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Dagbehandlingstilbud i Herning Kommune
Baggrund for tilbuddet:
Tilbuddet oprettes ud fra et ønske om at iværksætte en indsats for børn og
unge i alderen 4-14 år og deres familie, hvor døgnanbringelse af børnene/de
unge overvejes, men hvor det skønnes formålstjenligt at iværksætte dagbehandling som alternativ. Tilbuddet bygger på evidensbaseret forskning og teori omkring bevarelse af barnets/den unges tilknytning til sine forældre samt
ICS modellens fokus på forældrenes ressourcer og evne til at opfylde deres
forpligtelser med at drage omsorg for børnene/de unge og give dem muligheden for at have et ”børneliv”.
Lovgrundlag:
Tilbuddet oprettes efter Lov om social service, § 52, stk. 3, nr. 3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
Der leveres ydelser efter Lov om social service:
 § 52, stk. 3. nr. 2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
 § 52, stk. 3. nr. 5: Aflastningsordning
 § 52, stk. 3. nr. 6: Udpegning af en fast kontaktperson for barnet, den
unge eller for hele familien
Formål med tilbuddet:
 At sikre flest mulig børn en opvækst i eget hjem, så de dermed bevarer
tilknytningen til deres nærmiljø, skole, fritidsinteresser, venner og familie m.m.
 At arbejde ud fra en helhedsorienteret tilgang, herunder koordinering af
tværsektorielle indsatser.
Mål med tilbuddet:
Målet med dagbehandlingstilbuddet er, at fastholde barnet/den unge i dets
normale miljø samt arbejde mod marginalisering og ekskludering, som
børn/unge og familier med vanskeligheder, generelt eller i perioder af deres
liv, er i risiko for.
Udgangspunktet er at forældrene inddrages mest muligt og ressourcerne i
familien udnyttes/udvikles med henblik på, at børnene forbliver i hjemmet.
Give børnene/de unge mulighed for at have et ”børneliv”, hvor de får lov til at
være børn.
Målgruppe:
Børn og unge fra Herning kommune som, på indskrivningstidspunktet, er i alderen 4 -14 år, hvis forældre har behov for professionel støtte til at sikre den
daglige omsorg, trivsel og udvikling for barnet/den unge.
Børn og unge der udviser betydelige kontakt -, og udviklings- og adfærdsforstyrrelser og ofte er i fejludvikling på de følelsesmæssige, sociale og kognitive
områder og dermed har behov for socialpædagogisk behandling.
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Dagbehandlingstilbuddets teoretiske referenceramme:
Der arbejdes ud fra en systemisk teoretisk referenceramme og med en ressourcefokuseret tilgang.
Dagbehandlingstilbuddet:
Dagbehandlingstilbuddet opbygges som et sted, hvor børnene/de unge kommer fast nogle gange ugentlig og har et ”almindeligt” børneliv med lektier, aktiviteter, venner og aftensmad. Derudover udarbejdes individuelle planer med
målsætning for indsatsen i forhold til det enkelte barn/unge og de vanskeligheder og problematikker netop han/hun har.
Der lægges vægt på udvikling af børnenes/de unges sociale færdigheder i de
arenaer, hvor de færdes, og ved at barnets/den unges venner uden for tilbuddet inviteres med i forskellige sammenhænge.
Der er specielt fokus på barnets/den unges familie.
Udgangspunktet er, at forældrene inddrages mest muligt og ressourcerne i
familien udnyttes/udvikles med det sigte, at børnene forbliver i hjemmet og at
forældrene bliver bedre forældre for deres børn/unge.
Når behovet opstår, vil der være mulighed for, at medarbejder periodisk kan
overtage ansvaret, eller støtte forældre til bedre at magte ansvaret for barnet/den unge.
Tilbuddet:
 Kan være et alternativ til en døgnanbringelse på institution eller i familiepleje.
 Kan sikre øget stabilitet / kontinuitet i barnets/den unges og familiens
hverdag / liv - i og med at der er tale om et længerevarende forløb.
 Kan være et akut-tiltag dvs. barnet kan starte i tilbuddet, før der foreligger børnefaglig undersøgelse (§ 50) eller handleplan.
 Kan tilbyde overnatningsmulighed for barnet, hvis der opstår en akut situation.
 Kan tilbyde skriftlig status i forhold til forløbet.
 Kan medvirke til at skabe større fleksibilitet mellem tilbud – på tværs af
sektorer.
 Kan have karakter af tidlig indsats i forhold til familiens øvrige børn.
Tilbuddets indhold:
Der tages udgangspunkt i kommunens handleplan for det enkelte barn/unge
og den enkelte familie samt de aftaler, der er indgået med den kommunale
sagsbehandler og andre relevante samarbejdspartnere. På baggrund heraf
udarbejdes en individuel pædagogisk behandlingsplan, herunder koordinering
af tværsektorielle indsatser.
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Den individuelle kontakt til såvel barn/ung som forældre vil variere. Dels på
baggrund af de mål, der er opstillet i handleplanen dels i forhold til det behov,
der vurderes at være i familien. Periodisk vil det være nødvendigt med tæt
kontakt og et intensivt forløb. På andre tidspunkter vil det være hensigtsmæssigt at ”skrue ned” for kontakten.
.
Barnet tilbydes:
Støtte til bedst mulig udvikling ud fra barnets/den unges individuelle ressourcer og behov. Med udgangspunkt i en helhedstænkning omkring familien i
form af:














En voksen kontaktperson, der arbejder med børnenes individuelle problematikker. Kontaktpersonen er bindeled mellem hjem, myndigheder
og tilbud. Barn og familie kan komme i forbindelse med tilbuddet 24 timer i døgnet
Hjælp til lektielæsning
Hjælp til at etablere /fastholde gode venskaber
Sund og varierende kost
Støtte til tandlægebesøg
Støtte til lægebesøg
Samtaler
Fysisk aktivitet
Hjælp til at finde en fritidsinteresse og støtte til at fastholde fritidsinteressen
Mulighed for at deltage i en børnesamtalegruppe
Oplevelsesture med de øvrige børn/unge og familier

Forældrene tilbydes:
 At medarbejder kan komme i familiens hjem og sætte kompenserende
ind i forhold til familiens ressourcer og begrænsninger.
 Samtaler
 Fælles oplevelsesture for børn/unge og deres forældre
 Fælles spiseaftener med børn/unge og deres forældre
 Telefonisk kontakt
 Støtte eller tovholder i forhold til kontakt til myndigheder
 Støtte og vejledning til strukturering af daglige gøremål – herunder
kost, rengøring, indkøb, vask, hygiejne etc.
 Støtte til afholdelse af mærkedage for eksempel fødselsdage og lignende.
 Støtte til budgetlægning
 Samtalebaseret støtte til kontakt med netværk
 Samtalebaseret støtte til etablering af fritidsinteresser
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Tilbuddet har forskellige tilbud til forældrene. Tilbud, der kan styrke forældrene i arbejdet med at tackle deres hverdag og øge mulighederne for at forældrene danner netværk.
Tilbuddets målgruppe kan være i kontakt med flere offentlige instanser, og
familierne oplever måske modsat rettede forventninger og krav fra de respektive instanser. Her kan medarbejderen tilbyde at fungere som bindeled og sikre, at der skabes et fælles ansvar blandt relevante sektorer.
Behandlingsperioden:
Tilbuddets behandlingsperiode og afslutningstidspunkt er ikke forudbestemt,
men afhænger af handleplan, aftaler med sagsbehandler og den samlede
vurdering ift. barnets/den unges og familiens udvikling og behov. Medarbejdernes tilknytning til barnet/den unge og familien kan være både kort – eller
langvarig.
Fysiske rammer:
Tilbuddet har egne lokaler, hvor børnene kommer fast nogle gange om ugen,
og har et almindeligt børneliv med lektier, aktiviteter, venner, aftensmad.
Det vil være hensigtsmæssigt med fællesrum af en vis størrelse, samtalerum/kontorer, køkken samt gerne værelser til børnene.
By-nær beliggenhed og let tilgængelighed med offentlige transportmidler.
Åbningstider:
Åbent for børn og unge 2 dage om ugen.
Børnehusdagene struktureres på følgende måde:







Kl. 13.00 - 14.00 Børnene/de unge ankommer. Nogle kommer selv.
Andre hentes i bil (fra fritidsaktiviteter eller SFO)
Kl. 14.00 - 15.00 Fælles (eftermiddagsmad).
Kl. 15.00 - 18.00 Lektielæsning og løbende aktiviteter i og uden for
Dagbehandlingstilbuddet. Børnene kommer fra
aktiviteter i dette tidsrum.
Kl. 18.00 - 18.30 Aftensmad. Fælles
Kl. 18.30 - 19.30 Afrunding, leg på værelserne m.v. (incl. individuel
”opsamling”/aftaler).
Kl. 19.30 - 20.00 Alle børnene/de unge køres hjem.

Det er en mulighed at holde Dagbehandlingstilbuddet døgnåbent for de indskrevne børn/unge, hvis der opstår en akut situation.
Medarbejdere og personalesammensætning:
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Der kræves psykisk robuste og rummelige medarbejdere, der kan færdes i
mange arenaer. Medarbejdere, som tænker kreativt, og kan koble teori og
praksis.
Den faglige baggrund kan være uddannelse som pædagog, socialrådgiver,
psykolog m.v.
Personalets arbejdstider:
Der må indgås lokalaftale med faglige organisationer vedr. opgavens specielle karakter bl.a. med døgnkontakt samt vilkår ved akutte døgnsager.
Samarbejdspartnere:
Tilbuddets målgruppe involverer typisk adskillige offentlige instanser og det
kan være en stor udfordring for familierne at sørge for / skabe kontinuitet og at
samarbejdet på tværs af sektorer er præget af – ”at arbejde på samme hammel”.
Familierne kan opleve forskellige – og nogen gange modsat rettede forventninger og krav. Medarbejderen kan her tilbyde at ager som bindeled og sikre,
at der skabes et fælles ansvar blandt relevante sektorer.
De tværsektionelle samarbejdspartnere er eksempelvis :
 BOF
 PPR (AKT)
 Skoler, evt. lektiecafe med AKT lærer (individuelle planer)
 Fritidsområdet i samarbejde med klubber, SFO, DGI og foreninger i
området
 Frivillige organisationer som eksempelvis Børns vilkår, Røde kors,
Børns voksen venner, FBU m.fl. Styrke barnets fritid og netværk.
Andre institutioner og forvaltninger, eksempelvis Arbejdsmarkedsafdeling, sygehuse m.m.
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Bilag 1

Dagbehandlingstilbud. Ydelse/takst
Døgntakst:

Foreløbig: 1089,- kr. (pr. barn – 2012-niveau)

Antal børn i tilbuddet: 12
Antal medarbejdere:

6 fuldtidsansatte - den ene med faglige koordinationsopgaver

------------------------------------------------------------------------------------------------------Timerne fordeles til følgende:
 individuel tid med barnet (samtale i hjemmet, støtte i skolen, fritidsaktiviteter, netværk)
 gruppesamling for børnene (gruppesamtaler, fælles aktiviteter, oplevelsesture)
 individuel tid med forældrene/familien (samtale og/eller støtte i og
udenfor hjemmet)
 kontakt til med andre i børnenes liv (skole/lærere, fritidstilbud, netværk)
Timerne ”på” det enkelte barn fordeles ud fra en individuel vurdering – dog
skal der altid afsættes timer til gruppesamlingerne (2 eftermiddage/aftener om
ugen). Alle medarbejdere vil ikke være til stede begge dage – men, der vil minimum være 3 medarbejdere pr. eftermiddag/aften. Hermed kan 1 medarbejder gå fra med et barn/ung, hvis der er behov herfor.
Tilbuddet og timerne på det enkelte barn skal være kendetegnende ved at
være:
 Individuelt orienteret. Dagbehandlingen planlægges ud fra det enkelte
barn/unges behov, og består af individuel behandling (samtale, træning), social færdighedstræning (i grupper/i de sociale arenaer og ture)
og samtale med forældre/familier.
 Fleksibelt. At indsatsen kan foregå der, hvor problemerne er, og på de
tidspunkter, hvor behovet er der - i hjem, skole, fritid…
 Løsningsorienteret. Hvad giver mening – og hvad virker – også ved
brug af alternative og kreative løsningsforslag…
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Bilag 2
Fordele og ulemper i forhold til placering:
Placering på TOFTEN
Fordele
 Stordriftsfordel (Ekspertise i forhold til målgruppen, storkøkken, teknisk/administrative medarbejdere, nattevagt – hvis behovet pludselig
opstår).
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 Effektiv udnyttelse af lokaler
Ulemper
 Hensynet til de andre børn i døgnplacering


Det vil reducere muligheden for at TOFTEN har plads til akutte anbringelser

Placering et selvstændigt sted
Fordele
 Nyt sted giver en anden signalværdi
 Lettere at motivere børn og forældre
Ulemper
 Døgndækning
 Økonomi
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