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1. Indledning
Ved strukturreformen i 2007 overtog kommunerne det samlede ansvar for hele det sociale
område, herunder udsatte børn og unge, børn og voksne med handicap samt udsatte
grupper.

I årene efter kommunesammenlægningen og frem til nu, har der været en betydelig forskel
i kommunernes udgiftsvækst på området, og kommunerne oplever en massiv udgiftsvækst. I ønsket om at styrke kommunernes muligheder for at styre udgifterne på området
har KL formuleret ” 8 gyldne regler”. Heri fremhæves flere forudsætninger for udgiftsstyring
på området; nemlig at alle aktører, herunder ikke mindst kommunalbestyrelsen, tror og
handler på, at Børn- og ungeområdet er styrbart, at specificerede serviceniveauer bidrager
til styring, samt at der skal sættes priser og mængder på alt.

Lovgivningsmæssigt vil et arbejdsredskab som servicestandarder befinde sig mellem den
forvaltningsretlige grundsætning om ”pligtmæssigt skøn,” og servicelovens kapitel 11 vedr.
udsatte børn og unge. Endvidere vil fx sundhedsplejen arbejde under sundhedsloven, ligesom enkelte tiltag vil have hjemmel i dagtilbudsloven og folkeskoleloven.
I Herning Kommune har man allerede anerkendt behovet for servicestandarder idet følgende passage fra Anbringelsesanalysen fra 2009 kan citeres: ”Der udarbejdes yderligere
servicestandarder som styringsværktøj på det specialiserede socialområdet for børn og
unge”. Ligeledes har man i december 2006 i Herning Kommune formuleret en politik for
sårbare børn og unge, der udstikker politiske retningslinjer for arbejdet med denne målgruppe.

Formålet med udarbejdelsen af servicestandarder på det specialiserede socialområde er:
1. At give sagsbehandlere et reelt råderum og brugbare værktøjer i mødet med deres
klienter
2. At få større politisk ejerskab til serviceniveauet i BFA
3. At give sagsbehandlerne større overblik over økonomien bag de ønskede foranstaltninger således at bedre sammenhæng mellem budget og serviceniveau sikres.
Derudover forventes indførelse af servicestandarder at kunne bidrage til at opnå besparelser på det specialiserede socialområde i form af større sammenhæng mellem budgettet og
serviceniveauet
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2. Kommissorium
Rapporten skal indeholde en udarbejdelse af servicestandarder der afspejler alders- og
belastningsgrader, samt et anvendeligt arbejdsredskab i form af de egentlige servicestandarder. Endvidere bør rapporten indeholde overvejelser omkring implementeringen af servicestandarterne.

Analysen skal omfatte følgende tre hovedelementer
1. Klassificeringsværktøj på alder og belastningsgrad
2. Arbejdsredskabet servicestandarder
3. Implementeringsovervejelser

AD 1:
Opdelingen af klassificeringsværktøjet på alder bør kunne besvare spørgsmålet. ”Hvorfor
forskellige foranstaltninger for forskellige aldersgrupper?” – følgende overvejelser bør derfor indgå:
Omsorgsbehov
Opdragelsesbehov
Uddannelsesbehov

Opdelingen af klassificeringsværktøjet på belastningsgrad bør kunne besvare spørgsmålet. ”Hvorfor forskellige foranstaltninger for forskellige belastningsgrader?” – følgende
overvejelser bør derfor eksempelvis indgå:
Familiære forhold
Sociale forhold
Adfærdsproblemer

AD 2:
I udarbejdelsen af arbejdsværktøjet servicestandarder skal dette ske, så værktøjet kommer til at virke inden for lovens rammer, så værktøjet er anvendeligt.

AD 3:
Der bør af rapporten fremgå konkrete initiativer til implementering af anvendelsen af servicestandarder for de forskellige medarbejdergrupper, med det formål at servicestandarderne er implementeret medio 2011. Anvendelsen af servicestandarderne vil blive evalueret ultimo 2011. Metodiske vil implementeringsanalysen bl.a. bestå af en stikprøvesagsgennemgang samt opstillede parametre til effektmåling.
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3. Aldersopdeling
Aldersopdelingen er foretaget med udgangspunkt i dels lovgivningen og dels udviklingspsykologiske overvejelser. På baggrund heraf er nedenstående parametre udvalgt til beskrivelse af de relevante aldersgrupper.
Tabel 3.1. Aldersopdeling
Alder
0

Aktør
Forældre

Benævnelse
Spædbarn

Institution
Hjem

Toddler

Dagpleje/vuggestue

Barn

Børnehave

Tween

Skole/SFO/Klub

Teenager

Overbygningsskole/Fritid

Ung

Arbejde/Ungdomsuddannelse

- tilknytning

1-2

Forældre om barnet
- organisering af (følelses)oplevelser

3-6

Forældre-barn
- det initierende selv – klare sig
selv i fysisk forstand

7-11

Barn-Barn
- socialisering og subjektive følelsesoplevelser og regulering

12-15

Den unge
- identitet, selvorganisering

16-18

Den unge

(22)*

- autonomi fra voksne

* Tilbud til 18-22-årige er i henhold til efterværnsparagraf.
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4. Belastningsgrader/Funktionsniveau
4.1 Almenområdet
I dette afsnit følger en beskrivelse af de fem valgte belastningsgrader og de enkelte belastningsgrader eksemplificeres

4.1.1 Ikke-truede børn i Servicelovens forstand
Ved disse tre grupper af børn er der ikke nødvendigvis pligt til indsats eller mulighed for
myndighedsudøvelse.
Type A. Kompetente børn/unge med tidstypiske problemer.
Børn/unge, der udvikler sig optimalt socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de
spring og afvigelser, der nu er i barndommen. Denne kategori omfatter velfungerende familier, som kan have brug for midlertidig råd og vejledning i en relativ kort periode.
Eksempel: Svær skilsmisse eller sorg i familien.

Type B. Kompetente børn/unge med midlertidig risiko for trivselsproblemer
Barnet/den unge udviser signaler i form af psykiske og/eller fysiske reaktioner samt adfærdsreaktioner. Børn/unge fra familier, hvor der er mindre misforhold mellem barnets/den
unges behov for omsorg og forældrenes mulighed for at yde denne.
Eksempel (forælder): En af forældrene er udsat for livshændelser og omstændigheder,
som udgør en trussel mod barnets sunde udvikling såsom (fødsels) depression og stress.
Eksempel (barn/den unge): Vægtproblemer, begyndende følelsesmæssige vanskeligheder, herunder fingersutning, tics, utryghed, midlertidig ændring i sociale relationer samt
midlertidige stave- læse- og regneproblemer.

Type C. Børn/unge med specifikke behov for særlig støtte.
Børn/unge der permanent eller i længere perioder er udsat for flere belastningsgrader
samtidigt. Barnet/den unge har et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster og kræver vedvarende støtte igennem en længere periode.
Eksempel (forælder): En eller begge forældre er udsat for svære livshændelser og omstændigheder, som udgør en stor trussel mod barnets sunde udvikling såsom mangelfulde
danskkundskaber, arbejdsløshed, misbrug, forbigående psykosomatisk/psykisk sygdom.
Eksempel (barn/den unge): Sprogvanskeligheder, forsinket udvikling, AD(H)D, autisme,
mobning samt fysiske handicaps.

4.1.2 Truede børn i Servicelovens forstand
Ved disse to grupper af børn er der pligt til indsats og mulighed for myndighedsudøvelse.
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Type D. Børn/unge med væsentligt behov for særlig støtte.
Børn/unge der er truet i deres fortsatte udvikling, idet barnet er udsat for tung belastning.
Barnet/den unge fungerer dårligt og udvikler sig permanent i negativ retning. Barnet/den
unge har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer med andre børn/unge og
voksne. Der er begrænsninger ift. forældreevne.
Eksempel(forælder): Mangel på empati og evne til at tilsidesætte egne behov, vanskeligheder ved at yde omsorg grundet egen psykiske eller somatiske sygdom, alvorlige
traumer, mangel på forandringskompetence, autoritært eller distanceret forældreskab – ofte med anvendelse af fysisk eller psykisk vold i opdragelsen, dårligt eller intet netværk,
misbrug, kriminalitet, vold, lav IQ.
Eksempel (barn/den unge): Fysisk mistrivsel, gentagne infektioner, seksualiseret adfærd,
selvskadende adfærd, psykiske vanskeligheder – eksempelvis børnedepression ind- og
udadreagerende adfærd, misbrug.

Type E. Børn/unge med åbenbar risiko for at lide alvorlig skade.
Barnet/den unge lider under alvorlig mistrivsel, psykiske lidelser og adfærds problematikker som følge af omsorgssvigt.
Eksempel (forælder): Mangel på empati og evne til at tilsidesætte egne behov, vanskeligheder ved at yde omsorg grundet egen psykiske eller somatiske sygdom, alvorlige
traumer, mangel på forandringskompetence, autoritært eller distanceret forældreskab – ofte med anvendelse af fysisk eller psykisk vold i opdragelsen, dårligt eller intet netværk,
misbrug, kriminalitet, vold, lav IQ.
Eksempel (barn/den unge): Offer for fysisk eller psykisk vold, kontaktsvaghed, destruktiv
adfærd, selvmordstanker og selvmordsforsøg, ophørt skolegang, alvorlige traumer, psykisk lidelse, offer for incest/krænkelser, misbrug, kriminalitet, shaking baby syndrom, føtal
alkoholskade.

4.2 Handicapområdet
I det følgende beskrives de tre funktionsniveauer handicapområdet er opdelt i.

Indledende vedr. handicap området, skal man være opmærksom på, at mange
handicappede børns funktionsevne bliver dårligere med alderen, idet de ikke udvikler sig i
samme takt som normalt udviklede børn.

Mange handicaprelaterede foranstaltninger iværksættes for forældrene, idet det er en
meget stor, krævende og vanskelig opgave at være forældre til handicappede børn, som
stiller særlige krav og indsigt i de særlige vanskeligheder og behov disse børn har. Det kan
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være særdeles fysisk krævende, da børnene ofte er plejekrævende og ude af stand til
selv, at hjælpe til. Det kræver meget overvågning og ofte tilsyn om natten.

Let funktionsnedsættelse
For de intelligenshandicappede børn i denne kategori vil udviklingsalderen typisk ligge i
spektret 4/5-5/6 af levealderen.

Barnet: Barnet har fx sen motorisk udvikling, lettere spiseproblemer, lettere fysiske handicaps fx epilepsi, døvhed mv. barnet er ikke undersøgende. Har vanskeligt ved at indgå i
fælles lege og sociale relationer. Kontakten kan være svag. Barnet kan have vanskeligt
ved at abstrahere, konkret tænkende. Lille ordforråd og begrebsverden. Har behov for
guidning. Kan læse lette tekster.
Middel funktionsnedsættelse
For de intelligenshandicappede børn i denne kategori, vil udviklingsalderen typisk være
3/5 – ½ af levealderen.
Barnet: Barnet har fx epilepsi, spasticitet, dårligt hjerte, muskulær slaphed. Fraværd af
pludren, føleforstyrrelser, sen fysisk og motorisk udvikling, sparsom sproglig udvikling,
betydelige indlæringsvanskeligheder, manglende side-, stå- og gangfunktion. Barnet er ikke renligt og er ikke selvhjulpet. Barnet kan have svært ved berøringer, søger ikke selv
kontakt, er ikke undersøgende og imiterer ikke andre, der kan være manglende øjenkontakt. Barnet er konkret tænkende, ritualiserede og strukturafhængige. Barnet har svært
ved at forstå sociale spilleregler, og har manglende kropsfornemme, der kan være tendens
til depression. Manglende forståelse for egne og andres grænser.
Svær funktionsnedsættelse
For de intelligenshandicappede børn i denne kategori, vil udviklingsalderen typisk være
halvdelen af levealderen eller derunder.

Barnet: Barnet har fx epilepsi, spasticitet, muskelsvind, lammelser, muskelslaphed, forskellige misdannelser. Meget sen fysisk og motorisk udvikling eller ingen udvikling. Der
kan være manglende gangfunktion, manglende sprog og kommunikation ved hjælp af lyde. Barnet er meget plejekrævende. Der er kontaktvanskeligheder, ingen øjenkontakt,
angst, barnet er meget strukturafhængigt. Barnet skal have hjælp til spisning, hjælp til almindelig daglig færden og er ikke renligt eller selvhjulpet. Der er betydelige indlæringsvanskeligheder. Barnet er angst, uroligt, udadreagerende, og der kan være psykoselignende
adfærd.
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5. Økonomi
Som det fremgår af formålet med udarbejdelsen af servicestandarder på det specialiserede socialområde, er det fjerde delformål: ” At give sagsbehandlerne større overblik over
økonomien bag de ønskede foranstaltninger således at bedre sammenhæng mellem budget og serviceniveau sikres.” Ydelser eller foranstaltninger skal vælges og anvendes ud
fra sagligt begrundede hensyn, og ikke økonomi. Men det er stadig aktuelt at kende de
økonomiske konsekvenser af en given foranstaltning, ligesom det er muligt, at et behov af
forskellige årsager kan tilgodeses på et passende niveau til forskellige priser.

Som eksempel kan bruges plejefamilie, slægtsanbringelse og døgnanbringelse, som i en
række tilfælde kan være alternativer; Nyere forskning påpeger fordele og ulemper ved de
tre former for foranstaltninger, og samlet kan de siges at påpege, at døgnanbringelsen der
(som hovedregel) er markant dyrere end plejefamilie og slægtsanbringelse, ikke i alle tilfælde er bedre til at tilgodese barnets/ den unges behov, bl.a. fordi barnet/den unge fjernes fra sit nærmiljø1 og bliver anbragt sammen med børn og unge med lignende problemer, og da børnegruppen er det afgørende tilhørsforhold, kan de sociale kræfter der hersker her have en afsmittende effekt børnene/ de unge imellem, ligesom personalet/ de
voksne i nogle tilfælde opleves som forbipasserende. Samme forskning viser ligeledes, at
børn anbragt i slægtsanbringelser generelt klarer sig bedre end andre anbragte børn. Dette kan dog skyldes, at de har bedre forudsætninger i udgangspunktet, men det kan også
tilskrives, at slægtskabsfamilier er mere positivt indstillet, at der sker færre sammenbrud
og at denne anbringelsesform er ret stabil (SFI, anbragte børn og unge, en forskningsoversigt).

Det ovenstående eksempel viser, er at vished og viden om økonomi måske kan bidrage til
at kvalificere det faglige skøn, og få sagsbehandleren til at stoppe op en ekstra gang og
sige: ”hvor får jeg det fagligt bedste – det dyreste er ikke nødvendigvis det bedste?”

I udarbejdelsen af servicestandarderne er den økonomiske bevidsthed søgt højnet ved at
foranstaltninger i det handlingsorienterede værktøj er prissat2. Det er endvidere intentionen at der fremadrettet benyttes kommunens egne tilbud, i det omfang det er muligt.

1

At fjerne den unge/barnet fra nærmiljøet kan dog være et mål i sig selv.
Prisfastsættelsen er ikke mulig at standardisere; Nogle foranstaltninger en del af forvaltningens ydelser, mens andre
kan prissættes. O prisfastsættelsen er der tages både minimum og maksimum af gennemsnitsudgifterne pr. foranstaltning, time priser samt enkelte steder priser pr. år.
2
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6. Handlingsorienteret værktøj
I dette afsnit præsenteres selve handlingsværktøjet, som består af nedenstående skemaer. Foranstaltningerne er præsenteret med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser,
og i mindre omfang, Sundhedsloven, Dagtilbudsloven og i Folkeskoleloven.

Foranstaltningerne i skemaerne skal betragtes som udtømmende, men dog i en sådan
grad, at der vil kunne forekomme enkelte børn/unge der ikke umiddelbart kan indplaceres
– kan skemaet anvendes i 95 % af sagerne, er det acceptabelt.

6.1 Resiliens
Da sagsbehandlingen af det enkelte barn/ den enkelte unge tager udgangspunkt i ressourcer og ikke begrænsninger, indgår kolonnen benævnt ”resiliens” i nedenstående skemaer. Resiliens kan betegnes som processer, der bevirker, at udviklingen når et tilfredsstillende resultat til trods for, at barnet har erfaringer med situationer, der indebærer en relativ høj risiko for at udvikle problemer eller for afvigelser.

Resiliens lader sig dog ikke entydigt kvantificere, og gør sig gældende på tværs af belastningsgraderne hvorfor de enkelte resiliensfaktorer ikke er beskrevet i skemaerne, men
markeret som opadgående pile. Pilenes retning indikerer, at resiliensfaktorer har en positiv
indflydelse på hvilken belastningsgrad/ hvilket funktionsniveau barnet/ den unge skal indplaceres under.

Som eksempel på resiliensfaktorer kan nævnes:
Familien har gode ressourcer og godt netværk
Barnet/den unge har et trygt tilknytningsmønster, gode sociale kompetencer, godmodigt temperament og problemløsningsformåen
Barnet/den unge har gode erfaringer fra institution/skole
Barnet/ den unge har en støttende voksen
Barnet/den unge har positiv forældre-barn relation i det første leveår, positiv søskenderelation, tætte venskabsrelationer
Barnet/den unge har sociale evner, høj intelligens, et charmerende/kønt ydre
Barnet/ den unge har hobby/interesser.

7. Skemaer
I skemaerne er beløbene afrundet til nærmeste hele tusinde. Der er tale om 2012-priser.
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7.1 Almen
Belastningsgrad/
Alder

A
Kompetente
børn/unge med
tidstypiske problemer

0 år

1 - 2 år

3 - 6 år

7 - 11 år

12 - 15 år

16 - 18 år

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen

Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen
Mødregruppe
Åben rådgivning

Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen
Mødregruppe
Åben Rådgivning

Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen

Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen

Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen

Almen tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen

Åben Rådgivning

Åben Rådgivning

Åben Rådgivning

Åben Rådgivning

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Der er ikke anført priser for børn og unge under belastningsgrad A. Foranstaltningerne er indeholdt i de almindelige forvaltningsydelser.
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Resiliens

Belastningsgrad/
Alder
B Kompetente
børn/unge med
midlertidig risiko
for trivsels- problemer

0 år

1 - 2 år

3 - 6 år

7 - 11 år

12 - 15 år

16 - 18 år

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen
Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig
behov

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen
Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig
behov

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen
Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig
behov

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen
Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig
behov

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen
Sundhedsplejens og Tandplejens tilbud til børn med særlig
behov

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivningen

Unge-Mødregruppe

Unge-Mødregruppe

Åben Rådgivning

Åben Rådgivning

Åben Rådgivning

Åben Rådgivning

Åben Rådgivning
24/7-ungerådgivning

Åben Rådgivning
24/7 - ungerådgivning

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning fra Statsforvaltningen
Egen læge

Børn- og Ungelægens tilbud til
børn med særlige behov

Børn- og Ungelægens tilbud til
børn med særlige behov

Børn- og Ungelægens tilbud til
børn med særlige behov

Børn- og Ungelægens tilbud til
børn med særlige behov

Sorgrupper - Kræftens Bekæmpelse

Sorgrupper - Kræftens Bekæmpelse

Sorgrupper - Kræftens Bekæmpelse

Tidlig opstart i dagtilbud

DUÅ – spædbørn

Tidlig opstart i dagtilbud

DUÅ - Toddler

DUÅ: Basis/forældre og Dino/børnegruppe - forebyggende

DUÅ: Basis/forældre og Dino/børnegruppe - forebyggende

PMT-O (PALS): Forældregrup- PMT-O (PALS): Forældrepe
gruppe
Individuelt forældretilbud
Individuelt forældretilbud
Between - gruppe for børn
med psykisk syg forælder

Between - gruppe for børn med
psykisk syg forælder

Luftskibet - gruppe for børn
med forælder der drikker

Luftskibet - gruppe for børn
med forælder der drikker

Der er ikke anført priser for børn og unge under belastningsgrad B. Foranstaltningerne er indeholdt i de almindelige forvaltningsydelser.
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Resiliens

Belastningsgrad/Alder

0 år

C

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Egen læge

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud
til børn med særlig behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Egen læge
Børn- og Ungelægens
tilbud til børn med særlige behov

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud
til børn med særlig behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Egen læge
Børn- og Ungelægens
tilbud til børn med særlige behov

DUÅ – Spædbørn

DUÅ – Toddler

DUÅ: Basis/forældre og
Dino/børnegruppe – behandlende
PMT-O: Forældregruppe
Individuelt forældretilbud

DUÅ: Basis/forældre og
Dino/børnegruppe - behandlende
PMT-O: Forældregruppe
Individuelt forældretilbud
Between - gruppe for
børn med psykisk syge
forælder
Luftskibet - gruppe til
børn med forælder der
drikker
Sorgrupper - Kræftens
Bekæmpelse

Børn/unge
med specifikke behov for
særlig støtte

Pris
(kr.)

Tidlig opstart i dagtilbud
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000

1 - 2 år

Tidlig opstart i dagtilbud
Socialpædagogisk friplads

Pris
(kr.)

11.00036.000

Kontaktperson for forælder 31.50041.900
Kortvarig praktisk/ pæda- 13.000gogisk støtte/ hjemmehos 39.000

Kontaktperson for forælder 31.50041.900
Kortvarig praktisk/ pæda13.000gogisk støtte/ hjemmehos 39.000

Misbrugsbehandling forælder

Misbrugsbehandling forælder

3 - 6 år

Pris
(kr.)

7 - 11 år

Pris
(kr.)

Socialpædagogisk friplads
Sommerlejr m/forælder frivillige organisationer

11.00036.000
3.000

Økonomisk støtte til fritidsaktivitet

2.000

Økonomisk støtte til fritidsaktivitet

2.000

Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen,
Hedebocentret)*

23.500

Støtte/kontakt person til
barnet/forælder
Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjemmehos
Misbrugsbehandling forælder
Familiebehandling
Familiecentret
Pakke A (16 uger)

31.50041.900
13.00039.000

23.500

Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen,
Hedebocentret)*
Munkgård
247.000

16 - 18 år

Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Egen læge
Børn- og Ungelægens
tilbud til børn med særlige behov
24/7 - ungerådgivning

Sorgrupper - Kræftens
Bekæmpelse

Sommerlejr m/forælder frivillige organisationer

3.000

Økonomisk støtte til fritidsaktivitet
Økonomisk tilskud til Efterskole
Arbejdsdusør
Støtte/kontakt person til
barnet/forælder
Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjemmehos
Misbrugsbehandling forælder/den unge
Familiebehandling
Familiecentret
Pakke A (16 uger)
Professionel støttekontaktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)
(herunder ART)
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen,
Hedebocentret)*
Munkgård

2.000
40.000
29/t
31.50041.900
13.00039.000

23.500
67.500 202.200

Økonomisk støtte til fritidsaktivitet
Udslusningsordning på
efterskole 10. årgang
Arbejdsdusør
Støtte/kontakt person til
barnet/forælder
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2.000
50.000
29/t
31.50041.900

Misbrugsbehandling den unge
Familiebehandling
Familiecentret
Pakke A (16 uger)
23.500
Professionel støttekon67.500 taktperson - Ungeteam
202.200
Hedebocentret (10-30 %)
(herunder ART)
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen,
Hedebocentret)*

247.000
Horisont - Ambulant

* Se bilag

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen

Between - gruppe for
børn med psykisk syge
forælder
Luftskibet - gruppe til
børn med forælder der
drikker
Sorgrupper - Kræftens
Bekæmpelse

11.00036.000
3.000

31.50041.900
13.00039.000

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud
til børn med særlig behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Egen læge
Børn- og Ungelægens
tilbud til børn med særlige behov
24/7 - ungerådgivning

Socialpædagogisk friplads
Sommerlejr m/forælder frivillige organisationer

Støtte/kontakt person til
barnet/forælder
Kortvarig praktisk/ pædagogisk støtte/ hjemmehos
Misbrugsbehandling forælder
Familiebehandling
Familiecentret
Pakke A (16 uger)

12 - 15 år

57.800

Resiliens

Belastningsgrad/Alder
0 år

D
Børn/unge
med væsentlig behov for særlig støtte

Pris
(kr.)

1 – 2 år

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen

DUÅ – Spædbørn

DUÅ – Toddler

Tidlig opstart i dagtilbud

Tidlig opstart i dagtilbud

Pris
(kr.)

3 - 6 år

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov
DUÅ – Basis/dorældre og
Dino/børnegruppe – behandlende
PMT-O: forældregruppe

Individuelt forældretilbud

Individuelt forældretilbud
Between - gruppe for børn
med psykisk syge forældre
Luftskibet – gruppe for
børn med forældre der
drikker
Sorggrupper – Kræftens
bekæmpelse
Sommerlejr m. forældre –
frivillige organisationer
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestancer

Økonomisk støtte til beta- 10.000ling af el- /huslejerestancer 20.000

Økonomisk støtte til beta- 10.000ling af el-/huslejerestancer 20.000

Støtte/kontaktperson til
forældre
Socialpædagogisk friplads

Støtte/ Kontaktperson til
31.500forældre
41.900
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000
Praktisk/pædagogisk støt- 345.000
te/ hjemmehos

Støtte/kontaktperson til
31.500barn/ forældre
41.900
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000
Praktisk/pædagogisk støt- 345.000
te/ hjemmehos

Misbrugsbehandling - forældre

31.50041.900
11.00036.000
345.000

7 - 11 år

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov
DUÅ – Basis/dorældre og
Dino/børnegruppe – behandlende
PMT-O: forældregruppe

Sommerlejr m. forældre
frivillige organisationer
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestancer

Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos

Misbrugsbehandling forældre
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*
Legeterapi
Familiebehandling
Familiecentret
Pakke A (16 uger)
Pakke B (9 mdr.)
Pakke C (9 mdr.)
Familiebehandling Nordlys
Familiebehandling Nordlys
Familiebehandling Nordlys
Amb. ydelse 1 (16 uger)
65.000 Amb. ydelse 1 (16 uger)
65.000 Amb. ydelse 1 (16 uger)
Amb. ydelse 2 (20 uger)
98.000 Amb. ydelse 2 (20 uger)
98.000 Amb. ydelse 2 (20 uger)
Amb. ydelse 3 (20 uger)
185.000 Amb. ydelse 3 (20 uger)
185.000 Amb. ydelse 3 (20 uger)
Amb. ydelse 4 (20 uger)
274.500 Amb. ydelse 4 (20 uger)
274.500 Amb. ydelse 4 (20 uger)
Amb. ydelse 5 (forældre**
Amb. ydelse 5 (forældre**
Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse)
kompetenceundersøgelse)
kompetenceundersøgelse)
Samspilsundersøgelse
**
Samspilsundersøgelse
**
Samspilsundersøgelse
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Pris
(kr).

3.000
2.000
10.00020.000

Misbrugsbehandling forældre

**

12 - 15 år

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn og ungelægens tilbud til børn men særlige
behov

3.000
2.000
10.00020.000

Støtte/kontaktperson til
31.500barn/ forældre
41.900
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000
Praktisk/pædagogisk støt- 345.000
te/ hjemmehos
Økonomisk støtte til Kost- Max
skole
400.000
Misbrugsbehandling forældre
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*

Familiebehandling
Familiecentret
23.500 Pakke A (16 uger)
102.500 Pakke B (9 mdr.)
171.000 Pakke C (9 mdr.)
65.000
98.000
185.000
274.500
**

Pris
(kr.)

Between – gruppe for børn
med psykisk syge forældre
Luftskibet – gruppe for
børn med forældre der
drikker
Sorggruppe – Kræftens
Bekæmpelse
Sommerlejr – frivillige organisationer
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestancer
Arbejdsdusør
Støtte/kontaktperson til
barn/ Forældre

Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos
Økonomisk støtte til Kostskole
Misbrugsbehandling af
den unge/forældre
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*

Familiebehandling
Familiecentret
23.500 Pakke A (16 uger)
102.500 Pakke B (9 mdr.)
171.000 Pakke C (9 mdr.)

16 - 18 år

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen

Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Sorgrupper - Kræftens
Bekæmpelse
3.000
2.000
10.00020.000
29/t
31.50041.900

Økonomisk støtte til fritidsaktivitet
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestance
Arbejdsdusør
Støtte/kontakt person til
den unge

2.000
10.00020.000
29/t
31.50041.900

345.000
Max
Økonomisk støtte til Kost- Max
400.000 skole
400.000
Misbrugsbehandling - den
unge
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*
Familiebehandling
Familiecentret
23.500 Pakke A (16 uger)
102.500 Pakke B (9 mdr.)
171.000 Pakke C (9 mdr.)

23.500
102.500
171.000

Resiliens

Professionel støttekontaktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)
(herunder ART)
Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret
Marilyn Ann
MST/MST-CM
Aflastning i plejefamilie,
max 4 vederlag, 30-60
døgn

21.00041.000

Aflastning i plejefamilie,
max 4 vederlag, 30-60
døgn

21.00041.000

Aflastning i plejefamilie,
max 4 vederlag, 30-60
døgn

Dagbehandlingstilbud
TOFTEN

Slægtsanbringelse

Slægtsanbringelse

§ 54 støtteperson til forældre m. anbragt barn

31.500

§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn

§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn

Støttet samvær

294 363/t
294 363/t

Støttet samvær

Støttet samvær

Anbringelse i familiepleje
5-7 vederlag

Overvåget samvær

Netværksanbringelse

Anbringelse i familiepleje
4-7 vederlag

Overvåget samvær

(1) Kun kost, logi, lomme- og tøjpenge + konsulentydelser
* Se bilag
** Takst er under udarbejdelse
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294 363/t
294 363/t

Slægtsanbringelse

Netværksanbringelse

Anbringelse i familiepleje
3-7 vederlag

Overvåget samvær

Aflastning i plejefamilie,
max 4 vederlag, 30-60
døgn

400.000 Dagbehandlingstilbud
TOFTEN

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
319.000
412.000

Netværksanbringelse

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
273.000
412.000

21.00041.000

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
236.000
414.000

294 363/t
294 363/t

Slægtsanbringelse

21.00041.000

(Aflastning i plejefamilie,
max 4 vederlag, 30-60
døgn)

400.000 Dagbehandlingstilbud
TOFTEN

Anbringelse på eget værelse
Slægtsanbringelse

135.000
+
underv.
159.000/
6 mdr.
21.00041.000
109.000
57.800

61.000
80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
163.000
441.000
473.000

§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn
Støttet samvær

Støttet samvær

294 363/t
294 363/t

Anbringelse i familiepleje
3-7 vederlag

Overvåget samvær

294 363/t
294 363/t

Slægtsanbringelse

67.500 202.200

80.000120.000
(1)
Netværksanbringelse
80.000- Netværksanbringelse
120.000
(1)
(Anbringelse i familiepleje 236.000 (Anbringelse i familiepleje
3-7 vederlag)
1-7 vderlag)
424.000
(Diff. døgnanbringelse på
Hedebocentret)
§ 54 støtteperson til foræl- 31.500 § 54 støtteperson til forældre m. anbragt barn/ung
dre m. anbragt barn/ung

Netværksanbringelse

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
236.000
420.000

67.500 - Professionel støttekon202.200 taktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)
(herunder ART)
135.000 Dagbeskæftigelse Mejeri+ unet, Hedebocentret
derv.
Marylin Ann
159.000 MST/MST-CM
/ 6 mdr.
21.000- (Aflastning i plejefamilie,
41.000 max 4 vederlag, 30-60
døgn)
Skiftesporet - ambulant
Horisont - ambulant
400.000

Overvåget samvær

294 363/t
294 363/t

Støttet samvær
Overvåget samvær

31.500

Belastningsgrad/Alder
0 år

E
Børn/unge
med åbenbar risiko for
at lide alvorlig skade

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen

DUÅ – Spædbørn

DUÅ – Toddler

Tidlig opstart i dagtilbud

3 - 6 år

Pris
(kr).

7 - 11 år

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov
DUÅ – Basis/dorældre og
Dino/børnegruppe – behandlende

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov
DUÅ – Basis/dorældre og
Dino/børnegruppe – behandlende

PMT-O: forældregruppe

PMT-O: forældregruppe

Individuelt forældretilbud

Individuelt forældretilbud
Between gruppe for børn
med psykisk syge forældre
Luftskibet – gruppe for
børn med forældre der
drikker
Sorggrupper – Kræftens
bekæmpelse
Sommerlejr m. forældre –
frivillige organisationer
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestancer

Pris
(kr.)

12 - 15 år

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn og ungelægens tilbud til børn men særlige
behov

16 -18 år

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen

Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Tidlig opstart i dagtilbud

Økonomisk støtte til beta- 10.000ling af el-/huslejerestancer 20.000

Økonomisk støtte til beta- 10.000ling af el-/huslejerestancer 20.000

Sommerlejr m. forældre
frivillige organisationer
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestancer

Støtte/kontaktperson til
31.500forældre
41.900
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000
Praktisk/pædagogisk støt- 345.000
te/ hjemmehos

Støtte/ Kontaktperson til
31.500forældre
41.900
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000
Praktisk/pædagogisk støt- 345.000
te/ hjemmehos

Støtte/kontaktperson til
31.500barn/ forældre
41.900
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000
Praktisk/pædagogisk støt- 345.000
te/ hjemmehos

Misbrugsbehandling - forældre
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1 – 2 år

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivningen
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlige behov
Råd og vejledning fra
Statsforvaltningen

Pris
(kr.)

Misbrugsbehandling forældre

Misbrugsbehandling forældre
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*
Legeterapi
Familiebehandling
Familiecentret
Pakke A (16 uger)
Pakke B (9 mdr.)
Pakke C (9 mdr.)
Pakke D (9 mdr.)

3.000
2.000
10.00020.000

3.000
2.000
10.00020.000

Støtte/kontaktperson til
31.500barn/ forældre
41.900
Socialpædagogisk friplads 11.00036.000
Praktisk/pædagogisk støt- 345.000
te/ hjemmehos
Økonomisk støtte til Kost- Max
skole
400.000
Misbrugsbehandling forældre
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*

Familiebehandling
Familiecentret
23.500 Pakke A (16 uger)
102.500 Pakke B (9 mdr.)
171.000 Pakke C (9 mdr.)
414.000 Pakke D (9 mdr.)

Between – gruppe for børn
med psykisk syge forældre
Luftskibet – gruppe for
børn med forældre der
drikker
Sorggruppe – Kræftens
Bekæmpelse
Sommerlejr – frivillige organisationer
Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestancer
Arbejdsdusør
Støtte/kontaktperson til
barn/ Forældre

Praktisk/pædagogisk støtte/ hjemmehos
Økonomisk støtte til Kostskole
Misbrugsbehandling af
den unge/forældre
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*

Familiebehandling
Familiecentret
23.500 Pakke A (16 uger)
102.500 Pakke B (9 mdr.)
171.000 Pakke C (9 mdr.)
414.000 Pakke D (9 mdr.)

Sorgrupper - Kræftens
Bekæmpelse
3.000
2.000
10.00020.000
29/t
31.50041.900

Økonomisk støtte til fritidsaktivitet
Økonomisk støtte til betaling af el-/huslejerestance
Arbejdsdusør
Støtte/kontakt person til
den unge

2.000

Økonomisk støtte til Kostskole
Misbrugsbehandling - den
unge
Ydelser v. behandlingspsykologer (PPR, Toften,
Familiebehandlingen, Hedebocentret)*

Max
400.000

10.00020.000
29/t
31.50041.900

345.000
Max
400.000

23.500
102.500
171.000
414.000

Familiebehandling
Familiecentret
Pakke A (16 uger)
Pakke B (9 mdr.)
Pakke C (9 mdr.)
Pakke D (9 mdr.)

23.500
102.500
171.000
414.000

Resiliens

Familiebehandling Nordlys
Amb. ydelse 1 (16 uger)
Amb. ydelse 2 (20 uger)
Amb. ydelse 3 (20 uger)
Amb. ydelse 4 (20 uger)
Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse)
Samspilsundersøgelse
Familiebehandling Nordlys
Døgnydelse 1 (6 uger)
Døgnydelse 2 (12 uger)
Døgnydelse 3 (16 uger)
Døgnydelse 14 dages afkl.
Døgnanbringelse af barn i
Nordlys' regi

Familiebehandling Nordlys
Amb. ydelse 1 (16 uger)
Amb. ydelse 2 (20 uger)
Amb. ydelse 3 (20 uger)
Amb. ydelse 4 (20 uger)
Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse)
**
Samspilsundersøgelse
Familiebehandling Nordlys
205.000 Døgnydelse 1 (6 uger)
410.000 Døgnydelse 2 (12 uger)
546.000 Døgnydelse 3 (16 uger)
**
Døgnydelse 14 dages afkl.
**
Døgnanbringelse af barn i
Nordlys' regi
65.000
98.000
185.000
274.500
**

Familiebehandling Nordlys
Amb. ydelse 1 (16 uger)
Amb. ydelse 2 (20 uger)
Amb. ydelse 3 (20 uger)
Amb. ydelse 4 (20 uger)
Amb. ydelse 5 (forældrekompetenceundersøgelse)
**
Samspilsundersøgelse
Familiebehandling Nordlys
205.000 Døgnydelse 1 (6 uger)
410.000 Døgnydelse 2 (12 uger)
546.000 Døgnydelse 3 (16 uger)
**
Døgnydelse 14 dages afkl.
**
Døgnanbringelse af barn i
Nordlys' regi
65.000
98.000
185.000
274.500
**

65.000
98.000
185.000
274.500
**
**
205.000
410.000
546.000
**
**
Professionel støttekontaktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)
(herunder ART)
Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret
Marilyn Ann
MST/MST-CM

Aflastning i plejefamilie, 57 vederlag, 48-130 døgn

39.000- Aflastning i plejefamilie, 5140.000 7 vederlag, 48-130 døgn

39.000- Aflastning i plejefamilie, 5140.000 7 vederlag, 48-130 døgn

Dagbehandlingstilbud
TOFTEN

Slægtsanbringelse

Netværksanbringelse

Anbringelse i familiepleje
5-7 vederlag
Kommunal familiepleje, 810 vederlag

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
319.000
412.000
459.000
551.000

Slægtsanbringelse

Netværksanbringelse

Anbringelse i familiepleje
5-7 vederlag
Kommunal familiepleje, 810 vederlag

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
319.000
412.000
459.000
551.000

Slægtsanbringelse

Netværksanbringelse

Anbringelse i familiepleje
3-8 vederlag
Kommunal familiepleje, 810 vederlag
Anbringelse på Toften

§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn
Støttet samvær
294363/t
Overvåget samvær
294363/t

Bortadoption

§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn
Støttet samvær
294363/t
Overvåget samvær
294363/t

Bortadoption

(1) Kun kost, logi, lomme- og tøjpenge + konsulentydelser
* Se bilag
** Takst er under udarbejdelse
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39.000- Aflastning i plejefamilie, 5140.000 7 vederlag, 48-130 døgn

MTFC
39.000- Aflastning i plejefamilie, 5140.000 7 vederlag, 48-130 døgn

400.000 Dagbehandlingstilbud
TOFTEN

400.000 Dagbehandlingstilbud
TOFTEN

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
228.000
460.000
459.000
551.000
736.000

§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn
Støttet samvær
294363/t
Overvåget samvær
294363/t

Bortadoption

Slægtsanbringelse

Netværksanbringelse

Anbringelse i familiepleje
4-9 vederlag
Kommunal familiepleje, 810 vederlag
Anbringelse på Toften

80.000120.000
(1)
80.000120.000
(1)
274.000
513.000
459.000
551.000
736.000

§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn
Støttet samvær
294363/t
Overvåget samvær
294363/t

Bortadoption

Slægtsanbringelse

Netværksanbringelse

(Anbringelse i familiepleje
5-10 vederlag)

67.500 202.200

Professionel støttekontaktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)
(herunder ART)
135.000 + Dagbeskæftigelse Mejeriunderv.
et, Hedebocentret
159.000/
6 mdr.
983.000
39.000140.000

Marylin Ann
MST/MST-CM
MTFC
Aflastning i plejefamilie, 57 vederlag, 48-130 døgn
Skiftesporet - ambulant
Horisont - ambulant

67.500 202.200

135.000 +
underv.
159.000/
6 mdr.
983.000
39.000140.000
109.000
57.800

400.000
Anbringelse på eget værelse
Slægtsanbringelse

80.000120.000
(1)
80.000(Netværksanbringelse)
120.000(1
)
327.000 - (Anbringelse i familiepleje
563.000
7-10 vederlag)

61.000
80.000120.000
(1)
80.000120.000(1
)
431.000 571.000

(Kommunal familiepleje, 810 vederlag)
459.000551.000
(Anbringelse på Toften)
736.000
(Diff. døgnanbringelse på 473.000
Hedebocentret)
(Døgnanbringelse på He- 676.000
debocentret)
§ 54 støtteperson til foræl- 31.500
dre m. anbragt barn/ung
Støttet samvær
294-363/t

(Kommunal familiepleje, 810 vederlag)
459.000551.000
(Diff. døgnanbringelse på
Hedebocentret)
(Døgnanbringelse på Hedebocentret)
§ 54 Støtteperson til forældre m. anbragt barn/ung
Støttet samvær

473.000

Overvåget samvær

294-363/t

Overvåget samvær

294-363/t

Ungdomssanktion
MultifunCInstitution
Bortadoption

Ungdomssanktion
1.425.000 MultifunCInstitution
Bortadoption

1.425.000

676.000
31.500
294-363/t

7.3 Handicap
Funktionsniveau/Alder 0 år

Pris
(kr.)

Let funkti- Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivning
onsnedsættelse Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov

Småbørnsvejleder

1 – 2 år

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov

3 - 6 år

Pris
(kr).

Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Småbørnsvejleder

7 - 11 år
Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Pris
(kr.)

12 - 15 år

Pris (kr.) 16 - 18 år

Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

ResiPris (kr.) liens

Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning

Børn- og Ungelægens tilbud
til børn med særlige behov

Småbørnsvejleder
Råd/vejl. v. Autismeteam*

Familievejleder
Abonne- Råd/vejl. v. Autismeteam*
ment

Familievejleder
Abonne- Råd/vejl. v. Autismeteam*
ment

Abonnement

Søskende/ bedsteforældre- Abonne- Søskende/ bedsteforældre- Abonne- Søskende/ bedsteforældre- Abonnekursus v. Autismeteam*
ment
kursus v. Autismeteam*
ment
kursus v. Autismeteam*
ment

Familievejleder
Råd/vejl. v. Autismeteam*

Abonnement

Søskende/ bedsteforældre- Abonnekursus v. Autismeteam*
ment

EarlyBird v. Autismeteam* Abonnement

Hjemmetræning

243.000
(1)
Merudgifter
4.000
Kompensation for tabt ar243.000
bejdsfortjeneste
(1)
Aflastning ved barnepige max Max
250 timer pr. år
27.500
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)

(1) For nye ansøgere
(2) Bevilges af SSB
* Se bilag
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Hjemmetræning

243.000
(1)
4.000
243.000
(1)
Max
27.500

Merudgifter
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning ved barnepige
max 250 timer pr. år
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
½ handicapfri9.000
plads/dagtilbud

Hjemmetræning
Merudgifter
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning ved barnepige
max 250 timer pr. år
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
½ handicapfriplads/dagtilbud

ForTeen - undervisning for
forældre/unge v. Autismeteam*
Teenagekursus v. Autismeteam*
243.000 Hjemmetræning
243.000 Hjemmetræning
(1)
(1)
4.000
Merudgifter
4.000
Merudgifter
243.000 Kompensation for tabt ar- 243.000 Kompensation for tabt ar(1)
bejdsfortjeneste
(1)
bejdsfortjeneste
Max
Aflastning ved barnepige
Max
Aflastning ved barnepige
27.500
max 250 timer pr. år
27.500
max 250 timer pr. år
Fysioterapi
Fysioterapi
Ergoterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
9.000
½ handicapfri9.000
½ handicapfriplads/dagtilbud
plads/klubtilbud
Helsehuset

Abonnement

ForTeen - undervisning for
forældre/unge v. Autismeteam*
Abonne- Teenagekursus v. Autismement
team*
243.000(1) Hjemmetræning

Abonnement

4.000
Merudgifter
243.000(1) Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Max
Aflastning ved barnepige
27.500
max 250 timer pr. år
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
5.000
½ handicapfriplads/klubtilbud
15.000 - Helsehuset
39.000
Knudmosekollegiet (døgnanbringelse)

4.000
243.000(1)

Abonnement
243.000(1)

Max 27.500

5.000
15.000 39.000
513.000

FunktionsPris
niveau/Alder 0 år
(kr.)
Råd
og
vejledning
ved
BørneMiddel
funktions- og Familierådgivning
nedsættelse
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov

Småbørnsvejleder

1 – 2 år
Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov

Småbørnsvejleder

Pris
(kr.)

3 - 6 år

Pris
(kr).

Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud
til børn med særlige behov

7 - 11 år

Pris
(kr.)

12 - 15 år

Abonnement

Søskende/ bedsteforældre- Abonnekursus v. Autismeteam
ment
EarlyBird v. Autismeteam Abonnement

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Råd og vejledning ved Børneog Familierådgivning

Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning

Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud
til børn med særlige behov

Børn- og Ungelægens tilbud
til børn med særlige behov

Familievejleder

Familievejleder

Familievejleder

Råd/vejl. v. Autismeteam

Abonne- Råd/vejl. v. Autismeteam
ment

Søskende/ bedsteforæl- Abonne- Søskende/ bedsteforældredrekursus v. Autismeteam ment
kursus v. Autismeteam

ForTeen v. Autismeteam
Teenagekursus v. Autismeteam
Oralmotorisk team
Hjerneskadeteamet
243.000(1) Hjemmetræning

16 -18 år

Pris
(kr.)

Småbørnsvejleder

Råd/vejl. v. Autismeteam

Oralmotorisk team
Hjerneskadeteamet
Hjemmetræning

Pris
(kr.)

Oralmotorisk team
Hjerneskadeteamet
243.000(1) Hjemmetræning

Råd/vejl. v. Autismeteam

Abonnement

Abonnement

Søskende/ bedsteforældre- Abonnekursus v. Autismeteam
ment

Abonnement
Abonnement

ForTeen v. Autismeteam

Abonnement
Teenagekursus v. Autisme- Abonneteam
ment

Hjerneskadeteamet
Hjerneskadeteamet
243.000 Hjemmetræning
243.000(1) Hjemmetræning
243.000
(1)
(1)
Merudgifter
4.000
Merudgifter
4.000
Merudgifter
4.000
Merudgifter
4.000
Merudgifter
4.000
Merudgifter
4.000
Kompensation for tabt ar243.000(1) Kompensation for tabt ar- 243.000(1) Kompensation for tabt ar- 243.000(1) Kompensation for tabt ar- 243.000 Kompensation for tabt ar243.000(1) Kompensation for tabt ar243.000
bejdsfortjeneste
bejdsfortjeneste
bejdsfortjeneste
bejdsfortjeneste
(1)
bejdsfortjeneste
bejdsfortjeneste
(1)
Aflastning ved barnepige Max Max
Aflastning ved barnepige Max
Aflastning ved barnepige
Max
Aflastning ved barnepige Max
Aflastning ved barnepige Max Max
Aflastning ved barnepige
Max
500 timer pr. år
55.000
Max 500 timer pr. år
55.000
Max 500 timer pr. år
55.000
Max 500 timer pr. år
55.000
500 timer pr. år
55.000
Max 500 timer pr. år
55.000
Professionel barnepige Max Max
Professionel barnepige
Max
Professionel barnepige Max Max
Professionel barnepige
Max
Professionel barnepige Max Max
Professionel barnepige Max Max
500 timer pr. år*
77.500
Max 500 timer pr. år*
77.500
500 timer pr. år*
77.500
Max 500 timer pr. år*
77.500 500 timer pr. år*
77.500
500 timer pr. år*
77.500
Fysioterapi
Fysioterapi
Fysioterapi
Fysioterapi
Fysioterapi
Fysioterapi
Ergoterapi
Ergoterapi
Ergoterapi
Ergoterapi
Ergoterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
½ handicapfri9.000
½ handicapfri9.000
½ handicapfri9.000
½ handicapfriplads/klubtilbud 5.000
½ handicapfri5.000
plads/dagtilbud
plads/dagtilbud
plads/dagtilbud
plads/klubtilbud
Aflastning uden for hjemAflastning uden for hjemAflastning uden for hjemmet:
Aflastning uden for hjemmet:
met:
met:
Plejefamilie hver 4. week- 13.000Plejefamilie hver 4. week- 13.000- Plejefamilie hver 4. weekPlejefamilie hver 4. week13.00013.000end/24 døgn, 3-6 vederlag 22.500(3) end/24 døgn, 3-6 vederlag 22.500(3) end/24 døgn, 3-6 vederlag
22.500(3) end/24 døgn, 3-6 vederlag 22.500(3)
Plejefamilie hver 3. week- 20.000Plejefamilie hver 3. week- 20.000- Plejefamilie hver 3. weekPlejefamilie hver 3. week20.00020.000end/32 døgn, 3-6 vederlag 34.000(3) end/32 døgn, 3-6 vederlag 34.000(3) end/32 døgn, 3-6 vederlag
34.000(3) end/32 døgn, 3-6 vederlag 34.000(3)
Plejefamilie 24-48 hverPlejefamilie 24-48 hverPlejefamilie 24-48 hver13.00013.000- Plejefamilie 24-48 hverdags- 13.00013.000dagsdøgn, 3-6 vederlag
56.500(3) dagsdøgn, 3-6 vederlag
56.500(3) døgn, 3-6 vederlag
56.500(3) dagsdøgn, 3-6 vederlag
56.500(3)
Tjørringhus dag- og
Tjørringhus dag- og
Tjørringhus dag- og nataflast- **
Tjørringhus dag- og
**
**
**
nataflastning*
nataflastning*
ning*
nataflastning*
Tjørringhus 36 døgn*
109.000 Tjørringhus 36 døgn*
109.000 Tjørringhus 36 døgn*
109.000 Tjørringhus 36 døgn*
109.000
Tjørringhus 43 døgn*
130.000 Tjørringhus 43 døgn*
130.000 Tjørringhus 43 døgn*
130.000 Tjørringhus 43 døgn*
130.000
Tjørringhus 48 døgn*
145.000 Tjørringhus 48 døgn*
145.000 Tjørringhus 48 døgn*
145.000 Tjørringhus 48 døgn*
145.000
Tjørringhus 55 døgn*
166.000 Tjørringhus 55 døgn*
166.000 Tjørringhus 55 døgn*
166.000 Tjørringhus 55 døgn*
166.000
Tjørringhus 72 døgn*
218.000 Tjørringhus 72 døgn*
218.000 Tjørringhus 72 døgn*
218.000 Tjørringhus 72 døgn*
218.000
Tjørringhus 84 døgn*
Tjørringhus
84
døgn*
Tjørringhus
84
døgn*
Tjørringhus
84
døgn*
254.000
254.000
254.000
254.000
Tjørringhus fleks. af258.000- Tjørringhus fleks. af258.000- Tjørringhus fleks. af258.000- Tjørringhus fleks. af258.000lastn./døgnantal*
1.106.000 lastn./døgnantal*
1.106.00 lastn./døgnantal*
1.106.000 lastn./døgnantal*
1.106.00
0
0
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Hjerneskadeteamet
243.000(1) Hjemmetræning

Abonnement

Resiliens

Agerbo 36 døgn*
Agerbo 43 døgn*
Agerbo 48 døgn*
Agerbo 55 døgn*
Agerbo 72 døgn*
Agerbo 84 døgn*
Agerbo fleks. aflastn./døgnantal*

101.000
121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.0001.030.000

Agerbo 36 døgn*
Agerbo 43 døgn*
Agerbo 48 døgn*
Agerbo 55 døgn*
Agerbo 72 døgn*
Agerbo 84 døgn*
Agerbo fleks. aflastn./døgnantal*

101.000
121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.0001.030.00
0

Agerbo Klubtilbud*
(Agerbo 36 døgn)*
(Agerbo 43 døgn)*
(Agerbo 48 døgn)*
(Agerbo 55 døgn)*
(Agerbo 72 døgn)*
(Agerbo 84 døgn)*
(Agerbo fleks. aflastn./døgnantal)*

61.500
101.000
121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.0001.030.000

Agerbo Klubtilbud*
(Agerbo 36 døgn)*
(Agerbo 43 døgn)*
(Agerbo 48 døgn)*
(Agerbo 55 døgn)*
(Agerbo 72 døgn)*
(Agerbo 84 døgn)*
(Agerbo fleks. aflastn./døgnantal)*

Helsehuset

15.000 39.000

Helsehuset

Dagbeskæftigelse Mejeriet,
Hedebocentret
Professionel støttekontaktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)

(1) For nye ansøgere
(2) Bevilges af SSB
(3) Hertil kommer udgifter til ekstra hjælpemidler, små boligændringer etc.
* Se bilag

** Takst er under udarbejdelse
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Knudmosekollegiet (døgnanbringelse)
135.000 + Dagbeskæftigelse Mejeriet,
underv.
Hedebocentret
67.500 - Professionel støtte202.200 kontaktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)
Diff. døgnanbringelse på
Hedebocentret

61.500
101.000
121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.0001.030.00
0
15.000 39.000
513.000
135.000
+ underv.
67.500 202.200
473.000

Funktionsniveau/ Alder
Svær
funktionsnedsættelse

0 år
Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov

Småbørnsvejleder

Pris
(kr.)

1 – 2 år

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov

3 - 6 år

Pris
(kr).

Råd og vejledning ved Børne- og Familierådgivning

Pris
(kr.)

12 - 15 år

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivning
Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Familievejleder
Abonne- Råd/vejl. v. Autismeteam
ment
Abonne- Søskende/ bedsteforælment
drekursus v. Autismeteam
Abonnement

Familievejleder
Abonne- Råd/vejl. v. Autismeteam
ment
Abonne- Søskende/ bedsteforælment
drekursus v. Autismeteam

Sundhedsplejens tilbud til
børn med særlig behov
Børn- og Ungelægens tilbud
til børn med særlige behov

Småbørnsvejleder

7 - 11 år

16 -18 år

Pris
(kr.)

Råd og vejledning ved
Børne- og Familierådgivning

Børn- og Ungelægens tilbud til børn med særlige
behov

Småbørnsvejleder
Råd/vejl. v. Autismeteam
Søskende/ bedsteforældrekursus v. Autismeteam
EarlyBird v. Autismeteam

ForTeen v. Autismeteam
Teenagekursus v. Autismeteam
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Pris
(kr.)

Oralmotorisk team
Hjerneskadeteamet
Hjemmetræning

Oralmotorisk team
Hjerneskadeteamet
243.000(1) Hjemmetræning

Oralmotorisk team
Hjerneskadeteamet
243.000(1) Hjemmetræning

Merudgifter
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning ved barnepige
Max 1400 timer pr. år
Professionel barnepige
Max 1400 timer pr. år*
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)

4.000
Merudgifter
243.000(1) Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Max
Aflastning ved barnepige
154.000
Max 1400 timer pr. år
Max
Professionel barnepige
210.000
Max 1400 timer pr. år*
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
½ handicapfriplads/dagtilbud
Aflastning uden for hjemmet:
Plejefamilie hver 2. weekend /48 døgn, 7-10 vederlag
Plejefamilie 48-96 hverdagsdøgn, 7-10 vederlag

4.000
Merudgifter
243.000(1) Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Max
Aflastning ved barnepige
154.000
Max 1400 timer pr. år
Max
Professionel barnepige
210.000
Max 1400 timer pr. år*
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
9.000
½ handicapfriplads/dagtilbud
Aflastning uden for hjemmet:
Plejefamilie hver 2. week52.00070.000(3) end /48 døgn, 7-10 vederlag
Plejefamilie 48-96 hver70.000161.000(3) dagsdøgn, 7-10 vederlag

Tjørringhus dag- og
nataflastning*
Tjørringhus 36 døgn*
Tjørringhus 43 døgn*
Tjørringhus 48 døgn*
Tjørringhus 55 døgn*
Tjørringhus 72 døgn*
Tjørringhus 84 døgn*
Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal*

**
109.000
130.000
145.000
166.000
218.000
254.000
258.0001.106.000

Tjørringhus dag- og
nataflastning*
Tjørringhus 36 døgn*
Tjørringhus 43 døgn*
Tjørringhus 48 døgn*
Tjørringhus 55 døgn*
Tjørringhus 72 døgn*
Tjørringhus 84 døgn*
Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal*

Agerbo 36 døgn*

101.000

Agerbo 36 døgn*

243.000
(1)
4.000
243.000
(1)
Max
154.000
Max
210.000

Hjerneskadeteamet
Hjemmetræning

Merudgifter
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning ved barnepige
Max 1400 timer pr. år
Professionel barnepige
Max 1400 timer pr. år*
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
9.000
½ handicapfriplads/dagtilbud
Aflastning uden for hjemmet:
52.000- Plejefamilie hver 2. week70.000 end /48 døgn, 7-10 vederlag
(3)
70.000- Plejefamilie 48-96 hver161.000 dagsdøgn, 7-10 vederlag
(3)
Tjørringhus dag- og
**
nataflastning*
109.000 Tjørringhus 36 døgn*
130.000 Tjørringhus 43 døgn*
145.000 Tjørringhus 48 døgn*
166.000 Tjørringhus 55 døgn*
218.000 Tjørringhus 72 døgn*
254.000 Tjørringhus 84 døgn*
258.000 Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal*
1.106.0
00
101.000 Agerbo 36 døgn*

243.000
(1)
4.000
243.000
(1)
Max
154.000
Max
210.000

Hjerneskadeteamet
Hjemmetræning

Merudgifter
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning ved barnepige
Max 1400 timer pr. år
Professionel barnepige
Max 1400 timer pr. år*
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
9.000
½ handicapfriplads/klubtilbud
Aflastning uden for hjemmet:
52.000- Plejefamilie hver 2. week70.000 end /48 døgn, 7-10 vederlag
(3)
70.000- Plejefamilie 48-96 hver161.000 dagsdøgn, 7-10 vederlag
(3)
Tjørringhus dag- og
**
nataflastning*
109.000 Tjørringhus 36 døgn*
130.000 Tjørringhus 43 døgn*
145.000 Tjørringhus 48 døgn*
166.000 Tjørringhus 55 døgn*
218.000 Tjørringhus 72 døgn*
254.000 Tjørringhus 84 døgn*
258.000 Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal*
1.106.0
00
101.000 Agerbo 36 døgn*

Familievejleder
Abonne- Råd/vejl. v. Autismeteam
ment
Abonne- Søskende/ bedsteforælment
drekursus v. Autismeteam

Abonnement
Abonnement

Abonne- ForTeen v. Autismeteam
ment
Abonne- Teenagekursus v. Autisment
meteam

Abonnement
Abonnement

243.000
(1)
4.000
243.000
(1)
Max
154.000
Max
210.000

Hjerneskadeteamet
Hjemmetræning

Merudgifter
Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning ved barnepige
Max 1400 timer pr. år
Professionel barnepige
Max 1400 timer pr. år*
Fysioterapi
Ergoterapi
Hjælpemidler, bil, bolig (2)
5.000
½ handicapfriplads/klubtilbud
Aflastning uden for hjemmet:
52.000- Plejefamilie hver 2. week70.000 end /48 døgn, 7-10 vederlag
(3)
70.000- Plejefamilie 48-96 hver161.000 dagsdøgn, 7-10 vederlag
(3)
Tjørringhus dag- og
**
nataflastning*
109.000 Tjørringhus 36 døgn*
130.000 Tjørringhus 43 døgn*
145.000 Tjørringhus 48 døgn*
166.000 Tjørringhus 55 døgn*
218.000 Tjørringhus 72 døgn*
254.000 Tjørringhus 84 døgn*
258.000 Tjørringhus fleks. aflastn./døgnantal*
1.106.0
00
101.000 Agerbo 36 døgn*

243.000
(1)
4.000
243.000
(1)
Max
154.000
Max
210.000

5.000

52.00070.000
(3)
70.000161.000
(3)
**
109.000
130.000
145.000
166.000
218.000
254.000
258.000
1.106.0
00
101.000

Resiliens

Agerbo 43 døgn*
Agerbo 48 døgn*
Agerbo 55 døgn*
Agerbo 72 døgn*
Agerbo 84 døgn*
Agerbo fleks. aflastn./døgnantal*

121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.0001.030.000

Agerbo 43 døgn*
Agerbo 48 døgn*
Agerbo 55 døgn*
Agerbo 72 døgn*
Agerbo 84 døgn*
Agerbo fleks. aflastn./døgnantal*

121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.000
1.030.0
00

Agerbo 43 døgn*
Agerbo 48 døgn*
Agerbo 55 døgn*
Agerbo 72 døgn*
Agerbo 84 døgn*
Agerbo fleks. aflastn./døgnantal*

121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.000
1.030.0
00

Agerbo 43 døgn*
Agerbo 48 døgn*
Agerbo 55 døgn*
Agerbo 72 døgn*
Agerbo 84 døgn*
Agerbo fleks. aflastn./døgnantal*

Helsehuset

Professionel støttekontaktperson - Ungeteam
Hedebocentret (10-30 %)
Dagbeskæftigelse Mejeriet, Hedebocentret
Døgnanbringelse:
Familiepleje, 8-10 vederlag

Døgnanbringelse:
Familiepleje, 8-10 vederlag
459.000551.000(4)

Kommunal familiepleje, 810 vederlag

Kommunal familiepleje, 8459.000551.000(4) 10 vederlag

Tjørringhus

1.106.000

Tjørringhus

Agerbo

1.030.000

Agerbo

459.000
551.000
(4)
459.000
551.000
(4)
1.106.0
00
1.030.0
00

Døgnanbringelse:
Familiepleje, 8-10 vederlag

Kommunal familiepleje, 810 vederlag
Tjørringhus
Agerbo

459.000
551.000
(4)
459.000
551.000
(4)
1.106.0
00
1.030.0
00

Døgnanbringelse:
Familiepleje, 8-10 vederlag

Kommunal familiepleje, 810 vederlag
Tjørringhus
Agerbo

Døgnanbringelse på Hedebocentret
(1) For nye ansøgere
(2) Bevilges af SSB
(3) Hertil kommer udgifter til ekstra hjælpemidler, små boligændringer etc.
(4) Hertil kommer udgifter til hjælpemidler, boligændringer, indkøb af bil, specialbistand, som købes til plejefamilien etc.
* Se bilag
** Takst er under udarbejdelse
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121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.000
1.030.0
00
15.000 39.000

67.500 202.200
135.000
+
underv.
459.000
551.000
(4)
459.000
551.000
(4)
1.106.0
00
1.030.0
00

676.000

Agerbo 43 døgn*
Agerbo 48 døgn*
Agerbo 55 døgn*
Agerbo 72 døgn*
Agerbo 84 døgn*
Agerbo fleks. aflastn./døgnantal*

121.000
135.000
155.000
203.000
236.000
239.000
1.030.0
00
Helsehuset
15.000 39.000
Knudmosekollegiet (døgn- 513.000
anbringelse)
Professionel støtte67.500 kontaktperson - Ungeteam 202.200
Hedebocentret (10-30 %)
Dagbeskæftigelse Mejeri- 135.000
et, Hedebocentret
+
underv.
Døgnanbringelse:
Familiepleje, 8-10 veder459.000
lag
551.000
(4)
459.000
Kommunal familiepleje, 8- 551.000
10 vederlag
(4)
1.106.0
Tjørringhus
00
1.030.0
Agerbo
00
Diff. døgnanbringelse på
473.000
Hedebocentret
Døgnanbringelse på He676.000
debocentret

7. Strukturændringer; Ændrede visitationer?
Med afsæt i servicestandarderne vil forvaltningen nu fremadrettet vurdere på visitationsudvalgets deltagerkreds, ligesom kravene omkring skriftelighed i sagsfremstillingerne vil
blive vurderet.

8. Implementeringsplan
Implementeringsplanen beskriver hvordan implementeringen af servicestandarderne skal
forløbe. Servicestandarderne skal være gældende fra 1/1 2011. Implementeringen skal
finde sted i to forskellige arenaer, og på flere niveauer i de to arenaer.
Første arena er forvaltningen
Anden arena er skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner
Nedenstående tabeller viser implementeringsplanen for de to arenaer, og på de relevante
niveauer.
Tabel 8.1. Forvaltningsniveau
Niveau
Hvem
1: Præsentation
Udvalgsformand og Børnog Ungedirektør
2: Gennemgang

3: Gennemgang i
det enkelte team

4: Kompetenceplan opdateres
5: Visitationsændring

6: Opsamling

7: Evaluering
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Hvad
Tydeliggør det politiske
ejerskab gennem opbakning til det vedtagne
Afdelingsleder i Børne- og Gennemgang og undervisFamilierådgivningen
ning:
Her er værktøjet
I skal bruge det
Det skal bruges sådan
her
Teamleder medarbejder- Gennemgang mere detaljerepræsentant fra arbejds- orienteret
gruppen
Dialog
Spørgsmål
Faglig koordinator
Kompetenceplanen
suppleres med servicestandarderne
Afdelingsleder i Børne- og
Deltagerkreds visitatiFamilierådgivningen,
onsudvalg
Teamledere
Krav til det skriftlige
materiale ved visitationen
P-møde, Afdelingsleder i
Hvordan går det med anvenBørne- og Familierådgiv- delsen
ning
Status
Nye spørgsmål
Nødvendige rettelser
Arbejdsgruppen bag udEr implementeringen
arbejdelsen af servicelykkedes?
standarder
Anvendes værktøjet
Øget sammenhæng
mellem budget og ser-

Hvornår
Januar februar
Januar februar

Januar februar

Januar februar
Februar marts

April

Ultimo
2011

viceniveau
Tabel 8.2. Skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner
Niveau
Hvem
Hvad
1: Præsentation
Udvalgsformand og BørnTydeliggør det
og Ungedirektør
politiske ejerskab
gennem opbakning til det vedtagne
2: Gennemgang
Afdelingsleder i Børne- og
Gennemgang og
Familierådgivningen
undervisning:
Dette er værktøjet (tilstrækkelig
ikke udtømmende gennemgang)
Sådan vil forvaltningen bruge det
Sådan vil det påvirke jer
3: Udarbejdelse af Skoleafdelingen, AfdelingsSkabe forståelse
plan for implemen- leder i Børne- og Familiefor betydningen
tering på den enrådgivningen, Evt. Teamleaf indførelsen af
kelte skole/ i det
dere og distriktets sagsbeservicestandarenkelte dagtilbud/ i handlere/psykologer
der i hele lærer/
den enkelte specipædagogstaben
alinstitution.
Sikre ejerskab til
servicestandarderne i hele lærer/ pædagogstaben

Hvornår
Februar – marts

Februar – marts

Marts

9. Effekt- og implementeringsmåling
Effektmålinger har den fordel, at de kan give en indikation på, om en given adfærdsændring afføder den ønskede effekt (eller evt. andre utilsigtede effekter). Dermed også sagt,
at den ønskede effekt skal kunne oprationaliseres, så den bliver målbar. Omvendt kan effektmålinger være problematiske fordi de forudsætter klare årsags- og virkningssammenhæng. I målinger af effekter over tid i særdeleshed, kan det være svært at rense en effekt,
så den alene fører tilbage til en given handling.

I forhold til indførelsen af servicestandarder, kan der så at sige være flere forhold der spiller ind på - og medfører den ønskede effekt. Årsags- og virkningssammenhængen kan illustreres som figur 9.1. viser.
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Figur 9.1. Årsags – og virkningssammenhæng vedr. måling af effekten af servicestandarder

Som det fremgår af figur 9.1., forventes der en sammenhæng mellem servicestandarder,
adfærdsændringer hos sagsbehandlerne og økonomiske besparelser (de grønne bokse).
Men der er en række forhold der spiller ind på denne sammenhæng (de blå bokse).

Der er for det første en række implementeringsbarrierer i forhold til at sikre, at servicestandarderne anvendes (ejerskab, tid, ressourcer, forandringsparathed mv.) – det er disse
barrierer der søges overkommet med implementeringsplanen. For det andet er der forhold
der forventes at påvirke den øgede sammenhæng mellem budget og serviceniveau, der
ligeledes implementeres i denne tid; revisitation forventes at medføre besparelser, mens
Barnets Reform forventes at kunne medføre øgede udgifter.

Målingen af i hvilken grad implementeringsbarrierne er overkommet med implementeringsplanen, evalueres med en egentlig implementeringsanalyse ultimo 2011

Målingen af de økonomiske besparelser, der søges indfriet med servicestandarderne evalueres med følgende effektmål, som er opstillet i forhold til visitationen:
Udgifter til vederlag i kr.
Gennemsnitsudgifterne til psykologbehandling/psykologsamtaler i kr.
Antallet af døgnanbringelser
Det er forventningen at udgifterne vil falde, og at antallet af anvendte aflastningsdøgn ligeledes vil reduceres. Udgangspunktet for anvendelsen af disse foranstaltninger samt udgifterne hertil er regnskabet 2010, og der anbefales en kvartalvis opfølgning fremadrettet.
Ydermere er der allerede implicit indbygget effektmåling i revisitationen.
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10. Bilag
Bilagsmaterialet er udarbejdet med henblik på servicestandardernes primære målgruppe
sagsbehandlerne. Behovet for bilagsmaterialet er opstået under arbejdet med servicestandarderne.
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10.1 Sundhedsplejens tilbud
Hjemmebesøg, mødregrupper og åbent hus arrangementer til spæd og småbørnsfamilier.
Basistilbud.

Formål:
At vejlede, rådgive og støtte forældre, så de får en øget forståelse for barnets udvikling, og dermed bliver i stand til gennem opdragelse og positivt samvær at forstå
barnets signaler på netop det udviklingstrin, barnet befinder sig på
At imødekomme familiernes behov for en hurtig individuel og fleksibel indsats
At forældre sammen kan udveksle viden, erfaring og handlemuligheder om det at
være forældre
At være netværksskabende
Målgruppe: Familier med børn fra nul til seks år.
Tilbuddene:
Alle familier får tilbudt hjemmebesøg efter udskrivelse fra sygehus. Ambulante kontaktes
hurtigst muligt indenfor 3 hverdage, og ved andre indenfor den første uge efter udskrivelsen.
Førstegangs familier får tilbudt fire hjemmebesøg og et besøg i mødregruppen indenfor det første år samt hjemmebesøg ved to år og fire år.
Flergangsfamilier får tilbudt to hjemmebesøg indenfor de første seks måneder
Alle familier bliver tilbudt at deltage i mødregruppe, som sundhedsplejersken sammensætter. Der tilstræbes at oprette mødregrupper distriktsmæssigt
Alle familier kan frit benytte sig af ”Åbent hus” arrangementerne som foregår ca. en
gang om ugen i Herning midtby, og en gang om mdr. i de øvrige områder 11 steder
i alt
Telefonrådgivning. Egen sundhedsplejerske har telefontid to gange en time om
ugen og mobiltelefon med tilbagesvar indenfor to arbejdsdage. Der er daglig telefonrådgivning af en sundhedsplejerske en time dagligt

Kontakten med sundhedsplejersken består af:
Rådgivning og vejledning
Standard for vejledning og rådgivning af amning og tidlig kontakt
Observation af forældre-barn samspillet
Undersøgelse og observation af barnets psykiske og motoriske udvikling og trivsel
Videregivelse af viden om barnets behov for stimulering og omsorg, barnets basale
behov og pasning, barnets almindelige sygdomme, sygdomsrisiko og forebyggelse
m.m.

Metoder:
Dialog med forældrene med udgangspunktet i familien/barnets ressourcer
Observation og undersøgelse
Gruppeorienteret dialog
Specifik og konkret rådgivning og vejledning /undervisning
26

Sundhedsundersøgelser, - samtaler og – undervisning af skolebørn.
Basistilbud.
Formål:
At vi gennem en sundhedsfremmende indsats medvirker til at eleverne vil oplever
sammenhæng, begribelighed og i stigende grad kan tage vare på egen sundhed
At vi tager udgangspunkt i elevernes aktuelle behov med fokus på trivsel, således
at de får en sundhedsvejledning og viden om egen sundhed og trivsel
At prioriterer forældresamarbejdet højt så forældreansvaret styrkes og barnet støttes optimalt til en sund udvikling

Målgruppe: Børn/unge i børnehaveklassen, 3.-4. klasse, 6.-7. klasse, forældre til skolebørn. Grupper af elever samt forældre som tilbydes sundhedspædagogiske aktiviteter og
sundhedsundervisning
Tilbuddene:
Børnehaveklassen: alle elever ses individuelt med forældre
4. eller 5. klasse: alle elever ses individuelt eller i gruppe
7. eller 8. klasse: alle elever ses individuelt eller i gruppe
Der kan efter sundhedsplejerskens faglige og ressourcemæssige vurdering tilbydes
anden sundhedspædagogisk aktivitet
Telefonrådgivning. Egen sundhedsplejerske har telefontid to gange en time om
ugen og mobiltelefon med tilbagesvar indenfor to arbejdsdage. Der er daglig telefonrådgivning af en sundhedsplejerske en time dagligt

Kontakten med sundhedsplejersken består af:
Rådgivning og vejledning indenfor det brede sundhedsbegreb
Observation af barnets generelle trivsel og sundhedstilstand
Støtte og øge bevidstheden hos børnene om egne ressourcer, behov og ansvar for
egen sundhed og udvikling
At styrke den unge i at træffe kompetente valg i forhold til egen sundhed og trivsel
og indgå i dialog omkring pubertet, kærlighed og seksualitet
Metoder:
Sundhedssamtaler – dialog med barnet/den unge og evt. forældre med udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer
Undersøgelser og observationer som kan omfatte synsprøve, høreprøve, farvesans, motorik, højde og vægt
Specifik og konkret rådgivning og vejledning /undervisning individuelt eller i grupper
Gruppeorienteret dialog
Sundhedspædagogiske metoder fx ”Du bestemmer”, ”Aktiv vurdering” og ”Sundhedseksperimentariet”
Børn/unge og familier med særlige behov.
Formål:
At børn/unge og familier med særlige behov for sundhedspleje tilbydes øget rådgivning, vejledning og støtte
At børn/unge og familier får en tværfaglig koordineret indsats
At børn/unge og familier med særlige behov får tilbudt en tidlig indsats såvel i forhold til alder som behov
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Målgruppe: Gravide og familier med børn nul - 16 år med særlig behov for sundhedspleje.
Personer over den skolepligtige alder med særlige behov for sundhedspleje. Henvisning
fra jordemoder, læge, socialrådgiver, sundhedsplejersken, familien selv og andre relevante
professionelle.
Tilbuddene:
Graviditetsbesøg
Udover basistilbuddet øget antal hjemmebesøg afstemt behovet
For skolebørn udover basistilbuddet øget antal samtaler, undersøgelser og hjemmebesøg afstemt behovet
Koordinerende tværfaglig indsats
Telefonrådgivning. Egen sundhedsplejerske har telefontid to gange en time om
ugen og mobiltelefon med tilbagesvar indenfor to arbejdsdage. Der er daglig telefonrådgivning af en sundhedsplejerske en time dagligt

Kontakten med sundhedsplejersken består af:
Rådgivning og vejledning
Standard for vejledning og rådgivning af amning og tidlig kontakt
Observation af forældre-barn samspillet
Undersøgelse og observation af barnets udvikling, trivsel og sundhedstilstand
Videregivelse af viden om barnets behov for stimulering og omsorg, barnets basale
behov og pasning, barnets almindelige sygdomme, sygdomsrisiko og forebyggelse
m.m.
Rådgivning og vejledning indenfor det brede sundhedsbegreb
Støtte og øge bevidstheden hos børnene om egne ressourcer, behov og ansvar for
egen sundhed og udvikling
At styrke den unge i at træffe kompetente valg i forhold til egen sundhed og trivsel
og indgå i dialog omkring pubertet, kærlighed og seksualitet
I samarbejde med barnet/den unge og forældrene at tilrettelægge indsatsen, samt
koordinere den tværfaglige indsats, og evt. henvise til andre tilbud som ligger udenfor sundhedsplejens ydelser
Metoder:
Sundhedssamtaler – dialog med barnet/den unge og evt. forældre med udgangspunkt i barnets/den unges ressourcer og specielle behov
Undersøgelser og observationer, såvel generelle som specifikke
Specifik og konkret rådgivning og vejledning /undervisning individuelt eller i grupper
Sundhedspædagogiske metoder, fx ”Du bestemmer” og ”Marte meo”
Dialog med forældrene med udgangspunktet i familien/barnets ressourcer
Gruppeorienteret dialog, behovsmålrettet grupper fx mødregrupper, børnegrupper,
De utrolige år mv.

Konsulentfunktion til daginstitutioner.
Formål:
At give personalet i daginstitutioner og dagpleje:
Generel rådgivning om børn og unges sundhed og trivsel
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Konkret sundhedsfaglig rådgivning vedrørende de børn, som personalet mener, har
behov
Målgruppe: Personalet i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og fritidshjem.
Tilbuddene:
Vejledning og rådgivning omkring smitsomme sygdomme, hygiejniske forhold, kost
og ernæring, det normale barns udvikling, det brede sundhedsbegreb mv.
Konkret rådgivning vedrørende børn, efter aftale og i samarbejde med forældrene
Telefonrådgivning. Egen sundhedsplejerske har telefontid to gange en time om
ugen og mobiltelefon med tilbagesvar indenfor to arbejdsdage. Der er daglig telefonrådgivning af en sundhedsplejerske en time dagligt
Med udgangspunkt i personalets ønsker vil sundhedsplejersken tilbyde konsulentbestand
vedrørende børn og unges sundhed og trivsel. Initiativet til denne rådgivning skal tages af
personalet, medmindre sundhedsplejersken vil formidle relevant nyhedsstof vedrørende
sundhedsfremme og forebyggelse. Der tilbydes sundhedsfaglig rådgivning til personale og
forældre vedrørende børn med særlige behov.
Metoder:
Dialog med personalet
Undervisning på personalemøder
Marte meo i institutionen
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10.2 Børn og Ungelægens tilbud
Børn- og Ungelægen er ikke et egentligt behandlingstilbud, men et tilbud om rådgivning og
konsulentbistand til andre faggrupper, samt tilbud som en lægeligudredning af børn i de
beskrevne belastningsgrader og funktionsniveauer.
1. Børn- og Ungelægen kan inddrages i forhold til børn der kræver en bred tværfaglig- og
lægelig udredning. Fx:
Børn med påfaldende uforklarlig adfærd
Børn med påfaldende, speciel fysisk fremtoning
Børn hvor der er mistanke om fysisk og/eller psykiatrisk lidelse
2. Børn- og Ungelægen kan give rådgivning og konsulentbistand til sagsbehandlere fx i
forhold til § 41 – 42 og § 50
3. Børn- og Ungelægen kan inddrages i tilfælde af for stort skolefravær begrundet i fysiske
eller psykiske problemer hos barnet/ den unge selv eller i familien
4. Børn- og Ungelægen kan inddrages ved mistanke om misbrug hos den uge af fx alkohol
eller narkotika
5. Børn- og Ungelægen kan inddrages ved svær helbredstruende overvægt hos barnet/
den unge
En lægefaglig udredning kan indeholde:
Samtale med forældre og barn, sammen og/eller hver for dig (anamnese)
Fysisk undersøgelse af barnet inkl. neurologi
Indhentning af relevante lægelige oplysninger
Oplysninger fra/samtale med skole eller institution
Sammenfatning af ovenstående
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10.3 Psykologsamtale og psykologbehandling
Målgruppe:
Børn og Unge (0-18 år) og deres nærmeste familie.
Problematikkerne der håndteres relaterer sig til svære livsomstændigheder; omsorgssvigt,
vold, seksuelle overgreb, tab og andre traumer.
Problematikkerne kan også være børns reaktioner på svære livsomstændigheder. Disse
kan vise sig på mange måder gennem barnets adfærd. Symptomer kan være angst, selvdestruktiv adfærd, selvmordsforsøg, depression, spiseforstyrrelser og psykosomatiske
symptomer. Psykologerne kan afdække problemstillinger der evt. skal behandles i andet
regi.
Der er altså tale om svære livsomstændigheder og ikke psykiatriske problemstillinger.
Arbejdet
Ydelse
Form
Eksempel på indhold
Serviceniveau/omfang
Samtaler
- afklaren- Uspecifik mistrivsel afkla- 1-5 samtaler
de/undersøgende
res
samtaler
- Mistet pårørende
- hjælp til selvhjælp
- Svær skilsmisse
Belastningsrader:
- Kriminalitet
(A)+B+C
Korttidste- Kognitiv terapi (8-12) - Angstproblematikker
8-12 sessioner
rapi
- Adfærdsproblematikker
- Fobier/Skolevægring
10 Sessioner
- ACT el. lign. (10)
- Dynamisk korttidsterapi (16-20)

- Identitetsproblematikker
- Relationsproblematikker,
tilknytningsproblematik

(Barn og forældre efter
behov, evt. netværksopfølgning)
Krisesamta- - Kriseintervention
ler
Udredninger - Kognitive tests
- Inventories
- Rorschach
Vejledning
af socialrådgiver

- Vejledning
- Mentoring
- Sparring
- Coaching

- Forældre til børn med
(erhvervede) handicaps
- Uspecifik mistrivsel
- supplement til forældreevne
- Afklare behandlingsform/kompetence
- Læse rapporter/epikriser
- Vurdere fremtid
- Svære møder grundet
psykologiske forhold
- Kravsætning
- Behovsvurdering i forhold til psykologisk indsats

16-20 sessioner

Belastningsgrader
C+D+E
1-3 sessioner
H-gruppen
20 – 30 timer
Belastningsgrader
C+D+E (efter behov)
Aftalte tidsrum
?? timer

Retning:
Opgaven er at sætte barnet/den unge i en position hvor det kan håndtere en vanskelig
livssituation på en mindre smertefuld måde samt kan bidrage til at ændre de dynamikker
det indgår i.
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Almen

Belastnings
grad/alder

0 år

1 - 2 år

A Kompetente
børn/unge med
tidstypiske problemer

B Kompetente
børn/unge med
midlertidig risiko for trivsels
problemer

Vejledning om pædagogisk praksis i dagtilbud fra PPR pædagog

Marte Meo forløb PPR pædagog

3 - 6 år

7 - 11 år

12 - 15 år

AKT:
Vejledning omkring pædagogisk praksis
og organisation i dagtilbud af AKT medarbejder

AKT:
Vejledning omkring pædagogisk
praksis og organisation i dagtilbud af AKT medarbejder

AKT:
Vejledning omkring pædagogisk praksis
og organisation i dagtilbud af AKT medarbejder

PPR pædagog med støttefunktion 6
mdr.s projekter

PPR psykolog rådgivning og vejledning

PPR psykolog rådgivning og vejledning

PPR psykolog rådgivning og vejledning

Vejledning om pædagogisk praksis i dagtilbud fra PPR pædagog

Vejledning om pædagogisk praksis i
dagtilbud fra PPR pædagog
Marte Meo forløb PPR pædagog

CBørn/unge
med specifikke
behov for særlig støtte

PPR pædagog med støttefunktion 6 mdr.s projekter
PPR pædagog med støttefunktion

Vejledning omkring pædagogisk praksis
og organisation i dagtilbud af AKT medarbejder
PPR pædagog med støttefunktion 6
mdr.s projekter
PPR pædagog med støttefunktion

Vejledning omkring pædagogisk praksis
og organisation i dagtilbud af AKT medarbejder

Marte Meo forløb PPR pædagog
Vejledning omkring pædagogisk
praksis og organisation i dagtilbud af AKT medarbejder

PPR psykolog rådgivning og vejledning

PPR psykolog rådgivning og vejledning
Rådgivning skolekonsulenter

Rådgivning fra skolekonsulenter
PPR psykolog rådgivning og vejledning

Vejledning om pædagogisk praksis i dagtilbud fra PPR pædagog

Vejledning om pædagogisk praksis i
dagtilbud fra PPR pædagog

Marte Meo forløb PPR pædagog
Marte Meo forløb PPR pædagog

D Børn/unge
med væsentlig
behov for særlig støtte

Vejledning om pædagogisk praksis i dagtilbud fra PPR pædagog

PPR pædagog med støttefunktion 6
mdr.s projekter
PPR pædagog med støttefunktion

Marte Meo forløb PPR pædagog

PPR pædagog med støttefunktion 6 mdr.s projekter
PPR pædagog med støttefunktion

PPR psykolog rådgivning og vejledning
Rådgivning og specialtilbud fra skolekonsulenter

PPR psykolog rådgivning og vejledning
PPR psykolog rådgivning og vejledning

E Børn/unge

PPR psykolog rådgivning og vejledning

med åbenbar
risisko for at lide alvorlig skade

Rådgivning og specialtilbud fra skolekonsulenter

Rådgivning og specialtilbud fra
skolekonsulenter
PPR psykolog rådgivning og vejledning
Rådgivning og specialtilbud fra
skolekonsulenter

PPR psykolog rådgivning og vejledning
Rådgivning og specialtilbud fra skolekonsulenter

PPR ergoterapeuterne har ydelser indenfor alle belastningsgrader (A-E) og til alle aldre
Ergoterapeuterne i PPR har specifik viden om børns normale udvikling, børn med fysiske funktionsnedsættelser og børn med
kognitive funktionsnedsættelser.
Ergoterapeuterne arbejder med at muliggøre børns deltagelse i betydningsfulde aktiviteter – de aktiviteter, som børn ønsker,
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16 -18 år

har brug for og forventes at deltage i.
Ergoterapeuten vurderer barnet i dets daglige miljø (hjem/institution/skole) og rådgiver og vejleder herudfra barnet og / eller de
voksne omkring barnet i, hvordan barnets udvikling kan stimuleres, hvordan aktiviteter indenfor leg, fritid, skole og egenomsorg kan gradueres, og hvordan de fysiske, institutionelle og sociale omgivelser kan tilpasses.
PPR arbejder under folkeskoleloven
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10. 4 Kompetenceplan
Kompetenceplan for Herning Kommune
Børne- og familieafdelingen

Revideret november 2010
LovBeskrivelse
omr./
§

B = Beslutter
I = Indstiller
M = Medinddrages
E = Efterretning

Børn
og
Unge
udv.

Afd.
leder
PMA

Fagl.
koord.
JB,
HV,
LP,
MB

Visi- Sags
tati- beh.
on

Bemærkninger

Lov om Social Service

H-

Dagtilbud
§ 43
41

G
R
U
P
P
E
N

34

Socialpædagogisk hel eller
delvis friplads

B

Merudgifter ved forsørgelse af barn med nedsat funktionsevne i eget hjem under
18 år

B

Enkeltudgift – hvis over
12 x standardbeløb pr. år.

B

I

Løbende udgifter – hvis
over 24 x standardbeløb pr.
år

B

I

42

Tabt arbejdsfortjeneste
ydet med baggrund i barns
nedsatte funktionsevne ved
pasning i hjemmet

42

Tabt arbejdsfortjeneste
ydet med baggrund i barns
nedsatte funktionsevne ved
pasning i hjemmet, og hvor
der ikke kan tilvejebringes
et realistisk beregningsgrundlag, og hvor den tabte
arbejdsfortjeneste overstiger en løn på skalatrin 10.

43

Suppl. ydelse i op til 3

B

B

I

B

Det enkelte element.

mdr.
44

Personlig hjælp og pleje
mv. vedrørende børn jf. §
71

B

45

Ledsagelse af unge mellem
16 og 18 år

B

11
stk.3

Kommunal rådgivning, undersøgelse og behandling
af børn med adfærdsproblemer eller nedsat funktionsevne

50

Pligt til at barnet/den unge
undersøges af fagfolk –
med forældresamtykke

M

B

B

Ekstern undersøgelse

35

B

B
M

I
I

51

Pligt til at barnet/den unge
undersøges af fagfolk –
uden forældresamtykke

Børn- og ungeudvalg
i h.t. § 18 i lov om
retssikkerhed og administration

54

Støtteperson til forældremyndighedsindehaveren i
forb. med anbringelse

52
stk.3
nr. 1

Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, herunder pålæg om dagtilbud mv.

M

B

I

Afgøres af visitationsteam

52
stk.3
nr. 2

Praktisk, pædagogisk eller
anden støtte i hjemmet

M

B

I

Afgøres af visitationsteam

52
stk. 3
nr. 3
52
stk. 3
nr. 4

Familiebehandling eller
lignende støtte

M

B

I

Afgøres af visitationsteam

Etablere døgnophold for
både forældremyndighedsindehaver, barnet eller den
unge og andre medlemmer
af familien

M

B

I

Afgøres af visitationsteam

B

OBS
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52
stk. 3
nr. 5

Etablere en aflastningsordning på en døgninstitution,
i en plejefamilie eller på et
andet godkendt sted

M

B

I

52
stk. 3
nr. 6

Udpege en personlig rådgiver for barnet eller den unge
Hvis over 4 timer pr. uge
Udpege en fast kontaktperson for barnet eller den unge

M

B

52
stk. 3
nr. 7

I
B

Hvis over 4 timer pr. uge

M

B

I

52
stk. 3
nr. 8

Anbringe barnet eller den
unge uden for hjemmet, på
en døgninstitution, i en
netværksfamilie, i en plejefamilie, på eget værelse eller på andet godkendt opholdssted, som må anses
for egnet til at imødekomme barnets eller den unges
særlige behov, jfr. § 66

M

B

I

52
stk. 3
nr. 9
52
stk. 3
nr. 10

Godtgørelse til den unge i
formidlet praktikophold

B

Anden hjælp, der har til
formål at yde rådgivning,
behandling og praktisk og
pædagogisk støtte

B

52
stk. 4

Hvis over 20.000 kr. årligt
pr. foranstaltning

M

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger
efter stk. 3, samt økonomisk støtte, hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende
foranstaltning efter stk. 3
(bl.a. økonomisk tilskud til
forældrebetaling ved kost-

M

Afgøres af visitationsteam

B

B

I

B

Afgøres af visitationsteam

Afgøres af visitationsteam

eller efterskoleophold).
Støtten er økonomisk behovsbestemt.
OBS
52
stk. 5

56

58
stk. 1
58
stk. 2

62

63

75

37

Afgøres af visitationsteam

Over 20.000 kr. årligt
Økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet
kan undgås, at en hjemgivelse kan fremskyndes, eller at støtten i væsentlig
grad kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et eller
flere børns anbringelse
uden for hjemmet – støtte
bevilges uafhængigt af indtægts- og formueforhold

B

Over 20.000 kr. årligt
Afgørelse i henhold til § 52
stk. 3 nr. 1, 6 og 7 om foranstaltninger uden samtykke fra forældre
Anbringelse uden for
hjemmet uden samtykke,
jf. § 52 stk. 3 nr. 8
Anbringelse eller tvangsreglerne uden for hjemmet
i h.t. § 58 uden at forældresamtykke og den unges
samtykke foreligger i henhold til § 52 stk. 3 nr. 8
Genbehandling af anbringelse uden for hjemmet, jf.
§ 58 stk. 1-3
Lægelig undersøgelse eller
behandling uden samtykke

B

Beslutning om foreløbig
afgørelse efter §§ 51, 58,
60 og 63, 71 stk. 3, § 78
stk. 4 og § 123 stk. 2

M

B

I
B

B

M

B

M

I
I

B

M

M

M

I

B

M

M

M

I

B

M

M

I

B

M

M

M

I*

(B)*

M

M

M

I

Afgøres af visitationsteam
Børne- og familieudvalget i h.t. lov om
retssikkerhed § 17.
Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed § 18.
Børn og ungeudvalg i
h.t. lov om retssikkerhed § 18.

Børn og ungeudvalg i
h.t. lov om retssikkerhed § 18
* Behandlende overlæge skal give tilslutning til undersøgelse
eller behandling –
Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed § 18.
Afgørelse kan træffes
af formanden for
Børn- og ungeudvalget eller i dennes fravær næstformanden

for Børn- og ungeudvalget.
75
stk. 3

Beslutning om foreløbig
afgørelse efter §§ 51, 58,
60 og 63, 71 stk. 3, § 78
stk. 4 og § 123 stk. 2

68

Ophør af foranstaltning efter §§ 52, 56, 58 og 60,
som kan godkendes af forvaltningen.

68

64

142

M

M

M

I

B

M

I

Hvis § 58 foranstaltning, så E
orientering til B/Uudvalget, jfr. § 68 stk. 2

B

I

M

I

M

B

Anmodning om ophør med
foranstaltninger efter § 40,
41 og 42, hvor anmodning
ikke kan imødekommes.
Fuldbyrdelse af afgørelse
efter §§ 51, 58 og 63

B

M

Godkendelse af plejefamilier

Opholdssteder, egne værelser, kollegier mv.

38

B

142
stk. 2

Godkendelse af netværksfamilier

142
stk. 7
og 8

Betaling for barnets eller
den unges ophold (fastsættelse af godtgørelse for
kost og logi mv. til plejefamilier og netværksfami-

M

B

I

M

B

I

B

Afgørelsen skal snarest muligt eller senest inden 7 dage forelægges Børn- og
ungeudvalget til godkendelse.

Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed § 18.
Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed
§ 18.
Politiet kan yde bistand efter anmodning.
Godkendes af kommunens afdeling for
specialtilbud, familiepl.
Godkendes af rådgiver.
Godkendes af kommunens afdeling for
specialtilbud, familiepl..
Altid anbringende
kommune, der tager
stilling til godkendelse.
Socialministeren fastsætter satser for
godtgørelse for udgifter til kost og logi i
forbindelse med op-

67

159

lier).

holdet, og reglerne
for evt. godtgørelse
for mistet indtægt til
netværksplejefamilier.

Det nødvendige antal pladser på institutioner for børn
og unge uden for hjemmet.

I

Kommunens forpligtelse.

Betaling for døgnophold
fra forældre og barnet eller
den unge.

B

Socialministeren fastsætter reglerne.

69
stk. 3

Ændring af opholdssted
med samtykke.

69
stk. 4
og 5
70

Ændring af opholdssted
uden samtykke
Revision af handleplan.

B

71
stk. 1
og 2

Samvær og kontakt

B

71
Samvær og kontakt – hvis
stk. 2- kontakt eller samvær kun
3
må finde sted mindre end
én gang om måneden, samt
overvåget samvær.
71
Afgørelse om kontrol med
stk. 5 barnets eller den unges
brevveksling, telefonsamtaler eller anden kommunikation med forældrene, jf.
§ 123.
72

Advokatbistand.

76

Efterværn: Personlig rådgiver / kontaktperson, samt
udslusningsordning fra det
hidtidige anbringelsessted.
Over 30.000kr. årligt.

76

39

Efterværn: Døgnophold

M

B

B

B

M

M

M

M

B

M

M

M

I

I

Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed § 18.

I

Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed § 18.

I

Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed § 18.

B

M

B

I

M

B

I

Afgøres af visitationsteam

Afgøres af visitationsteam

stk. 3
nr. 1

78

(indtil ½ år).

M

B

B

Døgnophold ud over ½ år
efter det 18. år.

M

B

I

Privat familiepleje uden offentligt tilskud.

M

Godkendelse 14 år.
78
stk. 4

§ 81

§ 82
V
O
K
S
E
N
A
F
D
E
L
I
N
G

§ 83

Nægtelse af hjemgivelse
eller flytning i privat familiepleje.

§ 84

§ 85

M

E

I

B

Enkeltudgifter over 20.000
kr.
Hjælp til sygebehandling

B

Udgifter over 20.000 kr.

B

M

I
B

M

Hjælp til samværsudgifter
med børn

I
B

B

Hjælp til forsørgelse af
børn, hvis forældre er døde.

M

I

M

B

Hjælp til afholdelse af flytteudgifter.
Udgifter over 20.000 kr.

40

M

Aktivloven
Hjælp til rimeligt begrundende enkeltudgifter

Udgifter over 20.000 kr.

B
B

B

B
B

M

Afgøres af visitationsteam
Afgøres af visitationsteam

I

Afgøres af visitationsteam
Børn- og ungeudvalg
i h.t. lov om retssikkerhed § 18.

