Grundlag og principper for indsatsen

Serviceniveau
For børn og unge med særlige behov. Rebild Kommune 2015

1

Grundlag og principper for indsatsen

Rebild Kommune
Center Familie & Handicap
Hobrovej 110
9530 Støvring
www.rebild.dk
Tlf. 99 88 99 88
Fax 99 88 89 99
E-mail: raadhus@rebild.dk
Sikker e-post kan sendes til adressen
sikkerpost@rebild.dk
Træffetider:
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

8.00-15.00
8.00-17.00
8.00-14.00

2
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Forord
Serviceniveau – et vigtigt redskab på børne- og ungeområdet.
Hermed præsenteres Rebild Kommunes serviceniveau for indsatserne målrettet børn og unge med
særlige behov. I dette hæfte beskrives principperne for indsatserne og det konkrete serviceniveau for
de forskellige ydelser på området.
Serviceniveaubeskrivelsen tager udgangspunkt i Rebild Kommunes sammenhængende børne- og
ungepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitiks tre pejlemærker - barnet/den unge i
centrum, helhed i indsatsen og tværfaglighed – er med til at sikre den røde tråd i arbejdet på børneog ungeområdet, hvilket i særdeleshed også gælder for arbejdet med børn og unge med særlige
behov.
Formålet med beskrivelsen af Rebild Kommunes serviceniveau er at give enkel og klar information
om kommunens indsats over for børn og unge med særlige behov. Kommunalbestyrelsen ønsker at
synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer og tydeliggøre rammerne for indsatserne
på området.
Serviceniveauet gør det muligt at skabe sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen over for
barnet/den unge. Kort sagt er serviceniveauet et vigtigt redskab for kommunens medarbejdere og et
vigtigt led i kommunikationen mellem politikere og borgere om mål og prioriteringer.
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Indledning
I dette dokument beskrives Rebild Kommunes serviceniveau for indsatserne målrettet familier, børn
og unge med særlige behov. Serviceniveauerne beskriver de muligheder udsatte børn og unge og
deres familier har for at søge støtte og hjælp indenfor området. Det skal understreges at der ikke er
tale om et bindende niveau, da afgørelser altid træffes på baggrund af et individuelt skøn og
tildelingskriterierne derfor kun er vejledende. Serviceniveaubeskrivelserne skal derfor anses som et
pejlemærke for kommunens typiske servicer på området. Hvert serviceniveau er opdelt i fire
kategorier, der henholdsvis beskriver:





Formålet med indsatsen
indholdet i indsatsen
Målgruppen/ tildelingskriterierne for indsatsen
Omfanget/varigheden af indsatsten

Formålet er at fastlægge et serviceniveau er blandt andet at afstemme forventningerne hos borgere,
sådan at de ved ved, hvad de kan forvente af Rebild Kommunes ydelser for der igennem at sikre det
bedst mulige fundament for samarbejde. Serviceniveauerne fungerer som et redskab, der skaber
sammenhæng mellem økonomien og de politiske prioriteringer, som borgerne i Rebild Kommune kan
modtage.
Principper for indsatsen
Serviceniveauerne for indsatserne målrettet børn og unge med særlige behov, tager afsæt i Rebild
Kommunes sammenhængende børnepolitik, og sigter på at skabe de bedst mulige betingelser for en
sikker faglig og økonomisk styring af de sociale indsatser over for børn og unge med særlige behov.
Serviceniveauet tager derfor afsæt i Rebild Kommunes fem bærende principper for børnepolitikken.






Forebyggelse og tidlig indsats
Indsatser så tæt på barnet som muligt i netværket og lokalmiljøet
Klar prioritering af anbringelsesformer med udgangspunkt i en stabil base for barnet/ den unge
En koordineret og sammenhængende indsats på tværs af kommunale indsatsområder
Faglig og økonomisk ansvarlighed

Serviceniveauerne i dette dokument henvender sig primært til børn og unge i alderen 0-18 og deres
forældre. Dog kan servicen i visse tilfælde strække frem til den unge bliver 23 år. Betegnelsen børn
og unge med særlige behov spænder bredt. Det kan fx være børn og unge med udfordringer udledt af
psykiske, fysiske og sociale forhold, og nogle gange sammenfald af flere af disse faktorer.
Ydelser og forløb
Som udgangspunkt vil indsatserne i Rebild Kommune blive givet ud fra en helhedsvurdering af
barnets/ den unges situation, hvilket naturligt indebærer samarbejde med forældrene. Dertil
forudsætter hovedparten af foranstaltningerne at der er gennemført en såkaldt børnefaglig
undersøgelse, og at der foreligger en handleplan for barnet/ den unge.
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Iværksættelse af en foranstaltning sker for så vidt muligt i samarbejde med barnets eller den unges
forældre/myndighedsindehaver, men kan også ske uden deres/dennes samtykke.
I Rebild Kommune følger vi systematisk op på indsatsen, og målene for barnet/ den unge revideres
løbende, så indsatsen kan afsluttes eller ændres, når målet er opfyldt eller behovene ændres.
Sagsbehandlingstider
I Rebild Kommune har vi faste sagsbehandlingstider. Disse kan fortælle dig, hvor lang tid der går, fra
vi har modtaget din ansøgning, til der er truffet en afgørelse. I særlige komplicerede sager kan
sagsbehandlingstiden dog overskride de angivende sagsbehandlingstider, hvis dette er nødvendigt
for dit barns sag. I de tilfælde hvor det gør sig gældende, vil Rebild Kommune orientere dig herom.
Dog skal du påregne tid fra at en afgørelse er truffet til en foranstaltning i gangsættes. Du kan se
sagsbehandlingstiderne her.

Klage
Hvis du ikke er tilfreds med Rebild Kommunes afgørelse, har du mulighed for at klage over
afgørelsen. Der vedlægges altid en klagevejledning ved den skriftlige afgørelse
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Serviceniveau for ydelser til børn og
unge med særlige behov
Nedenfor beskrives Rebild Kommunes serviceniveau for de forskellige foranstaltningstyper efter
serviceloven målrettet børn og unge med særlige behov. Formålet med indsatsen, indholdet,
målgruppen og det typiske omfang er beskrevet. Det skal dog understreges, at der altid foretages en
individuel vurdering af behovet for hjælp til det enkelte barn/den enkelte unge og dennes familie.

SEL

§ 11 stk. 2

Anonym rådgivning
FORMÅL
Formålet er at give råd og vejledning til familier, børn og unge samt vordende forældre – som typisk ikke
har nogen tilknytning til Center for Familie og Handicap – for at hindre, at problemer vokser sig store, og at
der bliver behov for yderligere foranstaltninger i familien.

INDHOLD
Anonym Rådgivning er en familieorienteret rådgivning for dem, der sørger for et barn/ung, og som har
behov for rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.
For eksempel kan Anonym Rådgivning bruges omkring konflikter mellem børn og forældre, mellem
forældre, omkring udøvelse af forældremyndighed eller udøvelse af samværsret, støtte af en ungs egen
handlekompetence i forhold til bolig, uddannelse og kammerater, eller forældres opdragelsesproblemer
eller udfordringer i forhold til det at have et handicappet barn.
Rådgivningen er som udgangspunkt anonym og ydes af personale, som er sammensat tværfagligt.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Familier, børn og unge samt vordende forældre bosat i Rebild Kommune er omfattet af
rådgivningstilbuddet.

OMFANG/VARIGHED
Rådgivningen er gratis, og der kan ttilbydes op til tre samtaler. Yderligere hjælp skal tildeles af Center for
Familie og Handicap efter en konkret vurdering.
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SEL

§ 11 stk. 8

Familievejleder
(Børn og unge med funktionsnedsættelse)

FORMÅL
Formålet er at yde vejledning efter konstatering af funktionsnedsættelse hos et barn/ung. Vejledningen skal
styrke familiernes og børnenes videre udvikling og trivsel, afstemme forældrenes forventninger og medvirke
til at øge familiernes kendskab til mulighederne for hjælp fra det offentlige.

INDHOLD
Rådgivningsforløbet er målrettet både forældre, børn og søskende med henblik på at håndtere/rumme en
nedsat funktionsevne.
Indholdet i familievejledningen er en introducerende og helhedsorienteret information om familiens
rettigheder og hjælpemuligheder på tværs af sektorer.
Vejledningen skal indeholde oplysninger om relevante vidensmiljøer og handicaporganisationer på
området, samt rumme et tilbud om formidling af kontakt til andre familier med børn med nedsat
funktionsevne med henblik på dannelse af netværk.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Som udgangspunkt er målgruppen familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne. Barnet eller den unge har ikke fået tildelt en sagsbehandler eller foretaget en
børnefaglig undersøgelse.
Vejledningen omfatter både familier med et nyfødt barn og familier, hvor funktionsnedsættelsen konstateres
under barnets opvækst.

OMFANG/VARIGHED
Der bliver typisk tilbudt 1-2 møder af 1½ - 2 timers varighed. Der kan efter en konkret vurdering tilbydes flere
rådgivnings- og vejledningssamtaler, hvis det skønnes nødvendigt, for at formålet med familievejledningen
kan opfyldes. Dog kan der max afholdes 3 samtaler
Familievejledningen skal tilbydes inden for 3 måneder efter, at Center for Familie og Handicap har fået
kendskab til, at barnets/den unges funktionsnedsættelse er konstateret.
Når familievejledningen er afsluttet, skal familievejlederen formidle kontakt og viden om familien videre til
Center for Familie og Handicap.
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SEL

§ 11 stk. 3

Forebyggende indsatser,
herunder konsulentbistand
FORMÅL
Formålet er at sætte tidligt ind med forebyggende indsatser for at undgå at barnets/den unges problemer
vokser sig store. Der er ikke tale om så komplekse problemer, at der er behov for foranstaltninger
Formålet kan fx være at yde konsulentbistand vedrørende konkrete afgrænsede problemstillinger og
udfordringer i forbindelse med et barns særlige behov, samt at yde støtte til, at familien bevares samlet og
bringes til selv at tage vare på børnenes trivsel og udvikling.
Formålet kan endvidere være at afklare behovet for foranstaltninger med henblik på at sikre, at barnets/den
unges særlige behov imødekommes.

INDHOLD
Indholdet kan blandt andet være:
• Samtaler med familierådgiver eller psykolog om konkrete, afgrænsede udfordringer og problemstillinger
• Inddragelse af særlig ekspertviden/videncentre (fx SISO og VISO).

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Tilbuddet gives som udgangspunkt, hvis:
 Til familier, børn og unge, hvor der ikke vurderes behov for en børnefaglig undersøgelse.
 Barnet/den unges adfærd gør, at det ikke er åbenbart, hvad der er behov for.
 Familien/barnet/den unge har brug for en kortvarig indsats i forbindelse med en kendt problematik.
Det er en forudsætning, at familien generelt kan tage vare på barnet/den unge, mens forløbet/tilbuddet finder
sted.

OMFANG/VARIGHED
Konsulentbistanden tildeles typisk som et råd og vejledningsforløb/tilbud på 3 måneder (8-12 samtaler),
hvorefter der skal foretages en revidering.
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SEL

§ 11 stk. 6

Deltagelse i fritidsaktiviteter til børn og unge
FORMÅL
Formålet er at tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge, der har behov for særlig støtte,
og give dem mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn og unge.

INDHOLD
Indholdet i foranstaltningen er betaling til almindelige fritidsaktiviteter og kan eksempelvis være:



Betaling for kontingent i forbindelse med en fritidsaktivitet.
Betaling for udstyr i forbindelse med en fritidsaktivitet.

Foranstaltningen gives ud fra en individuel vurdering af barnets behov.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt:


Børn og unge der har behov for særlig støtte og hvor det at komme i gang med fritidsaktiviteter er et
led i den forebyggende indsats. Dette kan for eksempel være:
o Børn og unge, som er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i
nærmiljøet.
o Børn og unge, hvor forældre ikke har økonomiske ressourcer til at støtte barnet/ den unge.

Det er et krav til indholdet i aktiviteten, at det matcher barnets/ den unges behov for støtte, og at der er tale
om aktiviteter for så vidt muligt i nærmiljøet.
Tilbuddet er målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten eller hvor forældre kan
transportere dem.
Der kan ydes støtte til udgifter til fritidsaktiviteter, i det omfang familien ikke selv har midler dertil.

OMFANG/VARIGHED
Der tildeles som udgangspunkt maximalt1500 kr. pr. halve år.
Som udgangspunkt gives der støtte til:


Forældrebetalingsdel af fritidsaktiviteten. Det dækker som udgangspunkt almindelige fritidsaktiviteter
i foreninger. Der gives maximalt tilskud til 2 fritidsaktiviteter pr. barn/ung. Nødvendigt udstyr

Opfølgning sker en gang pr. halve år.
Støtten udbetales, såfremt barnets/ den unge forældre kan fremvise dokumentation på udgifterne i
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forbindelse med fritidsaktiviteten/ fritidsaktiviteterne.
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SEL

§ 52 stk. 3 nr. 1

Deltagelse i aktiviteter
FORMÅL
Formålet er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til
at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling, samt at sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og
stimulation.

INDHOLD
Indholdet i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder:
 Deltagelse i en sportsaktivitet
 Ophold i daginstitution
 Ophold i pædagogisk dagtilbud.
Det er et krav til indholdet i aktiviteten, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er
tale om generelle aktiviteter i nærmiljøet.
Støtten kan i nogle tilfælde gives i kombination med en kontaktperson, ligesom der kan ydes økonomisk
støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt:


Børn og unge i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et
omfang, der truer barnets trivsel og udvikling.



Børn og unge, der er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet.



Børn, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet.

Tilbuddet er typisk målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten.

OMFANG/VARIGHED
Der kan ydes støtte til udgifter, der følger af de anviste tilbud, i det omfang familien ikke selv har midler dertil.
Der tildeles som udgangspunkt maksimalt 1 000 kr. om året. Dette gælder ikke for støtte til daginstitution.
Som udgangspunkt gives der støtte til:


Forældrebetalingsdel af aktiviteten (kontingent mm.). Det dækker som udgangspunkt almindelige
aktiviteter i foreninger og maksimalt 2 aktiviteter pr. barn. Ridning, motorsport, eneundervisning i musik
og lignende aktiviteter betragtes ikke som ”almindelige aktiviteter”.



Nødvendigt udstyr.

Støtten ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes
gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
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indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL

§ 52 stk. 3 nr. 1
jævnfør § 57a

Pålæg om dagtilbud, fritidstilbud, uddannelsessted eller lign.
FORMÅL
Formålet med pålægget er at sikre, at barnet får den fornødne støtte, struktur og stimulation.

INDHOLD
Indholdet af foranstaltningen kan være et pålæg til forældrene om at sikre:
 At barnet går i daginstitution, skole eller klub.
 At barnet deltager i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet.

Desuden kan pålægget gives i tilknytning med en socialpædagogisk friplads eller der kan ydes økonomisk
støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Foranstaltningen tilbydes som udgangspunkt familier, som har problemer med at opretholde struktur og
stabilitet i dagligdagen i et omfang, der truer barnets trivsel og udvikling og hvor barnet eller den unge:
 Har ulovligt skolefravær, eller undervisningspligten i øvrigt ikke opfyldes,
 Har begået kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed,
 Har alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer
 Eller hvor forældrene/forældremyndighedsindehaveren nægter at samarbejde med de relevante
myndigheder om løsningen af barnets eller den unges problemer.
Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet, og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås
et positivt resultat. Det skal derudover, inden bevillingen tildeles, afdækkes, om generelle tilbud (fritidspas
m.m.) i stedet er en mulighed for barnet/den unge.

OMFANG/VARIGHED
Typisk er varigheden af pålægget 1 år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en ændring/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL

§ 52 stk. 3 nr. 2

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
FORMÅL
Formålet er at familien bevares samlet og bringes til selv af tage vare på barnets/den unges trivsel og
udvikling. Dette gøres ved at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter, fx igennem en
kompenserende indsats, samt at støtte op om familier, der har problemer med at opretholde struktur i
dagligdagen.

INDHOLD
Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan det faglige indhold blandt andet være at:


Give støtte til at strukturere hverdagen.



Anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet.



Give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med
børnenes behov.



Give kompenserende indsats på specifikke problematiske områder, i henhold til barnets særlige behov,
Hjælpe til at sikre, at barnet/den unge dagligt kommer i skole eller daginstitution.



Kontrollere om barnet/den unge trives og ikke lider skade.

Hjælpen ydes som udgangspunkt i hverdage, men kan også ydes aften og weekender. Det bør fremgå af
handleplanen, hvis indsatsen ligger ud over almindelig arbejdstid, og der skal være et specifikt formål med
det.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt:


Familier, som af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret
og anvisende karakter.



Familier som har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen, kombineret med uhensigtsmæssige samspilsmønstre, i et omfang, der truer barnets/den unges trivsel og udvikling.



Familier som har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i dagligdagen.

 Familier der har behov for kompenserende støtte til et barns specifikke behov.

OMFANG/VARIGHED
Som udgangspunkt tildeles der maksimalt 10 timer om ugen, som kan tilrettelægges fordelt på op til flere
gange om ugen. Der kan bruges et højere timetal, hvis det vurderes, at der er behov for at kompensere
forældrekompetencen, mens der foregår en udredning. Hvis der er tale om støtte for at undgå en
anbringelse, kan støtten dog være mere omfattende.
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Støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3
måneder. Herefter skal der foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en revidering.
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SEL

§ 52 stk. 3 nr. 3

Familiebehandling og behandling af barnets/den unges problemer
FORMÅL
Formålet med indsatsen er at udvikle og gøre familien selvhjulpen, herunder at:
 Bevare familien samlet
 Give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer
 Bibringe forældrene de fornødne kompetencer til at imødekomme barnets behov
 Etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene/familien og det anbragte barn
 Behandle familiens/barnets/den unges problemer

INDHOLD
Rammerne for familiebehandling er typisk i hjemmet eller et hus, som leverandøren råder over og den består
af individuelle samtaler, familieaktiviteter og gruppeforløb.
Familiebehandlingen ydes som udgangspunkt af kommunens interne familiebehandlingskorps
(Familiehuset). I tilfælde hvor familien har behandlingsbehov, der kræver særlig ekspertise, kan Familiehuset
inddrage ekstern leverandør med særlige kompetencer.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt familier:


Hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unge mistrives.



Hvor vanskeligheder af social, psykisk og/eller samspilsmæssig art, kommer til udtryk i form af
vanskeligheder for barnet/den unge, og hvor det anses for relevant at sætte behandlingsmæssig fokus
på samspillet i familien.



Hvor en social begivenhed som eksempelvis en skilsmisse kan have negative følgevirkninger for
barnets/børnenes trivsel og udvikling.



Hvor den unge har alvorlige teenagerproblemer, fx misbrug, selvdestruktiv adfærd mv.



Hvor det anses for relevant at arbejde mod en hjemgivelse af et anbragt barn.

Det gælder desuden, at:


Forældrene skal have en vilje og evne til at ville det anderledes.



Familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien, og have
kompetencer til at skabe og fastholde udvikling i familien.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

OMFANG/VARIGHED
Familiebehandlingen kan tilrettelægges på flere måder.
Støtten kan variere fra nogle få måneder til flere år. Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3
måneder. Herefter skal der foretages en revidering af indsatsen mindst hvert halve år.
Tilbuddet kan maksimalt gives i 1år.
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SEL
Døgnophold for familier

§ 52 stk. 3 nr. 4

FORMÅL
Formålet er at:


Undersøge samspilsformer og forældrekompetence, med henblik på, at vurdere om familien kan forblive
samlet.



Sikre at en forældrekompetenceundersøgelse kan gennemføres hvis det ikke er muligt at gennemføre
undersøgelsen som et dagtilbud.



Sikre, at barnets trivsel opretholdes under undersøgelsen.

INDHOLD
Døgnopholdet kan foregå i døgninstitution eller på et godkendt opholdssted. Som del af en
forældrekompetenceundersøgelse kan opholdet indeholde:
 Udførelse af praktiske dagligdags opgaver
 Lege og spil
 Familie- og gruppesamtaler
 Individuel støtte
 Psykologisk og pædagogisk undersøgelse.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er primært familier med børn i alderen 0-6 år eller gravide, hvor der er en alvorlig bekymring for
forældrekompetencen, og hvor der samtidig er foretaget en faglig vurdering af, at der kan arbejdes med
forældrenes ressourcer inden for en kortere periode.
Målgruppen kan også være familier, hvor der er tvivl om forældrenes evne til at tage vare på deres barn og
hvor det derfor må vurderes om barnet/børnene skal anbringes.
Foranstaltningen kan være hensigtsmæssig at benytte i de familier, hvor det vil være nødvendigt at lave et
miljøskift for at kunne lave forandringer i familien.
Forældrene skal kunne tage vare på barnet hele døgnet med massiv støtte.

OMFANG/VARIGHED
Opholdet foregår typisk på døgnbasis og er typisk kortere forløb, hvis der er tale om en udredningsopgave.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Ved behandlingsopgaver, kan der være tale om længere forløb.
Det forudsætter dog, at behandlingen har en dokumenteret effekt på barnets/børnenes trivsel og udvikling
efter de første 3 måneder.
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SEL

§ 52 stk. 3 nr. 5

Aflastningsordning med kompenserende sigte
(udsatte børn og unge)

FORMÅL
Formålet er at kompensere for manglende forældrekompetencer og støtte udviklingen af barnet/ den unge.
At give barnet/den unge kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og
relationer. Formålet kan også være at forebygge en anbringelse.

INDHOLD
Aflastning kan tilrettelægges om eftermiddagen, i hverdagene eller som weekendaflastning. Indholdet kan
blandt andet være:
 Almindelige hverdagsoplevelser.
 Tryghed og omsorg.
 Opbygning af sociale kompetencer.

Foranstaltningen kan typisk gives i sammenhæng med andre forbyggende foranstaltninger.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Foranstaltningen gives som udgangspunkt til børn og unge, der af sociale årsager har brug for voksenstøtte
og omsorg i et andet miljø end det daglige.
Foranstaltningen gives typisk til yngre børn under 15 år med komplekse behov, eller til børn, hvor forældrene
har psykiske sygdomme, hvis forældrene er indlagt eller er i periodevis misbrug.

OMFANG/VARIGHED
Tilbuddet gives typisk 1-2 weekender om måneden og i ferier.
Omfanget kan i enkelte tilfælde være større, hvis forældrene har psykiske sygdomme/misbrug og
aflastningen er alternativ til en anbringelse.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL

§ 52 stk. 3 nr. 5

Aflastningsordning med socialpædagogisk sigte
(børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet er at give barnet/den unge mulighed for socialpædagogisk træning og støtte under gode rammer.

INDHOLD
Indsatsen omfatter typisk ophold på døgninstitution, herunder:
 Samvær med ligestillede
 Støtte til erkendelse af eget handicap
 Fysisk træning.

Der anvendes typisk plejefamilier, når der er tale om mindre børn.
Indsatsen kan også foregå hos en netværksfamilie eller aflastningsfamilie, hvis der er tale om børn/ unge
med mindre handicap.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Foranstaltningen gives som udgangspunkt hvor forældre har brug for aflastning i forhold til et barn/ung med
handicap.

OMFANG/VARIGHED
Omfanget af aflastning varierer afhængigt af det konkrete behov, men er typisk 50-60 døgn per år.
Børn, der venter på opholdssted og døgninstitution og børn, der venter på at blive udredt, tildeles typisk
aflastning i op til 180 døgn pr. år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL
Personlig hjælp og pleje og praktisk
bistand

§ 44
jævnfør § 83

(Børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet er at tilbyde personlig hjælp og pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet.
Tilbuddet om hjælp skal bidrage til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder og afhjælpe
væsentlige følger af nedsat fysiske eller psykiske funktionsevner.

INDHOLD
Personlig hjælp og pleje og praktisk bistand tilbydes i tilfælde, hvor barnet har en nedsat funktionsevne.
Der kan i særlige tilfælde ydes hjælp til konkrete og afgrænsede opgaver i forbindelse med pasning af et
rask barn, hvor barnets alder gør at det ikke kan varetage sin personlige pleje grundet sin alder, og hvor
behovet for hjælp er opstået som følge af forældrenes nedsatte funktionsevne.
Hjælpen omfatter blandt andet:






Hjælp til personlig hygiejne.
Hjælp til at spise.
Hjælp til af og påklædning.
Hjælp til toiletbesøg.
Hjælp til aktivering.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt
 Børn som har en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og
som følge heraf har et midlertidigt eller varigt behov for hjælp og pleje og praktisk bistand.

OMFANG/VARIGHED
Omfanget af hjælpen varierer afhængigt af det konkrete behov, men personlig og praktisk hjælp gives
hovedsageligt i dag- og aftentimerne.
Der fastsættes individuelle mål for hjælpen.
Hjælpen tilpasses løbende.
Der følges op løbende, dog mindst en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er
opfyldt, og hvorvidt tilbuddet stadig er relevant.
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SEL
Aflastningsordning med sigte på frirum

§ 44
jævnfør § 84

(forældre til børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet er at give forældrene frirum og aflastning.

INDHOLD
En aflastningsordning udmønter sig i pasning af og omsorg for svært handicappede børn, for dermed at
aflasteforældrene.
Aflastningsordningen omfatter typisk aflastning på døgninstitution, specialinstitution, i en plejefamilie eller et
andet godkendt opholdssted.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt forældre som forsørger et barn med nedsat fysisk og/eller psykisk
funktionsevne.
Aflastningen gives ikke med baggrund i barnets behov for særlig støtte, men alene med baggrund i familiens
behov for aflastning.

OMFANG/VARIGHED
Omfanget af aflastningen varierer afhængigt af det konkrete behov, men er typisk 1-2 døgn om måneden.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL
Vedligeholdelse
af
psykiske færdigheder

fysiske

§ 44

eller
jævnfør §
86,stk.2

(Børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet er at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til børn og unge, som på
grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov herfor.
Tilbuddet om vedligeholdelse af fysiske eller psykiske færdigheder skal fremme barnets eller den unges
muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed på linje med deres jævnaldrende.

INDHOLD
Hjælpen omfatter målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde eller forbedre det hidtidige
funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning omfatter vedligeholdelse af såvel fysiske som psykiske
færdigheder og skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen for vedligeholdelsestræning er børn, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer vurderes at have behov for vedligeholdelsestræning/en individuel
træningsindsats for at kunne vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder.. Træning omfatter også træning
af børn med kroniske lidelser, i det omfang disse børn har brug for en individuel træningsindsats med henblik
på at kunne vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder .

OMFANG/VARIGHED
Afgørelsen skal træffes på baggrund af en individuel konkret vurdering af borgerens behov.
Tilbud om vedligeholdelsestræning skal ofte ses i sammenhæng med tilbud om genoptræning. Ofte vil der i
forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb efter sundhedslovens bestemmelser være behov for
vedligeholdende træning med henblik på at fastholde den erhvervede funktionsevne.
En afgørelse om vedligeholdelsestræning skal endvidere ses i sammenhæng med den hjælp, der eventuelt
gives efter § 83 jf. § 44 (personlig og praktisk hjælp) og forudsættes koordineret hermed.
Der følges op løbende, dog mindst en gang årligt, hvor der foretages en vurdering af, om målet er opfyldt, og
hvorvidt tilbuddet stadig er relevant.
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SEL

§ 52 stk. 3 nr. 6

Kontaktperson
(til barnet/den unge eller den samlede familie)

FORMÅL
Formålet er at sikre barnet/den unge en fast og stabil voksenkontakt, men ikke at overtage forældrerollen.
Formålet med at iværksætte en kontaktpersonsordning for hele familien, er at styrke indsatsen overfor
utilpassede unge.
Formålet er også at styrke den barnets/den unges mestrings- og taklingsstrategier for at klare hverdagen

INDHOLD
En kontaktperson kan have mange funktioner. Med udgangspunkt i handleplanen er det fx at:
 Støtte barnet/den unge i dennes totale livssituation.
 Støtte barnet på det nære og personlige plan.
 Deltage i møder som tryghedsskaber for barnet/den unge.
 Hjælpe med kontakt til samfundet, til skolen osv.
 Stille krav til, korrigere, guide eller stoppe barnet/den unge ved uhensigtsmæssig adfærd.
 Arbejde med overgang fra ydrestyring til indre styring.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt børn/unge der har vanskeligheder på væsentlige områder, og som ikke
får den nødvendige, støttende og stabile voksenkontakt. Forældrenes manglende omsorgskompetence er
typisk udslagsgivende. Derudover kan målgruppen også være en hel familie, der således får tilknyttet en
kontaktperson.
Desuden er målgruppen børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Her har kommunen pligt til at undersøge
mulighederne for at finde en kontaktperson fra barnets eller den unges netværk.
Foranstaltningen tildeles typisk større børn (over 12 år).

OMFANG/VARIGHED
Der visiteres efter tre grupper. De fleste vil blive visiteret ind i gruppe 2, hvor omfanget af kontakter er 1-2
gange om ugen. Unge, der er på efterskoleophold og udslusningsforløb vil typisk være visiteret til gruppe 1,
hvor omfanget af kontakter er mindre en gruppe 2. Hvis barnet/den unge har særlige udfordringer, kan der
visiteres til gruppe 3, hvor omfanget af støtten er mere end i gruppe 2.
I særlige tilfælde, fx når der anbringes på eget værelse, kan der tildeles op til 20 timer ugentligt.
Som udgangspunkt benyttes kommunens interne kontaktpersonskorps.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
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indsatsen mindst hvert halve år.

SEL

§ 54

Støtteperson og anden støtte til forældre til anbragte børn og unge
FORMÅL
Formålet er at støtte op om forældrene/forældremyndighedsindehaverne under barnets eller den unges
anbringelse og dermed også være med til at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet
omkring barnet.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældrene/forældremyndighedsindehaveren en støtteperson i forbindelse
med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. Desuden kan kommunen træffe afgørelse om
anden støtte, som skal medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen.

INDHOLD
En støtteperson kan have mange funktioner som fx:
 Generel støtte til forældrene i forhold til deres totale livssituation.
 Hjælpe med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på,
forberedelse og evaluering af møder, og hjælp til at læse og forstå skriftligt materiale omkring
anbringelsen.
 Fremme forældrenes kontakt til barnet
Herudover kan en støtteperson bidrage til at støtte forældrene på en række andre punkter, f.eks. med at løse
de problemer der har været medvirkende til, at barnet eller den unge måtte anbringes uden for hjemmet.
Støttepersonen til forældrene er et tilbud, som forældrene til anbragte børn frit kan vælge at modtage,
ligesom forældrene selv kan pege på den konkrete støtteperson og at støttepersonen er uafhængig af
forvaltningen.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er forældre/forældremyndighedsindehaver til børn og unge anbragt uden for hjemmet herunder
også forældre der pga. af funktionsnedsættelse - fx udviklingshæmmede forældre - har et særligt behov for
støtte til at kunne udfylde deres forældrerolle under anbringelsen.

OMFANG/VARIGHED
Der tildeles typisk 4-8 og maksimalt 12 timer om måneden.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL

§ 66, nr. 3

Anbringelse i netværksplejefamilie
FORMÅL
Formålet er at fastholde, drage nytte af og styrke eksisterende netværksrelationer for barnet/den unge.
Formålet med anbringelse i en netværksplejefamilie er endvidere at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i
barnets opvækst i en kendt familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre
barnet mulighed for, at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv.

INDHOLD
Netværksanbringelse er anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk.
Der behøver ikke nødvendigvis at være biologiske bånd mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at
der er en vis tilknytning mellem barn og plejeforældre.
Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen:
 At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling.
 At være en rollemodel for barnet og den unge.
 At varetage barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie.
 At sætte struktur på barnets og den unges hverdag med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
I de tilfælde hvor det besluttes, at anbringe børn uden massive behandlingsbehov, benyttes altovervejende
anbringelse i netværks- og plejefamilier.
Herudover anbringes typisk i netværksfamiliepleje, når:


Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig.



Der er mulighed for gode samarbejdsrelationer mellem netværksplejefamilien og den biologiske familie,
og når det vurderes, at netværksplejefamilien er i stand til, at sikre barnets sundhed, udvikling og trivsel.



Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence – det vil sige utilstrækkelig omsorg
for barnet med risiko for mistrivsel til følge.

OMFANG/VARIGHED
Anbringelse i plejefamilie kan ske i en afgrænset periode, men kan også ses som en del af et
længerevarende forløb og kan kombineres med andre foranstaltninger og anbringelsesformer.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL

§ 66, nr. 1

Anbringelse i plejefamilie
FORMÅL
Formålet med anbringelse i en plejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en
familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne
indgå i familiære relationer samt deltage i en families sociale liv.

INDHOLD
Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen:
 At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling.
 At være en rollemodel for barnet/den unge.
 At sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv.
 At varetage barnets/den unges behov for at bevare kontakten til den biologiske familie.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
I de tilfælde hvor det besluttes at anbringe børn uden massive behandlingsbehov, benyttes altovervejende
anbringelse i netværks- og plejefamilier.
Der anbringes typisk i familiepleje, når:


Det vurderes, at forældrenes evne til at sikre barnets sundhed og udvikling er utilstrækkelig.



Der er tale om alvorlige mangler i forældrenes omsorgskompetence – det vil sige utilstrækkelig omsorg
for barnet med risiko for mistrivsel til følge.

OMFANG/VARIGHED
Anbringelse i plejefamilie kan ske i en afgrænset periode, men kan også ses som en del af et
længerevarende forløb og kan kombineres med andre foranstaltninger og anbringelsesformer.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 66, nr. 2

Anbringelse i specialiseret plejefamilie
(kommunal plejefamilie)

FORMÅL
Formålet med anbringelse i en plejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en
familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet mulighed for at kunne
indgå i familiære relationer samt deltage i en families sociale liv.
Formålet er også at færre børn døgnanbringes på opholdssteder eller døgninstitutioner.

INDHOLD
Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen:


At muliggøre behandling.



At varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling.



At være en rollemodel for barnet og den unge.



At sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv.



At varetage barnets/den unges behov for at bevare kontakten til den biologiske familie.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Foranstaltningen gives som udgangspunkt til børn med behov for socialpædagogisk indsats med mere
massive behov, der muligvis kan være i dagbehandling på en døgninstitution.

OMFANG/VARIGHED
Anbringelse i plejefamilie kan ske i en afgrænset periode, men kan også ses som en del af et
længerevarende forløb og kan kombineres med andre foranstaltninger og anbringelsesformer.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 66, nr. 4

Anbringelse på eget værelse
FORMÅL
Formålet med en anbringelse på eget værelse er at yde den unge socialpædagogisk støtte og vejledning i
nærmiljøet med henblik på at styrke den unges evne til at mestre eget liv.

INDHOLD
Med udgangspunkt i et relationsskabende forløb gøres den unge selvhjulpen. Der samarbejdes med den
unge om at afdække de områder, hvor den unge behøver en ændring, så evnen til at mestre eget liv styrkes.
Der kan fx arbejdes med at:


Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen – herunder skole, uddannelse,
praktik/arbejde og fritid.



Yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig.



Støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling.



Støtte den unge i kontakten og relationen til familien.



Give økonomisk rådgivning og praktisk vejledning i forhold til at have ansvar for egen tilværelse.



Give vejledning i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til
naboer etc.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Som udgangspunkt er målgruppen:
 Unge 15-17-årige der er i stand til at klare en dagligdag på egen hånd, når der er tilknyttet støtte og
vejledning.
 Unge der har svært ved at skabe udvikling af personlige og sociale færdigheder og som resultat heraf
ikke profiterer af en anbringelse sammen med andre unge.
 Unge hvis eneste vanskeligheder er social tilpasning.

OMFANG/VARIGHED
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Der foretages en revidering af indsatsen første gang efter 1 måned og igen efter 3 måneder. Yderligere
opfølgning sker mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 66, nr. 4

Anbringelse i hybel
FORMÅL
Formålet med anbringelse i hybel er, at hjælpe den unge til at få kontakt til lokalmiljøet. Formålet er også at
yde socialpædagogisk støtte og vejledning i nærmiljøet og derigennem styrke den unges evne til at mestre
eget liv.

INDHOLD
Med udgangspunkt i et relationsskabende forløb gøres den unge selvhjulpen. Der samarbejdes med den
unge om at afdække de områder, hvor den unge behøver en ændring, så evnen til at mestre eget liv styrkes.
Der kan fx arbejdes med at:


Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen – herunder skole, uddannelse,
praktik/arbejde og fritid.



Yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig.



Støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling.



Støtte den unge i kontakten og relationen til familien.



Give økonomisk rådgivning og praktisk vejledning i forhold til at have ansvar for egen tilværelse.



Give vejledning i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til
naboer etc.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt:


Unge 15-17-årige, der er i stand til at klare en dagligdag på egen hånd, når der er tilknyttet støtte og
vejledning.



Unge, der kan profiterer af øget kontakt med nærmiljøet.



Unge, der har svært ved at skabe udvikling af personlige og sociale færdigheder og som resultat heraf
ikke profiterer af en anbringelse sammen med andre unge.

OMFANG/VARIGHED
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Der foretages en revidering af indsatsen første gang efter 1 måned og igen efter 3 måneder. Yderligere
opfølgning sker mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 66, nr.5

Anbringelse på opholdssted
FORMÅL
Formålet med anbringelse på et opholdssted er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst
på et godkendt opholdssted, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring.
I anbringelsen tilstræbes kontinuitet, omsorg og tryghed, samt muligheden for at arbejde med barnet/ den
unges specifikke problemer. Anbringelsen har et socialpædagogisk sigte.

INDHOLD
Følgende opgaver og ansvar kan være indeholdt i foranstaltningen:


Behandling som den er defineret i handleplanen.



At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige udvikling.



At være en rollemodel for barnet og den unge.



At varetage barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie.



At sætte struktur på barnets og den unges hverdag med skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter,
omsorg og pleje mv.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Anbringelse på et opholdssted sker som udgangspunkt, når kompenserende og forebyggende
foranstaltninger ikke længere er tilstrækkelige, og mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie, en
plejefamilie eller en specialiseret plejefamilie er undersøgt og vurderet.
Målgruppen er som udgangspunkt:


Børn, der typisk er 12 år eller derover ved anbringelsestidspunktet – dog er det behandlingsbehovet der
er det afgørende og ikke alderen.



Børn med massive behandlingsbehov eller behov for anden udviklingsmæssig støtte af professionelle
fagpersoner i døgnregi.



Børn, der ikke kan profitere af et familiemæssigt ophold.



Børn, hvor behovet for omsorg og pleje har et betydeligt omfang, at den samlede families trivsel,
herunder søskendes behov, ikke længere kan tilgodeses via kompenserende og forebyggende
foranstaltninger i hjemmet.

Typisk tildeles foranstaltningen til børn med tilknytningsforstyrrelser.

OMFANG/VARIGHED
Anbringelse på et opholdssted kan ske i en afgrænset periode og kan ses som en del af et længerevarende forløb, hvor også andre foranstaltninger og anbringelsesformer kan anvendes.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 52 stk. 3 nr.7
jævnfør § 66 nr. 5

Anbringelse på kost/efterskole
FORMÅL

nr.7

Formålet er igennem en fast struktur for både skole og fritid og en tryg base uden for hjemmet, at sikre den
unges trivsel, udvikling og læring.

Ved anbringelse på en kost/efterskole brydes radikalt med det tidligere miljø, som den unge har befundet sig
i. Formålet er, at give den unge mulighed for at bryde med uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige
vanskeligheder.

INDHOLD
Foranstaltningen kan blandt andet omfatte:


Styrkelse af den unges sociale kompetencer – både i forhold til jævnaldrende og til voksne.



Mulighed for stabil voksenkontakt.



Støtte og opbakning til en positiv personlig udvikling.



Styrkelse af den personlige ansvarlighed og det, at klare sig selv.



Støtte til at få struktur på hverdagen – både i forhold til skolegang og fritid.



Opmærksomhed på konkrete faglige behov.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt unge 15-17-årige, der har behov for særlig støtte. Unge med behov for
miljøskifte, der ikke kan profitere af de sammenhængende og fleksible tilbud, der er i lokalsamfundet. Det
kan være unge, der er under udslusning fra plejefamilie eller unge, hvor der er behov for, at kompensere for
manglende forældrekompetencer.
Målgruppen kendetegnes typisk ved, at den unge har:


Selvtillids- og selvværdsproblemer.



Manglende modenhed.



Problemer med at håndtere konflikter.



Problemer i forhold til familien.



Omsorgssvigt fra familiens side.



Personlige problemer, evt. nedsat funktionsevne.

Den unge skal kunne profitere af samværet med jævnaldrende såvel i som uden for skoletiden.

OMFANG/VARIGHED
Foranstaltningen gives maksimalt indtil det fyldte 18 år. Foranstaltningen ophører, når formålet i
handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan op-fyldes gennem foranstaltningen, vil der
blive foretaget en flytning/revidering.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.

36

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 52 stk. 3 nr. 7

Anbringelse på skibsprojekt
FORMÅL
Ved anbringelse på et skib brydes radikalt med det tidligere miljø, som den unge har befundet sig i. Formålet
er, at give den unge mulighed for at bryde med uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige
vanskeligheder.

INDHOLD
I mødet med nye udfordringer og læring samt via et forpligtende fællesskab ombord tilstræbes at bibringe
socialt belastede unge:
 Normer der er nødvendige for at fungere ansvarligt og selvstændigt – arbejdsmæssigt, socialt og
kulturelt.
 Kontakt og relationer til andre jævnaldrende og til voksne.
 Forståelse for sammenhængen mellem handling og konsekvenser heraf.
 Ny orientering i forhold til uhensigtsmæssig adfærd, vaner og kammeratskaber.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt (beskrives individuelt fra projekt til projekt):


Unge med psykiske, sociale og/eller adfærdsmæssige problemer.



Unge præget af usikkerhed og basal mistillid til voksne efter negative erfaringer med utilstrækkelige
rollemodeller under opvæksten.



Unge med tilknytnings- og kontaktforstyrrelser – med eller uden udadreagerende impulsadfærd.



Unge der er i risiko for at komme ind i en kriminel løbebane.



Unge med misbrugsproblemer uden vanemæssigt forbrug og afhængighed.

Unge der er motiverede for og har et behov for et konsekvent miljøskifte.

OMFANG/VARIGHED
Opholdet vil typisk omfatte 3 faser:


Forskole/introduktion.



Sejlperioden.



Udslusningsperiode.

Ved forskolens afslutning skal det vurderes, om og under hvilke nærmere betingelser, projektet og den
enkelte unge kan forsætte.
I udslusningsperioden vil den unge kunne bearbejde oplevelserne fra sejlperioden og orientere sig i forhold
til den fremtidige tilværelse i forhold til uddannelse/arbejde og egen bolig.
Foranstaltningen gives maksimalt indtil det fyldte 18 år. Foranstaltningen ophører, når formålet i
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov
handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan op-fyldes gennem foranstaltningen, vil der
blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 52 stk. 1 nr. 6
jævnfør § 66 nr. 6

Anbringelse på døgninstitution
(socialt udsatte)

FORMÅL
Formålet med anbringelse på døgninstitution er som udgangspunkt, at sikre barnets/den unges særlige
behov for akut anbringelse, for observation og udredning eller for behandling.

INDHOLD
På anbringelsesstederne arbejdes der typisk med at:
 Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår.
 Støtte barnet/den unge til at indgå i sunde relationer samt sociale liv.
 Udvikle og styrke barnets/den unges selvværd og selvtillid.
 Samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk.
 Sikre barnets/den unges skolebehov.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt børn og unge:
 I alderen 0-17år. Det er dog typisk børn og unge i aldersgruppen 4-14 år på anbringelsestidspunktet.
 Med behov for et specialiseret socialpædagogisk tilbud.
 Hvor der skal foretages udredning/observation før en eventuel permanent anbringelse.
 Med akut behov for anbringelse.
 Hvor det kan dokumenteres, at barnets/den unges særlige behov på ingen måde kan tilgodeses i
hjemmet.

OMFANG/VARIGHED
Foranstaltningen gives maksimalt indtil det fyldte 18 år Foranstaltningen ophører, når formålet i
handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der
blive foretaget en flytning/revidering
Ved akut anbringelse, skal der inden for 3 måneder være en begrundet stillingtagen til fortsat anbringelse
eller hjemgivelse.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 52 stk. 3 nr. 7
jævnfør § 66 nr. 6

Anbringelse på døgninstitution
(børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet med en anbringelse er, at undgå, at barnet eller den unges sundhed eller udvikling lider skade og
at imødekomme, at barnets vanskeligheder ikke længere kan løses i hjemmet.
Formålet med anbringelse på døgninstitution er som udgangspunkt at sikre barnets/den unges særlige
behov for behandling og omsorg og pleje.
Formålet kan også være en aflastning af forældrene. Det vil typisk ske som en glidende overgang fra en
omfattende aflastning til døgnophold.

INDHOLD
På anbringelsessteder arbejdes der blandt andet med:
 At sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår.
 At udvikle og styrke barnets/den unges selvværd og selvtillid.
 Samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk.
 At sikre barnets/den unges skolebehov.
 Pasning og pleje.
 Træne/vedligeholde færdigheder og sociale kompetencer.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen for døgninstitutioner er typisk børn og unge i alderen 0-18 år med betydelig og varig nedsat
fysisk og/eller psykisk funktionsevne der har behov for ophold, behandling og/eller udredning i døgnregi, og
som har så omfattende behandlingsbehov, at de ikke kan varetages, mens barnet/den unge opholder sig i
hjemmet

OMFANG/VARIGHED
Som udgangspunkt gives foranstaltningen maksimalt indtil det fyldte 18 år. Foranstaltningen ophører, når
formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen,
vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 52 stk. 3 nr. 8

Praktiktilbud
FORMÅL
Formålet er at fastholde en tilknytning til uddannelsessystemet eller at opnå/fastholde en tilknytning til
arbejdsmarkedet.

INDHOLD
Der kan iværksættes praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Et vigtigt element i
arbejdspraktikken er, at den unge lærer de almindelige normer og omgangsformer, der hersker på en
arbejdsplads, og at en unge indgår på lige fod med voksne og andre unge på arbejdspladsen.
Praktiktilbuddet kan være en fuld eller delvis erstatning for almindeligt skoletilbud. Det kan dog også
etableres som et supplement til det.
Når der er tale om en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde skal Pædagogisk Psykologisk
Rådgivning (PPR) samt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) inddrages.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt unge 15-17-årige, der er socialt belastede og 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.

OMFANG/VARIGHED
Som udgangspunkt kan omfanget variere fra 2 timer om ugen og op til fuld tid afhængigt af den unges alder.
Foranstaltningen ophører senest inden den unge fylder 18 år eller når formålet i handleplanen er opfyldt.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en
flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
Der kan udbetales en godtgørelse til den unge under praktikforløbet. Godtgørelsen til den unge svarer til
taksterne i KL’s vejledning.
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 52 a stk1 nr. 1

Økonomisk støtte til ophold på kost/efterskole
FORMÅL
Formålet er at udvikle den unges sociale og uddannelsesmæssige kompetencer og give den unge et
miljøskifte – og at give fuld eller delvis økonomisk støtte til forældrenes egen andel til et efterskoleophold.
Den økonomiske støtte bliver givet på baggrund af en vurdering af forældremyndighedsindehaverens evne til
at afholde udgiften med udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering samt en vurdering af udgiftens
størrelse.

INDHOLD
Efterskoleopholdet skal tilrettelægges efter den unges særlige behov og skal grundlæggende indeholde et
relevant undervisningstilbud og fritids-/aktivitetsmuligheder.
Efterskolen skal være indstillet på at indgå i det individuelt tilrettelagte samarbejde omkring den unge i
forhold til forældre og den kommunale myndighed.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt:


Unge med stort fravær, og manglende lyst til at gå i skole og som svært ved at klare sig socialt og
fagligt.



Unge i familier med samlivsproblemer.



Unge med adfærdsproblemer.



Unge med psykiske problemer.



Unge, der er i risikozonen for at begå kriminalitet.



Unge af forældre, der har svært ved at klare omsorgen for barnet/den unge pga. egne problemer såsom
misbrug, samlivsproblemer, psykisk skrøbelighed etc.



Unge, der har et særligt behov, men hvor den unges problemer er mindre alvorlige end hos de unge,
der har behov for en anbringelse udenfor eget hjem.

Der skal i alle tilfælde foretages en økonomisk trangsvurdering.
.

OMFANG/VARIGHED
Bevillingen til efterskole gives som hovedregel for 1 skoleår af gangen, men kan forlænges efter konkret
vurdering. Som udgangspunkt kan der maksimalt ydes tilskud til efterskoleophold i 2 år.
Efter et halvt år indhentes udtalelser fra efterskolen og der foretages samtaler med den unge og forældre /
familie med henblik på vurderingen af eventuel forlængelse af bevillingen.
Bevillingen kan maksimalt gives til og med det 10. skole år
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Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 52a stk. 1 nr. 3 (2)

Økonomisk støtte til udgifter under anbringelse
FORMÅL
Formålet er at yde økonomisk bistand for at fremme en hjemgivelse eller at støtte en stabil kontakt mellem
forældre og børn under en anbringelse uden for hjemmet.

INDHOLD
Bestemmelsen anvendes til at yde hjælp til forældrenes transportudgifter i forbindelse med samvær eller til
specielle udgifter, der er nødvendige for, at et fysisk eller psykisk handicappet barn kan besøge forældrene i
hjemmet. Der kan fx ydes støtte til udgifter til indretning eller udstyr i hjemmet, som er nødvendigt for, at
barnet eller den unge kan besøge forældrene i hjemmet.
Bestemmelsen kan anvendes til at yde hjælp til en formålsbestemt aktivitet i forbindelse med en
længerevarende samværsperiode.
Bestemmelsen giver ikke generel mulighed for at yde tilskud til fødselsdags- og julegaver.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er familier med anbragte børn og unge.
Hjælpen er formålsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må afhænge af forældrenes
økonomi, men alene af formålet med støtten.

OMFANG/VARIGHED
Ydelsen kan tildeles i hele anbringelsens længde dog maksimalt ind til det 18. år.
Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde en familie hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.
Når støtten ydes for at fremme en hjemgivelse, er det en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem
ydelsen af økonomisk støtte og dette formål.
Når støtten ydes for at støtte op om kontakten mellem forældre og anbragte børn/unge er det en
forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og formålet med at støtte en
stabil kontakt mellem forældre og børn.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL

§ 52a stk. 1 nr. 2

Økonomisk støtte til at undgå anbringelse
FORMÅL
Formålet er at yde økonomisk bistand med henblik på at undgå en anbringelse.

INDHOLD
Støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens problemer, og den sigter mod at sætte familien i
stand til selv at klare sine vanskeligheder.
Som eksempler på bestemmelsens anvendelsesmuligheder kan nævnes hjælp til bedre bolig (fx hjælp til
istandsættelse, flytning og indskud), sanering af gæld, kortvarig betaling af husleje eller betaling af mindre
anskaffelser.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt familier med børn og unge, som er så truede, at de vil blive anbragt, hvis
der ikke gives økonomisk støtte.
Hjælpen er formålsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må afhænge af forældrenes
økonomi, men alene af formålet med støtten.

OMFANG/VARIGHED
Ved bevillingen skal der foretages en samlet vurdering af familiens økonomi med henblik på, at den samme
restance ikke opstår igen.
Foranstaltningen gives maksimalt indtil det fyldte 18 år.
Bestemmelsen giver ikke mulighed for at yde en familie hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.
Det en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og formålet med den
økonomiske støtte.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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SEL

Merudgifter

§ 41

(børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet med merudgiftsydelsen er at medvirke til, at børn og unge med funktionsnedsættelse kan forblive i
familien og dermed undgå anbringelse på institutioner eller lignende, såfremt hensynet til barnets tarv tilsiger
dette. Eller at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med barnets/ den unges nedsatte
funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.
Formålet kan også være at hindre, at barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/ langvarige
lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

INDHOLD
Merudgiftsydelsen beregnes på baggrund af dokumenterede og/eller skønnede årlige nødvendige
merudgifter, der direkte er en følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende
lidelse. Der skal således fratrækkes en egenbetaling.
Foranstaltningen giver således hjemmel til at dække de udgifter, som familien ikke ville have haft, hvis
barnet/den unge ikke havde haft en nedsat funktionsevne eller en kronisk/langvarig lidelse. Behandling er
ikke en udgift der følger af forsørgelsen.
Typiske merudgifter:


Kost og diætpræparater.



Medicin.



Diabetes.



Kost ved sygehusophold.



Befordring.



Handicap rettede kurser.



Beklædning/fodtøj.



Konsulentbistand som merudgift.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Der kan som udgangspunkt bevilges økonomisk tilskud til dækning af nødvendige merudgifter ved
forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med:


Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.



Indgribende kroniske lidelser (lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den
daglige tilværelse).



Indgribende langvarige lidelser (sygdomstilstande og lignende, som fra det tidspunkt, hvor de opstår,
normalt vil vare i 12 måneder eller derover – der lægges således i praksis vægt på, om lidelsen
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forventes at vare barnealderen ud).
Det er en betingelse for, at der kan bevilges merudgiftsydelse, at barnet eller den unge forsørges i eget
hjem. Ved forsørgelse i eget hjem forstås, at barnet eller den unge:


Bor hos indehaveren af forældremyndigheden eller andre pårørende.



Er indlagt på hospital.



Er på aflastning efter Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 5.



Er på kost- eller efterskole (uden at der er tale om en anbringelse).

Hvis barnet eller den unge er anbragt uden for eget hjem i et anbringelsessted, og er omfattet af målgruppen
for merudgiftsydelse, afholder anbringelsesstedet, de nødvendige merudgifter.
Hvis barnet eller den unge er anbragt uden for eget hjem i en plejefamilie (Serviceloven § 52 stk. 3 nr. 7) og
er omfattet af målgruppen for merudgiftsydelse, bevilges de nødvendige merudgifter som en del af
anbringelsesudgiften. Udgiften refunderes plejefamilien med faktiske afholdte udgifter (ingen standardisering
og minimumsgrænse) efter særskilt dokumentation for aftalte nødvendige merudgifter.

OMFANG/VARIGHED
Som udgangspunkt bevilges de nødvendige merudgifter til forsørgelsen af barnet eller den unge i hjemmet.
Merudgifterne skal være en direkte følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne eller indgribende
lidelse. Indehaveren af forældremyndigheden afholder selv den del af udgifterne, der udgør den “normale”
forsørgelsesudgift af et barn eller en ung i hjemmet.
Ved dækning af merudgifter tages der udgangspunkt i et standardbeløb. Merudgiftsydelsen beregnes på
grundlag af det konkrete behov og udbetales med én eller flere ottendedele af dette standardbeløb.
Merudgiften kan i øvrigt tildeles med mere end et standardbeløb. Desuden gælder følgende:
 De konkrete sandsynliggjorte merudgifter rundes op til nærmeste 100 kr.
 Der er et minimumsbeløb for merudgifter - uanset barnet eller den unges handicap
 Der skal løbende ske en opfølgning på, om den udmålte ydelse dækker de konkrete behov. Der følges
op minimum 1 gang om året.
Merudgiftsydelsen er uafhængig af indkomst og formue.

Der foretages som udgangspunkt en revidering af indsatsen en gang årligt.
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SEL
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

§ 42

(børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet med at yde tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn og unge med funktionsnedsættelse er at
barnet/den unge kan forblive i familien og dermed undgå anbringelse på institutioner eller lignende, såfremt
hensynet til barnets tarv tilsiger det. Eller at familien kan leve så normalt som muligt på trods af og med
barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller den kroniske/langvarige lidelse.
Formålet kan også være at hindre, at barnets/den unges nedsatte funktionsevne eller kroniske/ langvarig
lidelse forværres eller får andre og mere alvorlige følger.

INDHOLD
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste er hjælp til dækning af indtægtstab for forældre, hvis pasning af et
barn under 18 år med et omfattende handicap forhindrer dem i at passe deres arbejde og opretholde deres
sædvanlige arbejdsindtægt.
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 barnet.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt forældre der – som en nødvendig og hensigtsmæssig følge af deres
barns nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse –
passer barnet i hjemmet.

OMFANG/VARIGHED
Der kan være tale om både del- og fuldtidskompensation. Udgangspunktet for beregning af tabt
arbejdsfortjeneste er, at familien skal bevare det hidtidige forsørgelsesniveau.
Ved kontroller, indlæggelser eller undersøgelse i forbindelse med barnets funktionsnedsættelse, skal
omfanget som udgangspunkt være minimum 4 dage årligt før der kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste.
Udmålingen af behovet skal typisk ses i forhold til den enkelte families situation, fx om der er to forældre,
skæve arbejdstider, andre børn, barnets/den unges alder og andre iværksatte foranstaltninger og
merudgiftsydelser til familien.
Der foretages som udgangspunkt en revidering af indsatsen en gang årligt.
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SEL

§ 43

Særlig supplerende ydelse
(børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet er, at personer der bliver ledige fra deres erhvervsarbejde og samtidig modtager tabt
arbejdsfortjeneste i op til 37 timer ugentligt (efter Servicelovens § 42), kan f mulighed for at bevare
tilknytningen til arbejdsmarkedet under perioden med tabt arbejdsfortjeneste.

INDHOLD
Supplering af tabt arbejdsfortjeneste ved ledighed.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen er som udgangspunkt forældre der – som en nødvendig følge af deres barns nedsatte fysiske
eller psykiske funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelse – passer barnet i hjemmet
Målgruppen er som udgangspunkt personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42
og som bliver ledige. Betingelserne for at modtage en særlig supplerende ydelse er, at personen:


Er arbejdsløshedsforsikret.



Ikke er berettiget til at modtage dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv.



Ikke er selvforskyldt ledig.



Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i et deltidsarbejde og ikke modtager andre ydelser til
forsørgelse efter anden lovgivning.

OMFANG/VARIGHED
Ydelsen udgør et beløb svarende til højeste sygedagpengebeløb, jævnfør lov om dagpenge ved sygdom og
fødsel. Der kan dog kun udbetales et beløb, der svarer til 90 % af personens arbejdsfortjeneste i det arbejde,
som pågældende er blevet ledig fra.
Ydelsen kan højest udbetales i 3 måneder efter udgangen af den måned, hvor ledigheden indtræffer.
Baggrunden for den begrænsede periode på 3 måneder er, at ydelsen skal ses som et økonomisk
sikkerhedsnet i en afgrænset periode, så der er mulighed for, at personen selv med kommunens bistand kan
finde et nyt deltidsarbejde.
Det er væsentligt, at personen bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet under perioden med hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste.
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SEL

§ 45

Ledsageordning
(børn og unge med handicap)

FORMÅL
Formålet er at medvirke til den unges selvstændiggørelse og integration i samfundet gennem støtte til
deltagelse i typiske aktiviteter for aldersgruppen.
Unge med handicap har, som andre unge, behov for at kunne komme hjemmefra, gøre indkøb og deltage i
kulturelle og sociale aktiviteter. Både for unge, der lever et relativt aktivt liv og for unge, der lever mere
isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, at de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. For
de unge gælder det, at de kan have behov for at komme uden for hjemmet uden, at det er forældrene, der
ledsager dem eller i øvrigt administrerer ledsagelsen for dem.

INDHOLD
Ledsageordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, fx
at hjælpe med at tage overtøj af og på samt med kørestol og andre ganghjælpemidler.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Ledsagerordningen retter sig som udgangspunkt mod unge hjemmeboende, der ikke er i stand til at færdes
på egen hånd uden for hjemmet 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.
Ledsageordningen kan med forældrenes accept tilbydes børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan
færdes uden for hjemmet uden ledsagelse.
Barnet eller den unge som er berettiget til ledsagelse, har ret til selv at udpege en person til at udføre
opgaven.
Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til det barn eller den unge,
der er berettiget til ledsagelse.

OMFANG/VARIGHED
Der tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden til børn og unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes
alene.
Den unge kan inden for en periode på 6 måneder spare timer sammen. Timer, der er opsparet, men ikke
forbrugt, bortfalder efter 6 måneder.
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SEL

§ 76a

Efterværn (opretholdelse af anbringelse i plejefamilie)
(børn og unge med nedsat funktionsevne)

FORMÅL
Formålet er at give særlig støtte, der skal sikre, at unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne, der har været anbragt i en plejefamilie umiddelbart forud for det 18 år, kan opretholde
anbringelsen, til den unge fylder 23 år. Formålet er at imødekomme den unges behov for støtte og omsorg i
plejefamiliens trygge rammer.

INDHOLD
Foranstaltningen skal bidrage til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus på omsorg og
forberedelse til den unges næste boform. Opretholdelsen for anbringelsen kan ligeledes være relevant i
forhold til at sikre kontinuitet i forbindelse med væsentlige ændringer i den unges liv omkring den 18. år, for
eksempel ophør i specialskole eller start på særligt tilrettelagt uddannelse/beskyttet beskæftigelse.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Støtten gives til unge med betydelig eller varig nedsat funktionsevne, der:
 Vurderes at være afhængig af massiv støtte i deres voksentilværelse, herunder støtte i forbindelse
med deres boligsituation.
 Har funktionsnedsættelser, eller svære psykiske lidelser af et sådant omfang, at de uanset
mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i et fleksjob,
ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde eller gennemføre en
kompetencegivende uddannelse.
 Der har forsat udbytte af ophold i plejefamilie.

Dertil skal følgende betingelser være opfyldt for at få tildelt støtten:
 Det må anses at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte.
 Den unges værge skal være indforstået med denne støtte.
 Opretholdelsen af anbringelse skal samlet set vurderes til at være den bedste løsning for den unge og
skal bidrage til en god overgang til voksenlivet.

OMFANG/VARIGHED
Foranstaltningen tildeles maksimalt, til den unge fylder 23 år, jf servicelovens § 76a. Unge, der har brug for
støtte herefter, skal have hjælp efter voksenreglerne i serviceloven. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan
opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/revidering.
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år.
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Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt.
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SEL
Efterværn
(kontaktperson)

§ 76 stk. 2, og § 76, stk.

3, nr. 2 og stk. 5 og stk. 6

FORMÅL
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. Særlig støtte, der skal sikre, at unge, der har haft iværksat hjælpeforanstaltninger forud for
det 18 år, kan bibeholde støtte, til den unge fylder 23 år.

INDHOLD
Støtten omfatter en fast kontaktperson. Foranstaltningen 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, for eksempel anskaffelse af selvstændig bolig.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Der er fire muligheder for at få tildelt en kontaktperson:
1) Målgruppen er unge, der inden det fyldte 18 år har haft en kontaktperson, og hvor der fortsat skønnes
at være et behov, og den unge er indforstået med hjælpen.
2) Målgruppen er unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet på et anbringelsessted umiddelbart
inden det fyldte 18 år, hvor der fortsat skønnes at være et behov, og den unge er indforstået med
hjælpen.
Disse to muligheder for tildeling af en kontaktperson tildeles som udgangspunkt til unge med et spinkelt eller
manglende netværk, således at den unge eksempelvis får mulighed for at tale med en voksen person, der
kan hjælpe med at skabe en mere glidende overgang til voksentilværelsen.
3. Målgruppen er unge, der umiddelbart inden det fyldte 18 år er eller var anbragt uden samtykke fra
forældremyndighedsindehaveren og den unge, og som ikke tilbydes støtte i form af en opretholdelse
af et døgnophold. Denne gruppe af unge har ret til en kontaktperson.
4. Målgruppen er unge, der umiddelbart inden det fyldte 18 år er eller var anbragt på eget værelse eller
lignende, jf, § 66, nr. 4, og som ikke tilbydes støtte i form af en opretholdelse af et døgnophold.
Denne gruppe har ret til en kontaktperson.

OMFANG/VARIGHED
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år. Det er afgørende, at der foregår en udvikling i den unges liv i løbet af den
periode, hvor der fortsat er iværksat støtte over for den unge.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt eller når støtten ikke længere opfylder sit
formål. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en
revidering.
Efterværn ophører senest ved det 23. år. Unge, der har brug for støtte herefter, skal have hjælp efter
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voksenreglerne i serviceloven
Foranstaltningen efter punkt 3 ovenfor skal tilbydestil den unge frem til det fyldte 23 år.
Foranstaltningen efter punkt 4 ovenfor skal tilbydes frem til det 19. år.

53

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

SEL

§ 76 stk. 3 nr. 1og 3

Efterværn (døgnophold og udslusning)
FORMÅL
At sikre at de unge, der har haft iværksat hjælpeforanstaltninger forud for det 18 år i form af anbringelse
uden for hjemmet, kan få tildelt eller genetableret støtte, frem til de fylder 23 år. 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.

INDHOLD
Foranstaltningen kan omfatte fortsættelse af døgnophold eller udslusning i det hidtidige anbringelsessted.

MÅLGRUPPE/TILDELINGSKRITERIER
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være unge, der særligt skønnes at have behov for støtte ud over det
18 år, herunder:
•

Unge med svære adfærdsvanskeligheder.

•

Unge med misbrugsproblemer.

•

Unge med psykiske og/eller sociale problemer.

•

Sent udviklede unge med behov for støtte til social og personlig udvikling.

OMFANG/VARIGHED
Første revidering af indsatsen skal foretages efter 3 måneder. Herefter skal der foretages en revidering af
indsatsen mindst hvert halve år. Det er afgørende, at der foregår en udvikling i den unges liv i løbet af den
periode, hvor der fortsat er iværksat støtte over for den unge.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt eller når støtten ikke længere opfylder sit
formål. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen, vil der blive foretaget en
revidering.
Efterværn ophører senest ved det 23. år. Unge, der har brug for støtte herefter, skal have hjælp efter
voksenreglerne i serviceloven.
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