fast kontaktperson kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27

Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 6
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan
løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver
tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
(...)
6) Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
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Anbringelse uden for hjemmet
Formålet
Formålet med en anbringelse uden for hjemmet er at give dit barn, der har behov for et alternativ til egen
familie, en base, hvor der drages omsorg for dit barns trivsel, udvikling og læring.
Støtten ydes med henblik på at sikre dit barns trivsel og udvikling og skal have til formål at:
 Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne, blandt
andet ved at understøtte dit barns familiemæssige relationer og øvrige netværk.
 Sikre dit barns muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale
relationer og netværk.
 Understøtte dit barns skolegang og muligheder for at gennemføre en uddannelse.
 Fremme dit barns sundhed og trivsel.
 Forberede dit barn til et selvstændigt voksenliv.

Hvem kan modtage indsatsen?
Målgruppen er
 Dit barn, der har behov for særlig støtte, og som er truet i sin udvikling og trivsel, og hvor mindre
indgribende indsatser har været forsøgt uden tilstrækkeligt positivt resultat. Mindre indgribende indsatser
kan for eksempel være familiebehandling, aflastning eller kontaktperson.
 Dit barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor dit barns omsorgs- og
pasningsbehov er så omfattende, at det ikke kan tilvejebringes i din familie trods omfattende støtte, og
hvor mindre indgribende indsatser har været forsøgt uden tilstrækkeligt positivt resultat. Mindre
indgribende indsatser kan for eksempel være tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse eller aflastning.

Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden kan variere fra at være en akut beslutning til en beslutning truffet på baggrund af et
forløb, hvor det viser sig, at du som forælder ikke kan bringes i stand til i tilstrækkelig grad at varetage
omsorgen for dit barn. Den særlige støtte til dit barn skal iværksættes, når det vurderes, at andre
forebyggende indsatser i hjemmet ikke kan tilgodese dit barns behov. Forud for en anbringelse skal det være
godtgjort, at en mindre indgribende støtte til dit barn og din familie ikke i tilstrækkelig grad kan løse
problemerne.

Støttens omfang
Kan der ikke opnås enighed med dig som forælder om, hvordan vanskelighederne bedst afhjælpes, tages
der altid udgangspunkt i at sikre dit barns bedste. Hvis det skønnes, at der er risiko for alvorlig skade på dit
barns trivsel og sundhed, kan der i nogle tilfælde blive tale om en anbringelse uden samtykke fra dig som
forælder.
Valg af anbringelsessted sker med udgangspunkt i dit barns behov. I vurderingen indgår blandt andet,
hvordan dit barns behov bedst dækkes og sikres samt dit barns fortsatte relation til familien, skole,
fritidstilbud osv. Udgangspunktet er, at dit barn så vidt muligt forbliver i lokalmiljøet. Der er fire
anbringelsesformer:
 Slægts- og netværksplejefamilier.
 Plejefamilier, herunder specialiserede (kommunale) plejefamilier.
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Døgninstitutioner og opholdssteder, herunder kostskole/efterskole. Det kan være kommunale og
regionale døgninstitutioner eller private opholdssteder.
Sikrede institutioner.

Dit barns behov for støtte og alder har betydning for valg af anbringelsessted.
Udgangspunktet er, at hvis dit barn kan drage nytte af de familielignende rammer i en netværksplejefamilie
eller plejefamilie, anbringes barnet dér i stedet for på et opholdssted eller i en døgninstitution. Så vidt muligt
tilstræbes anbringelse så lokalt som muligt i den konkrete situation.
Anbringelse af børn i alderen 0-3 år
Er dit barn i alderen 0-3 år benyttes altovervejende anbringelse i slægts-, netværks- og plejefamilier, så dit
barns udvikling og tilknytningsmønster sikres ved nære, omsorgsfulde og stabile rammer.
Anbringelse af børn i alderen 4-12 år
Kommunen anbringer i det omfang, som det vurderes muligt, i netværksplejefamilier, plejefamilier eller
specialiserede plejefamilier.
Er dit barn i førskolealderen er det ofte mangler i din som forælders omsorgskompetence, der fører til en
beslutning om en anbringelse.
Er dit barn i skolealderen er der ofte tale om mangler i din som forælders omsorgskompetence kombineret
med barnets specifikke udfordringer, blandt andet i forhold til skole og sociale relationer.
Anbringelse af unge i alderen 13-17 år
Kommunen ønsker så vidt muligt, og når det vurderes hensigtsmæssigt, at finde mindre indgribende
indsatser frem for anbringelse. Dette sker med udgangspunkt i dit barns behov og netværkets muligheder for
at støtte op om de mindre indgribende indsatser. Der lægges vægt på ønsket om i størst muligt omfang at
fastholde dit barn i vante omgivelser.
Anbringelse af unge i efterværn
Hvis dit barn er over 18 år, kan barnet forblive anbragt, hvis det skønnes, at formålet med anbringelsen kan
opnås inden det 23. år, og at fortsat anbringelse er af væsentlig betydning for dit barns overgang til en
selvstændig tilværelse i voksenlivet. Dit barn skal endvidere være motiveret og indgå i samarbejdet om
indsatsen.
Efterværn er et tilbud til dit barn, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt dit barn, der har
været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke. Formålet med efterværn er at bidrage til, at dit
barn får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at
være af væsentlig betydning for dit barns udvikling, og hvis dit barn er indforstået hermed.
Akutanbringelser
Akutte anbringelser skal så vidt muligt undgås. Det kan imidlertid være nødvendigt i situationer, hvor der
opstår en pludselig og alvorlig begivenhed, der kan true dit barns sundhed og trivsel, eller hvor den akutte
situation indebærer en betydelig risiko for andre personer. Akutanbringelser søges primært at ske i dit barns
netværk.
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Hvis der ikke i netværket er ressourcer hertil, vil akutanbringelser ske i en plejefamilie, opholdssted eller
døgninstitution. Der kan efter en akutanbringelse blive tale om en flytning af dit barn, når et bedre match af
anbringelsessted er fundet.
Anbringelsesperiode
Som udgangspunkt skal der altid arbejdes på, at dit barn ikke skal forblive anbragt i længere tid end
nødvendigt. Under en anbringelse arbejdes der ofte på at støtte og udvikle dine som forældres kompetencer
for at afhjælpe nogle af de problemer, der lå til grund for anbringelsen. Dette kan være med henblik på, at dit
barn kommer hjem igen, eller med henblik på at opnå en god relation og kontakt mellem dig som forælder og
dit barn under anbringelsen.
Nogle børn skal forblive anbragt hele deres barndom.
Anbringelse af børn og unge på baggrund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
Har dit barn en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal barnet forblive
længst muligt i eget hjem ved hjælp af forebyggende og kompenserende indsatser.
Anbringelse af dit barn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser finder primært sted, når de
forebyggende og kompenserende indsatser ikke længere er tilstrækkelige, samt når dit barns handicap er så
omfattende, at du som forælder trods omfattende støtte ikke længere kan tilgodese dit barns behov i
hjemmet.
Anbringelser i disse tilfælde er oftest for resten af barnets opvækst.

Hvem yder indsatsen?
Indsatsen kan ydes af følgende anbringelsessteder:
 Plejefamilier, herunder specialiserede (kommunale) plejefamilier
 Døgninstitutioner og opholdssteder, herunder kostskole/efterskole. Det kan være kommunale og
regionale døgninstitutioner eller private opholdssteder.
Med undtagelse af slægts- og netværksplejefamilier skal alle anbringelsessteder være godkendt af
Socialtilsynet. Se yderligere på Socialtilsynets tilbudsportal på hjemmesiden www.tilbudsportalen.dk.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, indsatsen er iværksat. Herefter
vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år. Formålet med
opfølgning er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit barns behov for særlig støtte.

Særlige bemærkninger
Inden bevillingen, og før den særlige støtte sættes i værk, skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse
efter servicelovens § 50 med tilhørende handleplan efter servicelovens § 140. Den særlige støtte til dit barn
kan i akut opståede situationer iværksættes sideløbende med, at den børnefaglige undersøgelse
udfærdiges. Der skal opstilles foreløbige mål for indsatsen.
Handleplanen skal pege på, at indsatsen vurderes at kunne tilgodese dit barns særlige behov for støtte.
Handleplanen skal med udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse indeholde konkrete mål i forhold til
dit barns trivsel og udvikling.
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Ifølge servicelovens § 68 b, stk. 4 skal kommunen forud for anbringelsen hjælpe dit barn med at finde en
person i barnets netværk, der skal være barnets støtteperson under anbringelsen. Det kan i den forbindelse
være muligt at dække støttepersonens udgifter til transport.

Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren
Kommunen skal tilbyde dig som forældremyndighedsindehaver en støtteperson i forbindelse med dit barns
anbringelse uden for hjemmet efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7. Formålet med en støtteperson er at
medvirke til, at du som forælder støttes til at forstå baggrunden for anbringelsen, at dit forældreskab under
anbringelsen forbedres, og at kontakten mellem dit barn og du som forælder styrkes.
Opholdsbetaling – egenbetaling
Du har som forælder fortsat pligt til at forsørge dit barn, selvom det anbringes uden for hjemmet. Kommunen
skal derfor i forbindelse med anbringelsen træffe afgørelse om betaling for opholdet. Betalingen fastsættes i
forhold til dit som forælders indkomstgrundlag. I visse tilfælde kan der gives hel eller delvis fritagelse for
betaling. Hvis dit barn selv har indtægter eller afkast af formue, kan kommunen træffe afgørelse om, at dit
barn skal opkræves egenbetaling under opholdet.
Du kan som forælder i forbindelse med varetægtsfængsling af dit barn eller ved en egentlig dom blive sat i
egenbetaling for dit barns ophold på en sikret institution.
Folkeregisteradresse på anbringelsesstedet
Ved anbringelse af dit barn uden for hjemmet har kommunen pligt til at tilmelde dit barn på den
folkeregisteradresse, hvor barnet opholder sig. Det betyder, at for eksempel udbetaling af børneydelser til
dig som forælder bortfalder.
Hvis dit barn bliver anbragt, udbetales et beløb til tøj- og lommepenge. Beløbet gradueres i forhold til dit
barns alder.

Henvendelse
Ved spørgsmål vedrørende anbringelse uden for hjemmet kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27
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Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 7
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan
løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver
tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
(...)
7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.
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Formidling af praktiktilbud
Formålet
Formålet med praktikordningen er:
 At motivere dit barn, som er særligt socialt belastet, til at lade sig integrere i det almindelige samfundsliv.
 At dit barn i videst muligt omfang inkluderes i almindelige sociale fællesskaber i nærmiljøet.
 At fastholde dit barns tilknytning til uddannelsessystemet.
 At opnå eller fastholde dit barns tilknytning til arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

Hvem kan modtage indsatsen?
Dit barn skal typisk være socialt belastet ung, der har problemer med at begå sig i samfundet, og som har
brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt at kunne fastholdes i uddannelse.

Støttens omfang
Formidling af et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver samt udbetaling af en godtgørelse til dit
barn.
Det vil oftest være UU-vejledningen, skolen eller dig som forælder, der formidler praktiktilbuddet.
Praktiktilbuddet kan være et fritidstilbud eller et supplement til et skoletilbud.
Opretholdelse af dit barns kontakt til skolesystemet kan være et sigte i forbindelse med udbetaling af
godtgørelse ved deltagelse i et praktiktilbud, men behøver ikke være det. Det kan godt være et tilstrækkeligt
formål i sig selv at støtte dit barns indtræden på arbejdsmarkedet med henblik på forbedring af barnets
sociale situation i det hele taget.

Hvem yder indsatsen?
Der kan iværksættes praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Et vigtigt element i
arbejdspraktikken er, at dit barn lærer de almindelige normer og omgangsformer, der er på en arbejdsplads,
og at dit barn indgår på lige fod med voksne og andre unge på arbejdspladsen.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, den særlige støtte til dit barn er
startet. Herefter vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år.
Formålet med opfølgningen er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit barns behov for særlig
støtte.

Særlige bemærkninger
Omfang/varighed
Et praktiktilbud vil normalt være fem-seks timer ugentligt, når der er tale om et fritidstilbud til dit barn. Er
praktiktilbuddet et supplement til skole/uddannelse, vil det som udgangspunkt være ca. 15 timer
ugentligt. Samlet varighed maksimum seks måneder.
Den særlige støtte ophører senest, inden dit barn fylder 18 år.
Der udbetales praktikgodtgørelse efter gældende takst, jf. KL’s vejledende satser. Det er ikke hensigten at
tilsidesætte grundprincippet om dit som forælders forsørgelsesansvar over for dit barn under 18 år. Derfor er
det forudsat, at praktikgodtgørelsen udgør et mindre beløb.

58

Praktikophold er som udgangspunkt omfattet af Arbejdsskadeforsikringsloven.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med formidling af praktiktilbud kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27

Servicelovens §§ 52, stk. 1 - 52, stk. 3, nr. 8
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af
hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan
løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3, nr. 7, kræver
tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. Støtte efter stk. 3 kan kun iværksættes efter gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. Hvis særlige forhold taler
herfor, kan der dog iværksættes foreløbig eller akut støtte efter stk. 3 sideløbende med undersøgelsen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
(...)
8) Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til
den unge.
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Økonomisk støtte
Formålet
Formålet er, at den økonomiske støtte kan bidrage til, at dit barn kommer i en bedre udvikling og trivsel.
Støtten ydes for at undgå anbringelse uden for hjemmet, stabilisere kontakten mellem dit anbragte barn og
dig som forælder, fremskynde en hjemgivelse eller undgå en mere indgribende foranstaltning.
Støtten indgår som en del en samlet løsning af din families problemer, og fordi det vurderes, at støtten er af
væsentlig betydning for, at din familie selv kan klare sine vanskeligheder.

Hvem kan modtage ydelsen?
Dit barn er typisk barn af dig som forælder, der har svært ved at klare omsorgen for dit barn på grund af dine
egne problemer såsom misbrug, samlivsproblemer, psykisk skrøbelighed mv. Der er således tale om, at dit
barn har et særligt behov for støtte, men hvor barnets problemer er mindre alvorlige end hos de børn, der
har behov for en anbringelse uden for eget hjem.
Afledte konsekvenser hos dit barn kan være:
 Stort fravær og manglende lyst til at gå i skole og vanskeligheder ved at klare sig både socialt og fagligt.
 Adfærdsproblemer eller psykiske problemer.
 Er i risikozonen for at begå alvorlig kriminalitet.
Støtten efter servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1 ydes alene, når det er af væsentlig betydning for dit barns
trivsel og udvikling, og du som forældremyndighedsindehaver ikke selv har tilstrækkelige midler.
Den økonomiske støtte udbetales til dig som forældremyndighedsindehaver.

Støttens omfang
Fuld eller delvis økonomisk støtte til din som forælders egen andel af for eksempel:
 Udgiften til et efterskoleophold. Kun hvis dit barns behov for støtte ikke kan tilgodeses med en indsats i
hjemmet, og det vurderes nødvendigt at få dit barn væk fra hjemmet for at opnå en bedre trivsel.
Ansøgninger om efterskole, der alene indgives på baggrund af dårlig økonomi eller faglige problemer
hos dit barn (eks. ordblindhed), er ikke omfattet af denne bestemmelse. 11. skoleår bevilges ikke.
 Dækning af mistet indtægt i forbindelse med familiebehandling.
Hvis støtten bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller en hjemgivelse kan fremskyndes
(servicelovens § 52 a, nr. 2), gives støtten uafhængigt af din som forælders økonomi.

Hvem yder indsatsen?
Den økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a udbetales af kommunen.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager opfølgning ved behov. Ved bevilling af støtte i forbindelse med efterskoleophold
foretages opfølgningen senest hvert år i marts/april.
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Henvendelse
Ved behov for økonomisk støtte kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27

Servicelovens § 52 a
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at
være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog stk. 2. Der kan ydes økonomisk støtte
til:
-

Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter § 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende
foranstaltning efter § 52, stk. 3.

-

Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes.

-

Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet.

Stk. 2. Støtte efter stk. 1, nr. 1, kan kun ydes, når forældremyndighedsindehaveren ikke selv har tilstrækkelige midler til det.
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Forældrepålæg
Formål
Formålet er at yde støtte til dit barn som er udsat, ved at stille krav til, at du som forælder påtager dig dit
ansvar som forældremyndighedsindehaver.
Forældrepålægget skal imødekomme dit barn som er udsat, hvor:
 der er risiko for, at dit barns udvikling er i fare, og at risikoen skyldes, at du som
forældremyndighedsindehaver ikke lever op til dit ansvar, og
 der foreligger oplysninger om enten:
 ulovligt skolefravær eller manglende opfyldelse af undervisningspligten.
 kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed.
 alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer hos dit barn.
 manglende samarbejdsvilje hos dig forældremyndighedsindehaver om løsning af dit barns
problemer.

Hvem kan modtage pålægget?
Du, der som forældremyndighedsindehaver faktisk er i stand til at påtage dit ansvar som forældre, men som
af forskellige årsager ikke vil eller ikke har intentioner om at gøre det.

Pålæggets indhold
Du som forældremyndighedsindehaver kan pålægges en handlepligt til at sørge for gennemførelsen af
foranstaltninger indenfor:
 Ophold i dagtilbud, skole eller fritidstilbud
 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
 Familiebehandling
 Fast kontaktperson
 Anden hjælp
Afgrænsning af pålægget
 Pålægget skal være egnet til at bidrage til løsning af problemerne i den konkrete sag.
 Efterlevelse af pålægget skal være realistisk for dig som forælder.
 Der skal være et rimeligt forhold mellem, hvor indgribende pålægget er, og hvor omfattende problemet
er.
 Du som forælder kan alene blive pålagt handlinger, der ligger inden for rammerne af ansvarlig
forældremyndighedsudøvelse.
 Forældrepålægget skal være sagligt velbegrundet og medvirke til at give dit barn de samme
udviklingsmuligheder som andre børn.
 Pålæggets indhold skal fastlægges, så du som forælder har mulighed for at opfylde dine øvrige
forpligtelser, for eksempel i forhold til din families øvrige børn, uddannelse eller arbejde.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager løbende opfølgning. Det følger dog af serviceloven, at afgørelse om
forældrepålæg kan træffes for en afgrænset periode af højst 12 måneders varighed samt at
forældrepålægget højest kan forlænges med 6 måneder ad gangen.
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Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med forældrepålæg kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 57 a
Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om at meddele forældremyndighedsindehaveren et forældrepålæg, jf. stk. 3, når der er
risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og det vurderes at bero på, at forældremyndighedsindehaveren ikke lever op til sit
forældreansvar.
Stk. 2. Meddelelse af et forældrepålæg forudsætter, at der foreligger oplysninger om,
1) at barnet eller den unge har ulovligt skolefravær, eller at undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes,
2) at barnet eller den unge har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,
3) at barnet eller den unge har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer, eller
4) at forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges
problemer.
Stk. 3. Et forældrepålæg angiver en eller flere konkrete handlepligter for forældremyndighedsindehaveren, som skal være egnede til at
bidrage til en løsning af barnets eller den unges problemer, og som står i rimeligt forhold til formålet. Det kan herunder fastsættes, at
forældremyndighedsindehaveren skal
1) sikre barnets eller den unges fremmøde i skolen ved personligt at følge barnet eller den unge i skole,
2) deltage i forældremøder og konsultationer vedrørende barnets eller den unges skolegang,
3) sikre barnets eller den unges deltagelse i konkrete fritidsaktiviteter ved at følge barnet eller den unge til det pågældende sted,
4) sikre, at barnet eller den unge er hjemme på et nærmere fastsat tidspunkt,
5) deltage i et af kommunen tilbudt forældreprogram eller
6) deltage i møder med relevante myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.
Stk. 4. Hvis der er truffet afgørelse om forældrepålæg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse efter § 52, stk. 1, om at
iværksætte foranstaltninger efter § 52, stk. 3, nr. 1, 2, 3, 6 og 9, selv om forældremyndighedsindehaveren ikke ønsker foranstaltningen
iværksat, når det vurderes, at formålet med foranstaltningen vil kunne opnås uanset det manglende samtykke.
Stk. 5. Afgørelsen om forældrepålæg træffes for en afgrænset periode af højst 12 måneders varighed. Forældrepålægget kan forlænges
med højst 6 måneder ad gangen.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal oplyse forældremyndighedsindehaveren om, at overholdelse af pålægget er en betingelse for at
modtage børne- og ungeydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, og for, at det pågældende barn eller den pågældende unge
medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. lov om individuel boligstøtte.
Stk. 7. Hvis kommunen vurderer, at den, der er meddelt et forældrepålæg efter stk. 1, ikke efterlever pålægget, og at den manglende
efterlevelse ikke beror på undskyldelige omstændigheder, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om dette. Afgørelsen er
gældende for ét kvartal.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om bortfald af pålægget, hvis kommunalbestyrelsen vurderer,
1) at forholdet, der lå bag pålægget, ikke længere eksisterer, eller
2) at forældrepålægget ikke længere er egnet til at løse barnets eller den unges problemer.
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Efterværn i form af kontaktperson
Formålet
Formålet med efterværn i form af en kontaktperson er at yde særlig støtte, der skal sikre, at du som ung, der
op til det 18. år har haft kontaktperson jf. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 6, kan fortsætte støtten udover
det 18. år, når det anses for at være af væsentlig betydning for dit behov for støtte, og hvis du som ung er
indforstået hermed.
Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at
understøtte din som ungs uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, for eksempel
anskaffelse af selvstændig bolig.

Hvem kan modtage indsatsen?
Såfremt du som ung frasiger dig støtten, kan du på et senere tidspunkt indtil det fyldte 23. år rette
henvendelse til din bopælskommune og anmode om, at efterværnet genoptages. Dette gælder såfremt:
 Du som ung fortryder tidligere at have afvist støtte, og behovet fortsat er til stede.
 Din som ungs situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte.
 Din som ungs støtte er ophørt, og behovet herfor opstår igen.
Kommunen vil foretage en vurdering af, om du som ung fortsat er i målgruppen for efterværn.

Sagsbehandlingstid
Kommunen skal træffe afgørelse om efterværn i passende tid, inden du som ung fylder 18 år. Dette sker på
baggrund af handleplanen, hvor socialrådgiveren tager stilling til, hvad der skal ske i forhold til din som ungs
uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold.

Støttens omfang
Kontaktpersonen løser opgaver eller funktioner, der tager udgangspunkt i handleplanen for dig som ung. Det
kan være opgaver, som handler om støtte på det mere personlige plan, der bidrager til en god overgang til
din voksentilværelse.
Kontaktpersonen kan bistå i samtaler med uddannelsesinstitution og andre relevante samarbejdspartnere,
for eksempel jobcenter.
Det er socialrådgiveren, der vurderer, hvor mange timer kontaktpersonen skal bistå dig som ung pr. uge.
Timeantallet afhænger af dit som ungs behov. Som udgangspunkt gives der 20 timer pr. måned, men kan
variere til både lavere og højere timetal efter en individuel og konkret vurdering.
Der kan ikke fastsættes et fast tidsperspektiv på efterværn, det skal dog senest afsluttes, når du som ung
fylder 23 år, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 43-11.

Hvem yder indsatsen?
Almindeligvis benyttes kommunens egne kontaktpersoner afhængigt af du som ungs problemer.
Der kan i helt særlige tilfælde købes kontaktpersonsordninger hos private udbydere, hvor det er nødvendigt
med en indsats af væsentligt større omfang, eller hvis der er behov for specialviden.
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Opfølgning
Socialrådgiveren følger op senest tre måneder efter, at foranstaltningen er iværksat. Herefter sker
opfølgningen med højst seks måneders mellemrum.

Særlige bemærkninger
Foranstaltningen ophører, når formålet med støtten i handleplanen er opfyldt, eller når efterværn ikke
længere opfylder dets formål; dog senest når du som ung fylder 23 år.
Det er alene de indsatser, der er nævnt i servicelovens § 76, stk. 2, der kan opretholdes eller genetableres.
Såfremt du som ung ikke er målgruppe for efterværn, skal der træffes afgørelse om dette. Såfremt det
forventes, at du som ung fremadrettet vil få behov for ydelser i voksenområdet, drøftes sagen på et
overleveringsmøde.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med efterværn kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27
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Servicelovens § 76
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig
betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang
til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige
relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en udpeget fast kontaktperson, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, kan opretholdes efter
det fyldte 18. år.
Stk. 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det
fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om,
1) at døgnophold, jf. § 55, på et anbringelsessted, jf. § 66, opretholdes,
2) at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6,
3) at etablere en udslusningsordning, jf. § 55, i det hidtidige anbringelsessted og
4) at tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at støtte efter stk. 2 og 3 kan tildeles eller genetableres indtil det fyldte 23. år,
hvis
1) den unge fortryder tidligere at have afvist støtte og behovet fortsat er til stede,
2) den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte, eller
3) støtte er ophørt, jf. stk. 7, og behovet herfor opstår igen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. § 58, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 23. år.
Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden for hjemmet, jf. § 52,
stk. 3, nr. 7, på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 4, støtte i form af en kontaktperson
frem til det fyldte 19. år. Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.
Stk. 7. Tilbud efter stk. 2-6 skal ophøre, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller
når den unge fylder 23 år.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal, i det omfang det er muligt, sørge for, at unge, som har været anbragt uden for hjemmet efter
reglerne i kapitel 11, umiddelbart inden det fyldte 18. år får mulighed for at vende tilbage til det tidligere anbringelsessted kortvarigt,
uanset om der iværksættes foranstaltninger efter stk. 3 eller § 76 a, stk. 2.
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Efterværn i forlængelse af anbringelsesager
Formålet
Kommunen skal tilbyde hjælp efter servicelovens § 76, stk. 3 til dig som ung i alderen fra det 18. til det fyldte
23. år, som har været anbragt umiddelbart op til det 18. år, og når det må anses for at være af væsentlig
betydning af hensyn til dit behov for støtte, og hvis du som ung er indforstået hermed.
Formålet med efterværn efter servicelovens § 76, stk. 3 er at bidrage til en god overgang til en selvstændig
tilværelse.
Der lægges vægt på, at støtten skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder
have fokus på at understøtte din som ungs uddannelse og beskæftigelse samt andre relevante forhold, for
eksempel opnåelse af selvstændig bolig.
Der er flere typer af efterværn, når du som ung har været anbragt umiddelbart op til det 18. år:
 Fortsat anbringelse på anbringelsessted.
 Fast kontaktperson.
 Udslusningsordning.
Hvis du som ung er flyttet for dig selv efter en anbringelse, kan det være, at en kontaktperson er den bedste
støtte, indtil du som ung kan klare sig selv. Det kan nogle gange være din som ungs tidligere plejemor/-far,
eller en pædagog du som ung har været glad for på anbringelsesstedet. Det kan også være en helt ny
person, der vurderes at være god til at støtte netop dig.
Udslusning er et tilbud rettet mod dig som ung, der har været anbragt uden for hjemmet, og som har behov
for ophold af kortere varighed på det tidligere anbringelsessted. Der kan for eksempel være tale om tilbud til
dig som ung, som ikke har en naturlig familiemæssig hjemmebase, hvor du kan være i forbindelse med
ferier, weekender mv. Du som ung får hermed mulighed for at "læne" dig op af anbringelsesstedet, hvor
andre unge tilsvarende har mulighed for at "læne" sig op af deres forældre.

Hvem kan modtage indsatsen?
Du som ung, som skønnes at have et særligt behov for støtte ud over det 18. år. Det kan være dig som ung
med svære adfærdsvanskeligheder, misbrugsproblemer, psykiske og/eller sociale problemer samt dig som
ung, der er sent udviklet med behov for støtte til social og personlig udvikling. Du som ung, som har behov
for støtte til at få en god overgang til voksenlivet.
Du som ung skal være motiveret for at samarbejde om den støtte, du får. Der skal også være udsigt til, at du
som ung vil gennemgå en væsentlig udvikling, mens du er i efterværn. Når overgangen til voksenlivet er
ovre, og du som ung er hjulpet godt på vej med uddannelse/beskæftigelse og eventuelt også bolig, skal
efterværnet afsluttes.

Sagsbehandlingstid
Socialrådgiveren skal træffe afgørelse om efterværn efter gældende regler, senest når den unge fylder 17,5
år. Dette sker på baggrund af handleplanen, hvor socialrådgiveren tager stilling til, hvad der skal ske i forhold
til din som ungs uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold.
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Støttens omfang
Den særlige støtte til dig som ung kan omfatte opretholdelse af anbringelse, kontaktperson,
udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted samt at tildele andre former for støtte, der har til formål
at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for dig som ung.
En anbringelse i efterværn kan være i følgende anbringelsestyper:
 Plejefamilie
 Netværkspleje
 Døgninstitution
 Opholdssted
 Efterskole
 Eget værelse
 Kostskole.
Derudover kan der for dig som anbragt ung etableres en udslusningsordning fra det tidligere
døgnanbringelsessted. Udslusningsordningen kan tidsmæssigt være opdelt på mange måder og kan fungere
over en længere periode som en base for dig som ung som eventuelt alternativ til en familie.
Et tidligere anbringelsessted kan også være en aflastningsordning for dig som ung i weekenden, eller når du
ellers har behov, således at det efterværn, der etableres, er fleksibelt og sker ud fra dit som ungs behov.
I et efterværnsforløb har man også mulighed for at få tildelt andre former for støtte til dig som ung, der er
eller har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart op til det fyldte 18. år. For eksempel kan der tildeles
psykologsamtaler til dig som ung, som har gavn heraf, eller du som ung kan tilbydes støtte via netværkseller samtalegrupper, mødesteder for tidligere anbragte mv. Bestemmelsen er tiltænkt situationer, hvor du
som ung har et behov, som de øvrige støttemuligheder i § 76 ikke i tilstrækkeligt omfang modsvarer.

Hvem yder indsatsen?
Ydelsen kan leveres af godkendte opholdssteder, døgninstitutioner, plejefamilier, netværksplejefamilier,
efterskole, kostskole, eget værelse.
Hvis du som ung får bevilget en kontaktperson efter din anbringelse, kan det være:
 Kontaktperson fra tidligere anbringelsessted.
 Kommunens interne kontaktpersoner.
 Eksterne kontaktpersoner især i forhold til komplicerede problemstillinger.

Opfølgning
Socialrådgiveren foretager første gang opfølgning senest tre måneder efter, indsatsen er påbegyndt.
Herefter vil der ske opfølgning, hvis der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst hvert halve år. Formålet
med opfølgning er at sikre, at indsatsen er den rette til at tilgodese dit som ungs behov for særlig støtte.

Særlige bemærkninger
Ved vurderingen af om der skal iværksættes efterværn, tages der stilling til, om efterværnet vil kunne bidrage
til, at du som ung får en bedre overgang til voksenlivet og bliver selvhjulpen. Det er afgørende, at der sker en
positiv udvikling i dit som ungs liv i løbet af den periode, hvor der fortsat er iværksat støtte over for dig.
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Såfremt du som ung ikke er målgruppe for efterværn, skal der træffes afgørelse om dette. Hvis det forventes,
at du som ung fremadrettet vil få behov for ydelser i voksenområdet, drøftes sagen på et overleveringsmøde.
Anbringelse af over 18-årige kan kun ske, hvis du som ung har været anbragt umiddelbart inden dit fyldte 18.
år. Et allerede etableret døgnophold forud for dit fyldte 18. år kan opretholdes efter
servicelovens § 76, og et afbrudt anbringelsesforløb kan genetableres – enten på det samme eller et andet
anbringelsessted.
Ved det 18. år er det din som ungs og ikke dine forælders bopæl, som bestemmer, hvilken kommune der
kan iværksætte indsatser i forhold til dig, jf. retssikkerhedslovens § 9, stk. 1.
Hvis du som ung flytter til en anden kommune det 18. år eller senere under efterværnet, påhviler det
fraflytningskommunen at oversende din handleplan til den nye kommune. Oversendelsen sker med
samtykke fra dig som ung.
Den nye kommune skal herefter træffe afgørelse om efterværn og udarbejde en ny handleplan efter
servicelovens § 140.

Henvendelse
Ved spørgsmål i forbindelse med efterværn kan du kontakte:
Børn og Familie
Familierådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 34 27
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Servicelovens § 76
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2-5 til unge i alderen fra 18 til 22 år, når det må anses for at være af væsentlig
betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang
til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige
relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at en udpeget fast kontaktperson, jf. § 52, stk. 3, nr. 6, kan opretholdes efter
det fyldte 18. år.
Stk. 3. For unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet i et anbringelsessted efter reglerne i kapitel 11 umiddelbart inden det
fyldte 18. år, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om,
1) at døgnophold, jf. § 55, på et anbringelsessted, jf. § 66, opretholdes,
2) at udpege en fast kontaktperson for den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6,
3) at etablere en udslusningsordning, jf. § 55, i det hidtidige anbringelsessted og
4) at tildele andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at støtte efter stk. 2 og 3 kan tildeles eller genetableres indtil det fyldte 23. år,
hvis
1) den unge fortryder tidligere at have afvist støtte og behovet fortsat er til stede,
2) den unges situation ændrer sig, så der senere opstår et behov for støtte, eller
3) støtte er ophørt, jf. stk. 7, og behovet herfor opstår igen.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år, jf. § 58, støtte i form af en kontaktperson frem til det fyldte 23. år.
Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.
Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde unge, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er eller var anbragt uden for hjemmet, jf. § 52,
stk. 3, nr. 7, på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssteder, jf. § 66, stk. 1, nr. 4, støtte i form af en kontaktperson
frem til det fyldte 19. år. Støtten tilbydes unge, der ikke tilbydes støtte i form af opretholdelse af døgnophold efter stk. 3, nr. 1.
Stk. 7. Tilbud efter stk. 2-6 skal ophøre, når de ikke længere opfylder deres formål under hensyn til den unges behov for støtte, eller
når den unge fylder 23 år.
Stk. 8. Kommunalbestyrelsen skal, i det omfang det er muligt, sørge for, at unge, som har været anbragt uden for hjemmet efter
reglerne i kapitel 11, umiddelbart inden det fyldte 18. år får mulighed for at vende tilbage til det tidligere anbringelsessted kortvarigt,
uanset om der iværksættes foranstaltninger efter stk. 3 eller § 76 a, stk. 2.
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Fortsat ophold i plejefamilie for unge med funktionsnedsættelser efter det
fyldte 18. år
Formålet
Formålet med den opretholdte anbringelse er at bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have
fokus på omsorg og forberedelse til din som ungs næste boform.
Formålet er endvidere at imødekomme dit som ungs behov for støtte og omsorg i plejefamiliens trygge
rammer.

Hvem kan modtage indsatsen?
Du som ung i alderen 18 år til 22 år, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har
omfattende behov for omsorg, støtte, optræning eller hjælp til udvikling af færdigheder, og der som følge
heraf ikke har udsigt til en selvstændig voksentilværelse.
Betingelserne for opretholdt anbringelse i plejefamilie er, at:
 Du som ung har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 Det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til dit som ungs behov for støtte.
 Du som ung eller din værge er indforstået hermed.
 Hjælpen bidrager til en god overgang til voksenlivet (herunder have fokus på omsorg og forberedelse til
din som ungs næste boform).
Du må gerne ved den seneste opfølgning på handleplanen have gennemgået en vis udvikling og i
begrænset omfang have forbedret dine færdigheder, jf. Ankestyrelsens principafgørelse 10-15.
Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
Hermed forstås, at funktionsnedsættelsen medfører, at du som ung vil være afhængig af massiv støtte i din
voksentilværelse og ikke forventes at kunne bo i selvstændig bolig, gennemføre en uddannelse eller opnå
selvforsørgelse gennem et arbejde.

Sagsbehandlingstid
Socialrådgiveren skal træffe afgørelse om efterværn efter gældende regler, senest når du fylder 17,5 år.
Dette sker på baggrund af handleplanen, hvor socialrådgiveren tager stilling til, hvad der skal ske i forhold til
din som ungs uddannelse, beskæftigelse og andre relevante forhold.

Støttens omfang
Den særlige støtte til dig som ung omfatter opretholdelse af anbringelse hos plejefamilie og har til formål at
bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse for dig som ung.
Opretholdelsen af anbringelsen skal ses i et udviklingsperspektiv, hvor din som ungs plejefamilie gennem
familiær omsorg og nærvær støtter dig i forberedelsen til voksenlivet. Det kan for eksempel gøres ved
samtaler med dig om, hvad der kommer til at ændre sig, når du en dag flytter hjemmefra, hvordan din
relation til din plejefamilie bliver fremover, besøge det næste sted, du som ung skal bo mv.

Hvem yder indsatsen?
Opretholdt anbringelse af dig som ung i alderen 18 til 22 år kan finde sted i plejefamilier og
netværksplejefamilier.
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Opfølgning
Socialrådgiveren følger op senest tre måneder efter, at indsatsen er iværksat. Herefter sker opfølgningen
med højst seks måneders mellemrum.

Særlige bemærkninger
Tilbuddet om opretholdt anbringelse skal ophøre, når det ikke længere opfylder sit formål under hensyn til dit
som ungs behov for støtte, dog senest når du fylder 23 år.
Såfremt du ikke er målgruppe for fortsat ophold i plejefamilie efter det fyldte 18. år, skal der træffes afgørelse
om dette. Hvis det forventes, at du som ung fremadrettet vil få behov for ydelser i voksenområdet, drøftes
sagen på et overleveringsmøde.

Henvendelse
Ved spørgsmål om fortsat ophold i plejefamilie efter det fyldte 18. år kan du kontakte:
Børn og Familie
Børnehandicaprådgivningen
Danstrupvej 4, Hvorslev
8860 Ulstrup
Telefon: 89 64 31 11

Servicelovens § 76 a
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp efter stk. 2 og 3 til unge i alderen 18 til 22 år med betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte,
og hvis den unge eller dennes værge er indforstået hermed. Hjælpen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og
herunder have fokus på omsorg og forberedelse til den unges næste boform.
Stk. 2. For unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der umiddelbart inden det fyldte 18. år er
anbragt uden for hjemmet efter reglerne i kapitel 11 i en plejefamilie efter § 66, stk. 1, nr. 1-3, kan kommunalbestyrelsen
træffe afgørelse om, at døgnophold, jf. § 52, opretholdes. Såfremt den unges plejefamilie ikke længere vurderes egnet som
plejefamilie for den pågældende unge, kan kommunalbestyrelsen tilbyde den unge anbringelse i en anden plejefamilie, som
den unge har en nær relation til og er tryg ved. Ved tilbud om anbringelse hos en anden plejefamilie skal betingelserne i stk.
1 være opfyldt.
Stk. 3. Opretholdelse af døgnophold efter stk. 2 skal ophøre, når det ikke længere opfylder sit formål under hensyn til den
unges behov for støtte, dog senest når den unge fylder 23 år.
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