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Haderslev Byråd godkendte den 24. marts 2015 

serviceniveauerne for det specialiserede område. 

I oktober 2018 besluttede Socialudvalget, at 

serviceniveauerne skulle revideres, så de blev tilpasset 

de aktuelle strategier og arbejdsmetoder for området. 

De reviderede serviceniveauer blev endelig godkendt 

af Socialudvalget den 14. august 2019.

Formålet med beskrivelsen af Haderslev Kommunes 

serviceniveau er at give enkel og klar information om

kommunes indsats over for børn og unge med særlige 

behov. Kommunalbestyrelsen ønsker, at synliggøre

de politiske beslutninger, mål og prioriteringer og 

tydeliggøre rammerne for indsatserne på området.

Serviceniveauerne har til formål, at:

•  styrke retssikkerheden for borgerne, idet der 

bliver større gennemsigtighed og ensartethed i 

afgørelserne

•  skabe bedre grundlag for den politiske, faglige og 

økonomiske prioritering af indsatserne

•  forbedre den interne styring, så der er større 

sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske 

prioriteringer og den konkrete opgaveløsning

•  give medarbejderne et mere sikkert og ensartet 

grundlag for deres skønsmæssige afgørelser

I dette dokument beskrives Haderslev Kommunes 

serviceniveau for indsatserne målrettet familier, børn

og unge med særlige behov. Serviceniveauerne 

beskriver de muligheder, udsatte børn og unge og 

deres familier har for at få hjælp og støtte indenfor 

området.

Målgruppen for serviceniveauerne er børn og unge i 

alderen 0-18 år med særlig behov for støtte og deres

familier. Er den unge berettiget til efterværn kan 

serviceniveauet her gælde frem til den unge fylder 23 

år.

Familierådgivningen anvender netværksinddragende 

metoder og dialogbaseret tilgange i samarbejdet med

familien, øvrige netværk og andre fagprofessionelle.

Forskning på området viser, at når børn, unge og deres 

familier og deres netværk bliver involveret i

problemløsningen, ligger der i familien et stort 

forandringspotentiale, og det giver stor værdi for børn, 

unge og deres familier når de får mulighed for, at være 

en del af løsningen.

I Familierådgivningen og Det Rådgivende Team er 

familierådslagning den bærende metode. Barnet 

er i fokus, og familien finder ved hjælp af hinanden 

løsningen på udfordringerne. 

I de reviderede serviceniveauer er de 

netværksinddragende metoder indskrevet i samtlige 

serviceniveauer, og de er således revideret i forhold til 

praksis på området samt de politiske prioriteringer og 

mål for området.

De reviderede serviceniveauer er fastlagt i 

overensstemmelse med ” Strategi for arbejdet med 

børn og unge i udsatte positioner”. Strategiens fokus er, 

at der i Haderslev Kommune arbejdes ambitiøst og

målrettet for at give alle børn og unge en opvækst, der 

sikrer læring og danner grundlag for uddannelse og 

udvikling af hele livsduelige mennesker, med evnen til 

at sætte mål for sig selv. 

Omdrejningspunktet er hverdagslivet, som altid er 

tænkt ind som afsæt for den - eller de udvalgte 

målsætninger, der ønskes at ses udvikling i forhold til. 

Strategien og serviceniveauerne er således med til at 

sikre den røde tråd i arbejdet med udsatte børn, unge 

og deres familier.

Indledning
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SEL § 11 stk. 2

Forebyggende indsatser 
- Åben og anonym rådgivning

Formål
At hjælpe barnet, den unge eller deres familier til selv at løse de problemer, som har givet anledning til 

henvendelsen.

Indhold
Børn, unge og deres familier samt vordende forældre kan få åben, anonym familieorienteret rådgivning til løsning 

af vanskeligheder i familien.

Rådgivningen skal tilbydes anonymt, og der må derfor ikke stilles krav til den, der alene søger rådgivning, om at 

opgive navn eller data.

Anonym Rådgivning kan bruges omkring konflikter mellem børn og forældre, mellem forældre, omkring udøvelse 

af forældremyndighed eller samværsret, støtte af en ungs egen handlekompetencer i forhold til bolig, uddannelse 

og kammerater eller forældres udfordringer i forhold til opdragelsesproblematikker.

Beskriver barnet eller den unge problemstillinger, som er af en sådan karakter, at det giver anledning til meget 

alvorlig bekymring for barnets eller den unges sikkerhed og udvikling, skal der gribes ind, uanset om det er en 

anonym rådgivning.

Målgruppe
Børn og unge, deres forældre og andre personer, der faktisk sørger for et barn eller en ung, samt vordende 

forældre, bosat i Haderslev Kommune.

Serviceniveau
Rådgivningen er gratis, og der kan tilbydes maksimum 1-3 samtaler.

Der oprettes ikke sag i anledning af henvendelsen.

Rådgivning kan gives til enkeltpersoner eller til hele familier.

Rådgivning skal omfatte information om muligheden for at modtage rådgivning hos andre forvaltninger 

eksempelvis Familieretshuse og om mulig deltagelse i selvhjælpsgrupper gennem frivillige organisationer.

Desuden skal borgerne oplyses om muligheden for henvisning til psykolog gennem egen læge.
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SEL § 11 stk. 3

Forebyggende indsatser
- Rådgivningsforløb

Formål
At sætte tidligt ind over for et barns eller en ungs problemer, inden de vokser sig store.

At yde rådgivningsforløb til forældre og børn og unge, som har behov for et konkret rådgivningstilbud.

At yde børnerådgivning.

At yde konsulentbistand vedrørende konkrete afgrænsede problemstillinger og udfordringer i forbindelse med 

et barns/ungs særlige behov, samt yde støtte til, at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på 

børnenes trivsel og udvikling.

Indhold
I udgangspunktet kan forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien omfatte mange forskellige 

indsatstyper, herunder

•  konsulentbistand og familierettede indsatser

•  netværks- eller samtalegrupper

•  rådgivning om familieplanlægning

•  børnerådgivning

•  andre indsatser, der har til formål at forebygge et barns, en ungs eller familiens vanskeligheder.

Støtten gives i form af kommunens allerede eksisterende tilbud, omhandlende Familierådgivningen, Familiehuset 

og Det rådgivende team.

Den forebyggende indsats kan konkret bestå i at:

•  anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet

•  give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes alders- 

og udviklingsmæssige behov

•  understøtte og bidrage til et positivt samspilsmønster i familien

•  hjælpe den unge til at løse udfordringer og problematikker, som den unge møder i forbindelse med skole, 

kammerater og fritid

•  vejlede om præventionsformer og familieplanlægning

•  afdække netværket sammen med forældre, barnet eller den unge gennem udarbejdelse af netværkskort og 

genogram

•  afholde familierådslagning



6

Målgruppe
Forældre, børn og unge, hvor det vurderes, at ydelsen er af væsentlig betydning for et barns eller en ungs særlige 

behov for støtte, og hvor problemstillingerne ikke er så komplekse, at der er behov for særlige foranstaltninger 

efter Servicelovens kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.

Børn, unge og deres familier, hvor det, efter en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges behov 

og forudsætninger, vurderes, at barnet eller den unge kan profitere af en forebyggende foranstaltning.

Serviceniveau
Forud for indsatsen skal det være vurderet, om støtten kan gives i almenområdet af fagprofessionelle i form af 

pædagoger, lærer/AKT lærer, trivselsmedarbejder, sundhedsplejerske eller henvisning til psykolog via egen læge 

eller lignende.

Eksisterende tilbud i almenområdet skal altid være første valg.

Barnets udviklingsplan samt netværkskort skal altid være udarbejdet. Desuden skal der være afholdt en 

familierådslagning.

I Det rådgivende team tilbydes kun gruppeforløb fx Cool Kids og COS-P forløb (TryghedsCirklen).

Vurderes der et behov for individuelle samtaler vejledes borgerne i, at få en henvisning til psykolog via egen læge.

Det rådgivende team kan ikke visitere til børnerådgivningen. Visitation til familiehuset/børnerådgivningen sker 

alene via familierådgivningen.

Skilsmissegrupper og trivselsgrupper kan tilbydes i skoleregi.

Individuelle forløb tilbydes kun i familierådgivningen og familiehuset.

Forløb i familiehuset kan alene tilbydes, hvis familien er visiteret ind fra familierådgivningen.

Den forebyggende indsats ydes som et rådgivnings- og vejledningsforløb på op til 3 måneder med maksimum 6 

møder.
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SEL § 52 stk.3 nr. 1

Ophold i dagtilbud,
uddannelsessted eller lignende

Formål
At understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/

den unges trivsel og udvikling samt sikre, at barnet/den unge får den fornødne støtte og stimulation.

Indhold
For nogle børn og unge kan det være særligt vigtigt, at de kommer i dagtilbud og klub, og at fritiden er 

struktureret.

Indholdet i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder:

•  deltagelse i en fritidsaktivitet

•  ophold i dagtilbud

•  ophold i klub

Aktiviteten skal matche barnets/den unges behov for støtte og stimulation samt at der er tale om generelle 

aktiviteter i nærmiljøet.

Støtten kan gives i kombination med anden foranstaltning, ligesom der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, 

der er forbundet med aktiviteten.

Målgruppe
Målgruppen er karakteriseret ved:

•  børn og unge i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der 

truer barnets trivsel og udvikling

•  børn og unge, der er begyndt at isolere sig og derfor kan profitere af at have aktiviteter i almenområdet

•  børn og unge, hvor forældrene ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte barnet

Serviceniveau
Før iværksættelse af støtten skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk.

Under forløbet skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Vurderes der på baggrund af den børnefaglige undersøgelse at være behov for almene dag - eller 

eftermiddagstilbud, skal familien have afsøgt mulighederne for, at få økonomisk støtte og/eller socialpædagogisk 

friplads med henblik på at kunne søge økonomisk støtte til egenbetaling eller følgeudgifter.

Det forventes, at forældrene har søgt om støtte til aktiviteter og udstyr i frivillige foreninger.

Der kan maksimalt ydes tilskud på kr. 1500 årligt. 

Udgiften konteres jf. SEL § 52 a, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en økonomisk trangsvurdering, samtidigt 

med at det skal vurderes om der er grundlag for et forældre - eller ungepålæg.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 2

Praktisk, pædagogisk 
eller anden støtte i hjemmet

Formål
Formålet er at familien bevares samlet og bringes til selv at tage vare på barnets/den unges trivsel og udvikling. 

Dette gøres ved at yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende karakter, samt at støtte op om familier, der har 

problemer med at opretholde struktur i dagligdagen.

Indhold
Med afsæt i familiens konkrete hverdag kan opgaven blandt andet være at:

•  anvise nye handlemuligheder til forældrenes mestring af forældreskabet

•  give forældrene konkrete redskaber til at få en hverdag til at fungere i overensstemmelse med børnenes alders- 

og udviklingsmæssige behov

•  gives anvisninger i at holde hjemmet rent, lave mad, bade børn etc.

•  hjælpe til at sikre at barnet/den unge dagligt kommer i skole eller dagsinstitution

•  understøtte og bidrage til et positivt samspilsmønster i familien

•  give kompenserende støtte på specifikke problematiske områder i forhold til barnets/den unges særlige behov

Målgruppe
Målgruppen er som udgangspunkt:

•  familier, som har ressourcer og motivation til at indgå i en udvikling af struktur i hverdagen

•  familier, som af hensyn til barnets/den unges særlige behov har brug for en støtte i hjemmet af konkret og 

anvisende karakter

•  familier, som har problemer med at opretholde struktur i dagligdagen kombineret med uhensigtsmæssige 

samspilsmønstre, i et sådan omfang, at barnets/den unges trivsel og udvikling er truet

•  familier, der har behov for kompenserende støtte til et barns/ungs specifikke behov

Serviceniveau
Før iværksættelse af støtten skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk.

Under forløbet skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Som udgangspunkt tildeles der maksimalt 8 timer om ugen, som kan tilrettelægges med flere besøg om ugen 

afhængigt af sagens kompleksitet. Der kan bevilges et højere timeantal, hvis det vurderes, at der er behov for at 

kompensere forældrekompetencen, mens der foregår en udredning.

Støtten kan være mere omfattende i en kortere periode på maksimalt 6 uger. Støtten ydes når der er behov for 

hurtig intervention i familier, hvor det inden for 6 uger skal afdækkes, om barnet fortsat kan have ophold i hjemmet.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge, og vurderes der ved første opfølgning, at støtten 

har den ønskede effekt kan støtten forlænges så det samlede forløb maksimalt bliver på 9 måneder. Såfremt der 

ikke sker den forventede udvikling, skal indsatsen stoppe.
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Kompenserende støtte
Der skelnes mellem udviklende og kompenserende støtte. Kompenserende støtte er kendetegnet ved en 

kompensentation til forældrene over længere tid, således at de med støtte kan mestre deres forældreskab.

Er en kort og intensiv indsats ikke tilstrækkelig skal der foretages en ny faglig vurdering med henblik på at, 

afdække om kompenserende støtte vil have den ønskede effekt/udvikling hos barnet/den unge.

Inden iværksættelse af kompenserende støtte skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig 

undersøgelse, handleplan, barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække 

ressourcer og muligheder i barnets og den unges netværk.

Under forløbet skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Handleplanen skal indeholde tydelige mål for den kompenserende støtte.

Kompenserende støtte er ikke tidsbegrænset, men skal stoppe såfremt der ikke sker den forventede udvikling hos 

barnet/den unge.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.
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SEL § 52 stk. 3 nr.3

Familiebehandling og behandling 
af barnets/den unges problemer
Formål
At yde familierettede indsatser, der har til formål at bevare familien samlet.

Familiebehandling skal medvirke til at:

•  give familien en mere hensigtsmæssig samspilsform og styrke de indbyrdes relationer

•  bibringe forældrene de fornødne strategier og kompetencer til at imødekomme barnets behov

•  medvirke til at give barnet og den unge strategier til at håndtere følelsesmæssige og relationelle udfordringer

•  etablere og bidrage til en stabil kontakt mellem forældrene og det anbragte barn, så hjemgivelse bliver mulig.

Indhold
Rammerne for familiebehandling er Haderslev Kommunes Familiehus i Haderslev og Gram, og består af 

individuelle samtaler, familiesamtaler, relationsarbejde og gruppeforløb.

Målgruppe
Familier:

•  hvor familiedynamikken medfører, at barnet/den unges mistrives

•  hvor forældrenes konfliktniveau i forbindelse med samlivsophør har så store konsekvenser for barnet/den unge, 

at dets trivsel og udvikling er truet

•  hvor vanskeligheder af social, psykisk eller samspilsmæssig art kommer til udtryk i form af vanskeligheder hos 

barnet/den unge, og hvor det anses for væsentligt at sætte behandlingsmæssig fokus på samspillet i familien

•  hvor barnet/den unge reagerer med tegn på alvorlig mistrivsel fx misbrug eller udtalt selvdestruktiv adfærd

•  hvor der skal arbejdes mod en hjemgivelse af barnet/den unge

Desuden gælder, at:

•  forældrene skal have en vilje og evne til at ville det anderledes

•  familier skal kunne omsætte råd og vejledning fra familiebehandlingen til praksis i familien, og have kompetencer 

til at skabe og fastholde udvikling i familien

Serviceniveau
Før iværksættelse af støtten skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk. Under forløbet skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Et kort og intensivt familiebehandlings forløb bør altid tilstræbes, således at den maksimale tid i behandling er 6 

måneder. I særlige tilfælde vil behandlingen kunne forlænges til 9 måneder. Den første opfølgning skal afholdes 

6 uger efter opstart med henblik på en vurdering af, om der sker den forventede udvikling i familien. Herefter 

afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge. Såfremt der ikke sker den forventede udvikling, skal 

indsatsen stoppe.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 4

Døgnophold 
for familier

Formål
At give familier et tilbud, der er mindre indgribende end døgnanbringelse af barnet alene.

Gravide placeres i døgnophold enten for at sikre det ufødte barns sundhed og udvikling før forventet anbringelse 

ved fødslen, eller hvor der efter fødslen er behov for intensiv familiebehandling for at afdække forældrenes 

læringspotentiale og/eller en forældrekompetenceundersøgelse.

Familier placeres i døgnophold for at sikre barnets sundhed og udvikling, mens der foretages en 

forældrekompetenceundersøgelse.

Indhold
Døgnophold for gravide anvendes til at:

•  undgå varige skader på det ufødte barn

Døgnophold for familien anvendes til at:

•  undersøge forældrekompetencerne med henblik på en vurdering af, om forældrene kan varetage den 

fulde omsorg for barnet, og afdække om intensiv familiebehandling kan medvirke til at udvikle forældrenes 

kompetencer så de bliver i stand til med støtte i hjemmet, at kunne varetage omsorgen for barnet.

Døgnophold kan foregå i plejefamilie, døgninstitution eller godkendt opholdssted.

Målgruppe
Gravide og familier, hvor der er alvorlig bekymring for, om de kan varetage den fulde omsorg for barnet, og hvor 

der på de foreliggende oplysninger er tvivl om forældrekompetencerne.

Serviceniveau
Før iværksættelse af støtten skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk.

Under døgnopholdet skal der afholdes opfølgning på familierådslagningen.

Der tilbydes udelukkende døgnophold til familier, som vurderes motiverede for at indgå i et intensivt 

behandlingsforløb, som samtykker til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse, og hvor der er 

overvejende sandsynlighed for at de får barnet med hjem.

Døgnopholdet kan maksimalt ydes i en periode på 3 måneder.

Den første opfølgning skal afholdes 2 uger efter opstart med henblik på en vurdering af, om der sker den 

forventede udvikling i familien. Herefter afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 3 uge.

Under døgnopholdet er der minimum en telefonisk kontakt om ugen til leverandøren med henblik på opfølgning 

af barnets trivsel og familiens udvikling.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 5

Aflastning

Formål
Formålet er at kompensere for manglende forældrekompetencer og støtte udviklingen af barnet, samt give barnet 

kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer. Formålet kan også 

være at forebygge en anbringelse af barnet.

Indhold
Aflastning kan tilrettelægges om eftermiddagen, i hverdagene eller som weekendaflastning. Indholdet kan blandt 

andet være:

•  almindelige hverdagsoplevelser

•  støtte til et aktivt fritidsliv

•  tryghed og omsorg

•  opbygning af sociale kompetencer

Målgruppe
Børn og unge, hvis familier ikke i tilstrækkelig omfang kan sikre barnets udvikling, trivsel og læring. Der 

kan eksempelvis være tale om børn, der har behov for udtalt stimulering, børn der lever i et hjem med 

midlertidigt forhøjet konfliktniveau, eller børn hvis forældre akut ikke kan varetage opdragelsen på grund af 

hospitalsindlæggelser eller lignende.

Foranstaltningen gives som udgangspunkt til børn, der af sociale årsager har brug for voksenstøtte og omsorg i et 

andet miljø end det daglige.

Serviceniveau
Før iværksættelse af støtten skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk.

Under aflastningen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Aflastningsopholdet kan tilbydes en weekend om måneden og en hverdag om ugen. Indsatsen skal være intensiv 

og kortvarig, og kan bevilges i en periode på maksimalt 3 måneder med mulighed for forlængelse op til 6 

måneder.

Forlængelse er betinget af en tydelig fremgang i barnets udvikling og trivsel.

I eksisterende aflastningsordninger kan der ved forældrenes akutte fravær ydes fuld døgndækning i en periode på 

maksimalt 14 dage.

Er der ikke etableret en aflastningsordning ved akutte hændelser i familien, afholdes der en familierådslagning så 

mulighederne kan afdækkes i det nære netværk.

Børn under 3 år og unge over 13 år tilbydes ikke aflastning, men forudsættes støttet ved anden indsats.

Er barnet døgnanbragt ydes der ikke aflastning.

En aflastningsordning kan ikke stå alene, men skal altid suppleres med anden støtte.
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Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge. Såfremt der ikke sker den forventede udvikling 

hos barnet, skal indsatsen stoppe.

Kompenserende støtte

Der skelnes mellem udviklende og kompenserende støtte. Kompenserende støtte er kendetegnet ved en 

kompensentation til forældrene over længere tid, således at de med støtte kan mestre deres forældreskab.

Er en kort og intensiv aflastningsordning ikke tilstrækkelig, skal der foretages en ny faglig vurdering med henblik 

på at afdække, om kompenserende støtte vil have den ønskede effekt/udvikling hos barnet/den unge.

Inden iværksættelse af kompenserende støtte skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig 

undersøgelse, handleplan, barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække 

ressourcer og muligheder i barnets og den unges netværk.

Under forløbet skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Handleplanen skal indeholde tydelige mål for den kompenserende støtte.

Kompenserende aflastning tilbydes en weekend om måneden og en hverdag om ugen samt en uges ferie årligt.

Kompenserende støtte er ikke tidsbegrænset, men skal stoppe såfremt der ikke sker den forventede udvikling hos 

barnet/den unge.

En kompenserende aflastningsordning kan ikke stå alene, men skal altid suppleres med anden støtte.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.



14

SEL § 52 stk. 3 nr. 6

Kontaktperson for 
børn og unge eller hele familien

Formål
At vejlede, guide og støtte barnet / den unge eller hele familien i at mestre dagligdagen.

Kontaktpersonen kan udfylde flere funktioner afhængigt af barnets, den unges eller familiens behov:

•  som personlig rådgiver ift. vejledning om arbejde, uddannelse og fritid

•  som voksen tillidsperson, der kan tage samtaler om personlige problemer, bekymringer, trivsel, familie og 

kammerater, støtte til udvikling af selvværd og selvstændighed

•  som social støtte til hjælp af udvikling af sociale færdigheder, korrektion af uhensigtsmæssig eller uaccep- tabel 

adfærd

•  som støttefunktion ved opstart af fritidsaktiviteter og fritidsjob, hjælp til at opnå stabil skolegang og hjælp til 

kontakt med det offentlige

•  som mentor ved at agere positiv rollemodel og sparringspartner

•  som en koordineret indsats over for hele familien, som styrkelse af den særlige indsats over for utilpassede unge

Indhold
Vejledning, rådgivning, social støtte og guidning. Opfylde behov for voksenkontakt og støtte. Sikre, at den unge får 

lejlighed til at arbejde intensivt med de personlige udfordringer og vanskeligheder. Støtte og træning i at udvikle 

nye strategier og redskaber.

Målgruppe
Børn, unge og deres familier, som har et særligt behov for støtte, dvs. et behov, som rækker ud over de behov, som 

kan opfyldes af de tilbud, som i almindelighed står åbne for børn / unge og deres familier.

Et særligt behov for støtte opstår, når den unge befinder sig i risikozonen for eksklusion og medfølgende mis- 

trivsel.

Den unge og familien skal være i stand til at omsætte den kortvarige guidning til praktisk handling, så de kan 

fungere inden for samfundets almene rammer.

Familier og unge der har behov for kompenserende støtte på specifikke områder i forhold til den unges særlige 

behov.

Serviceniveau
Før iværksættelse af støtten skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk.

Under støtten skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Kontaktperson tilbydes unge i alderen 12-17 år.
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Der skal altid som det første forsøges at finde en egnet kontaktperson i barnets eller den unges eget netværk 

for at drage nytte af allerede eksisterende ressourcer i det nære miljø, som vil kunne bidrage til løsning af 

problemerne.

I særlige tilfælde kan det vise sig, at inddragelse af det nære miljø kan skabe konflikter eller at der ikke kan findes 

en egnet person i det nære netværk. Her kan der tilbydes en kontaktperson fra Familiehuset.

Omfanget af ydelserne (individuelt tilbud) bør ikke overstige 5 timer ugentligt. Et kort og intensivt forløb bør altid 

tilstræbes således at den maximale tid for en kontaktpersonsordning er 6 måneder. I særlige tilfælde vil den 

kunne forlænges til 9 måneder.

Forlængelse er betinget af en tydelig fremgang i den unges udvikling og trivsel.

I helt særlige tilfælde vil der kunne tilbydes op til 10 timer ugentligt i en periode på 6 uger.

Tilbuddene gives som individuelle tilbud eller som gruppetilbud.

Den første opfølgning skal afholdes 6 uger efter opstart med henblik på en vurdering af, om der sker den 

forventede udvikling hos den unge/ familien. Herefter afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.

Såfremt der ikke sker den forventede udvikling hos den unge, skal indsatsen stoppe.

Kompenserende støtte

Der skelnes mellem udviklende og kompenserende støtte. Kompenserende støtte er kendetegnet ved en 

kompensentation til forældrene over længere tid, således at de med støtte kan mestre deres forældreskab.

Er en kort og intensiv indsats ikke tilstrækkelig skal der foretages en ny faglig vurdering med henblik på at 

afdække, om kompenserende støtte vil have den ønskede effekt/udvikling hos barnet/den unge.

Inden iværksættelse af kompenserende støtte skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig 

undersøgelse, handleplan, barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække 

ressourcer og muligheder i barnets og den unges netværk.

Under forløbet skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Handleplanen skal indeholde tydelige mål for den kompenserende støtte, og for de 15-17 årige skal handleplanen 

yderligere indeholde tydelig mål for overgangen til voksentilværelsen.

Kontaktperson tilbydes unge i alderen 12-17 år.

Som udgangspunkt skal der findes en egnet kontaktperson i barnets eller den unges eget netværk for at drage 

nytte af allerede eksisterende ressourcer i det nære miljø, som vil kunne bidrage til løsning af problemerne.

I særlige tilfælde kan det vise sig, at inddragelse af det nære miljø kan skabe konflikter eller at der ikke kan findes 

en egnet person i det nære netværk. Her kan der tilbydes en kontaktperson fra Familiehuset.

Omfanget af den kompenserende støtte kan ikke overstige 5 timer ugentligt. Støtten er ikke tidsbegrænset, men 

skal stoppe såfremt der ikke sker den forventede udvikling hos den unge.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.
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SEL § 52 stk. 3. nr. 7

Anbringelse på 
kostskole og efterskole

Formål
At sikre den unges trivsel, udvikling og læring ved at tilbyde en fast struktur i skole og fritid i et døgntilbud.

Indhold
Følgende elementer er indeholdt i anbringelsen:

•  Styrkelse af den unges sociale kompetencer - både i forhold til jævnaldrene og til voksne

•  Styrkelse af den personlige ansvarlighed og evnen til at klare sig selv

•  Styrkelse af konkrete faglige behov og betydningen af mulighed for læring

•  Støtte til at få struktur på hverdagen med skolegang og fritidsaktiviteter

•  Arbejde med forældreinvolvering - og ansvar

Kost og efterskolen skal være godkendt som anbringelsessted.

Målgruppe
Unge i alderen 13-17 år, der i en kortere periode ikke er i stand til at bo hjemme, som har udvist mistrivsel og har 

haft et længerevarende skolefravær. De trives ikke i hjemmet, skolen og nærmiljøet.

Unge:

•  Som har haft meget skolefravær

•  Som har isoleret sig socialt

•  Hvis trivsel i hjemmet, skolen og nærmiljøet er væsentligt forringet

•  Hvis forældre ikke er i stand til at støtte op om barnets hverdag

•  Unge anbragt i netværkspleje, plejefamilier, opholdssteder som har brug for at udvikle særlige kompetencer 

mod et selvstændigt voksenliv

Målgruppen kendetegnes typisk ved, at den unge har følgende ressourcer:

•  Som har lyst, vilje og evne til at arbejde med - og udvikle sine sociale kompetencer, håndtere konflikter og bliver i 

stand til at indgå i undervisningstilbuddet

•  Med sandsynlighed kan erhverve sig færdigheder og kompetencer til at kunne fungere i hjemmet, skolen og 

nærmiljøet henimod et selvstændigt voksenliv

Serviceniveau
Der bevilges kun kost - og efterskoleophold for et år ad gangen og altid efter udarbejdelse af en dialogbaseret 

børnefaglig undersøgelse samt afholdelse af familierådslagning.

Under anbringelsen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Som udgangspunkt bevilges kun tillægsydelser som er aftalt i forbindelse med anbringelsen. Skulle der senere 

vises ekstra behov, vurderes disse individuelt ud fra barnets udviklingsplan og handleplan.

Der afholdes hyppig opfølgning, og som minimum hver 6-8 uge.

Der skal altid arbejdes ned af indsatstrappen.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.
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SEL § 52 stk. 3. nr. 7

Anbringelse på eget 
værelse og kollegium

Formål
At den unge modtager socialpædagogisk støtte og vejledning i nærmiljøet med henblik på at styrke den unges 

evne til at mestre sit eget liv.

Indhold
Anbringelsen på eget værelse og kollegium kan kombineres med anden støtte. Den unge tilbydes støtte til at 

udvikle mestringsstategier, der gør den unge selvhjulpen og i stand til at bo alene.

Under anbringelsen arbejdes der med forældreinvolvering - og ansvar.

Den unge modtager en forsørgelsesydelse svarende til den høje udeboende S.U. takst. Den unge afholder 

herefter alle udgifter forbundet med anbringelsen på eget værelse og kollegium.

Målgruppe
Unge i alderen 15-17 år som vurderes egnet til at bo på eget værelse som et led i processen mod mestring af eget 

liv. Unge der har lyst, vilje og evne til at arbejde hen mod større selvstændighed og tage ansvar for eget liv.

Den unge skal være i skole, under uddannelse eller i job. Den unge skal tilbydes en fritidsaktivitet og er den unge i 

skole eller under uddannelse, skal der sammen med den unge findes et fritidsjob.

Serviceniveau
Før anbringelsen skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, barnets 

udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i den unges 

netværk.

Under anbringelsen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Anbringelsen på eget værelse kan kombineres med anden støtte. 

Ved kontaktperson støtte vil ydelsen som udgangspunkt være 5 timer ugentligt og højst have en varighed på 6 

måneder. Såfremt der er brug for mere intensiv støtte, vil det være muligt at visitere til tilbuddet om mestring med 

eget netværk (MMN).

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.

Er den unge i job, skal der foretages en beregning af den unges egenbetaling.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 7

Anbringelse i slægts 
- eller netværkspleje

Formål
At sikre, at barnet vokser op med kærlighed, omsorg og skabe stabilitet og forudsigelighed i barnets hverdag.

Netværksplejefamilien skal drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring, og sikre barnets mulighed for at 

kunne indgå i familiære relationer og familien.

Indhold
Netværksanbringelse er anbringelse hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk.

Der behøver ikke nødvendigvis at være biologiske bånd mellem barn og plejeforældre. Det centrale er, at der er en 

vis tilknytning mellem barn og plejeforældre.

Følgende opgaver indgår i anbringelsen:

•  At stille sig til rådighed for barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige 

udvikling

•  At være en rollemodel for barnet og den unge

•  At støtte barnets og den unges behov for at fastholde kontakten og relationen til den biologiske familie

•  At skabe rammer og forudsigelighed for barnets og den unges hverdag med skolegang/dagtilbud, 

fritidsaktiviteter, fritidsjob med mere

Netværksanbringelsen kan kombineres med anden støtte for at hindre mere indgribende døgnforanstaltninger.

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år:

•  Hvor omsorgen for barnet er utilstrækkelig

•  Hvor forældrene ikke er i stand til at medvirke til forebyggende tilbud, og derved ikke kan varetage omsorgen for 

barnet
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Serviceniveau
Der anbringes ikke børn og unge, hvis behov kan tilgodeses ved hjælp af indsatser fra netværket og forbyggende 

støtte.

Før anbringelse skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, barnets 

udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i den unges 

netværk.

Under anbringelsen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Muligheden for at anbringe barnet og den unge i netværkspleje skal altid undersøges, og går altid forud før andre 

anbringelsesformer.

Sideløbende med anbringelsen skal der arbejdes med forældrene i form af familiebehandling og/

eller familiekonsulent med henblik på at gøre hjemgivelse muligt. Ligeledes er det muligt, at tilbyde 

netværksplejefamilien støtte.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge. Ved langvarige anbringelser der strækker sig 

udover 6 måneder, afholdes der opfølgning minimum hver 3 måned.

Slægt - og netværksplejefamilier tilbydes uddannelse og supervision på lige fod med almindelige plejefamilier.

Netværksplejefamilier modtager kost, logi og lommepenge til barnet og den unge ud fra KL’s vejledende takster. 

Netværksplejefamilier skal afholdes udgiftsneutral.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 7

Anbringelse i 
plejefamilie

Formål
At give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie, en base, hvor der drages omsorg for barnets 

og den unges trivsel, udvikling og læring. Opholdet skal sikre barnets og den unges mulighed for at kunne indgå i 

familiære relationer og familien.

Indhold
Følgende opgaver indgår i anbringelsen:

•  At stille sig til rådighed for barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige 

udvikling

•  At være en rollemodel for barnet og den unge

•  At støtte barnets og den unges behov for at fastholde kontakten og relationen til den biologiske familie

•  Arbejde med forældreinvolvering - og ansvar

•  At skabe rammer og forudsigelighed for barnets og den unges hverdag med skolegang/dagtilbud, 

fritidsaktiviteter, fritidsjob med mere

Anbringelsen kan kombineres med anden støtte for at hindre mere indgribende døgnforanstaltninger.

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge i alderen 0-14 år:

•  Hvor omsorgen for barnet er utilstrækkelig

•  Hvor forældrene ikke er i stand til at medvirke til forebyggende tilbud, og derved ikke kan varetage omsorgen for 

barnet

•  Hvor anbringelse i netværkspleje ikke er muligt

•  Hvis vanskeligheder fordrer, at plejefamilien har særlige forudsætninger for at imødekomme barnets eller den 

unges behov
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Serviceniveau
Der anbringes ikke børn og unge, hvis behov kan tilgodeses ved hjælp af indsatser fra netværket og forebyggende 

støtte.

Før anbringelsen skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, barnets 

udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i barnets og 

den unges netværk, samt hvorledes netværket kan støtte op omkring anbringelsen.

Under anbringelsen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Når netværksanbringelse ikke er muligt, undersøges muligheden for anbringelse i plejefamilie altid før andre 

anbringelsesformer.

Anbringelse i plejefamilie kan kombineres med anden støtte for at undgå anbringelse i mere indgribende 

døgnforanstaltninger.

Sideløbende med anbringelsen skal der arbejdes med forældrene i form af familiebehandling og/eller 

familiekonsulent med henblik på at gøre en hjemgivelse muligt.

Der skal altid arbejdes ned af indsatstrappen.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge. Ved langvarige anbringelser der strækker sig 

udover 6 måneder, afholdes der opfølgning minimum hver 3 måned.

Plejefamilier modtager uddannelse og supervision.

Plejefamilier aflønnes ud fra Haderslev Kommunes model for honorering af plejefamilier.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 7

Anbringelse i 
kommunal plejefamilie

Formål
At give børn og unge, der har behov for et alternativ til egen familie en base, hvor der drages omsorg for barnets 

og den unges trivsel, udvikling og læring i et stabilt og trygt miljø.

Indhold
Følgende opgaver indgår i anbringelsen:

•  At muliggøre behandling af barnet

•  At stille sig til rådighed for barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige 

udvikling

•  At være en rollemodel for barnet og den unge

•  At støtte barnets og den unges behov for at fastholde kontakten og relationen til den biologiske familie

•  At skabe rammer og forudsigelighed for barnets og den unges hverdag med skolegang/dagtilbud, 

fritidsaktiviteter, fritidsjob med mere

•  At arbejde med forældreinvolvering - og ansvar

Anbringelsen kan kombineres med anden støtte for at hindre mere indgribende døgnforanstaltninger.

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge i alderen 0-14 år:

•  Hvor omsorgen for barnet er utilstrækkelig

•  Hvor forældrene ikke er i stand til at medvirke til forebyggende tilbud og derved ikke kan varetage omsorgen for 

barnet

•  Hvor anbringelse i netværkspleje eller almindelig plejefamilie ikke er muligt

•  Hvis vanskeligheder fordrer, at plejefamilien har særlige forudsætninger for at imødekomme barnets eller den 

unges behov

•  Som er særligt behandlingskrævende, og som kræver en ekstraordinær indsats, hvor plejefamilien er 

professionel og har særlige pædagogiske kompetencer



23

Serviceniveau
Der anbringes ikke børn og unge, hvis behov kan tilgodeses ved hjælp af indsatser fra netværket og forebyggende 

støtte.

Før anbringelsen skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, barnets 

udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i barnets og 

den unges netværk, samt hvorledes netværket kan støtte op omkring anbringelsen.

Under anbringelsen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Anbringelse i kommunal plejefamilie kan kombineres med anden støtte for at undgå anbringelse i mere 

indgribende døgnforanstaltninger.

Sideløbende med anbringelsen skal der arbejdes med forældrene i form af familiebehandling og/eller 

familiekonsulent med henblik på at gøre en hjemgivelse muligt.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.

Plejefamilier modtager uddannelse og supervision.

Anbringelse i kommunal plejefamilie fordrer, at den ene af plejeforældrene er hjemmegående på fuld tid.

Anbringelse i kommunal plejefamilie bevilges for 6 måneder, hvorefter barnet/ den unge enten kan hjemgives 

eller placeres i en mindre indgribende foranstaltning.

Kommunale plejefamilier aflønnes ud fra Haderslev Kommunes model for honorering af plejefamilier.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.
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SEL § 52 stk.3 nr. 7

Anbringelse i socialpædagogisk 
opholdssted herunder skibsprojekt

Formål
At sikre barnets og den unges trivsel, udvikling og læring gennem en social pædagogisk indsats i et trygt og 

stabilt miljø.

I anbringelsen tilstræbes kontinuitet, omsorg og tryghed, samt muligheden for at arbejde med barnet/den unges 

specifikke problemer. Anbringelsen har et socialpædagogisk sigte.

Opholdet kan indeholde forskellige former for behandling målrettet barnets og den unges særlige behov.

Indhold
Opholdsstedet skal arbejde målrettet med barnets og den unges specifikke problemer og udfordringer, og 

styrelse af barnets og den unges selvværd og mestringsstrategier.

Opholdsstedet skal:

•  Tilbyde socialpædagogisk indsats og relevant behandling

•  Stille sig til rådighed for barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige 

udvikling

•  At skabe rammer og forudsigelighed for barnets og den unges hverdag med skolegang/dagtilbud, 

fritidsaktiviteter, fritidsjob med mere

•  Styrke barnets og den unges kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber

•  At støtte barnets og uden unges behov for at fastholde kontakten og relationen til den biologiske familie

•  Arbejde med forældreinvolvering - og ansvar

•  Tilvejebringe grundlaget for, at barnet og den unge kan flytte hjem til forældrene eller til en mindre indgribende 

foranstaltning

Målgruppe
Målgruppen er børn og unge i alderen 10-14 år:

•  Hvor omsorgen for barnet er utilstrækkelig

•  Hvor forældrene ikke er i stand til at medvirke til forebyggende tilbud, og derved ikke kan varetage omsorgen for 

barnet

•  Hvor anbringelse under familielignende forhold ikke er tilstrækkelig

•  Med massive behandlingsbehov eller behov for anden udviklingsmæssige støtte af professionelle fagpersoner i 

døgnregi
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Serviceniveau
Der anbringes ikke børn og unge, hvis behov kan tilgodeses ved hjælp af indsatser fra netværket og forebyggende 

støtte.

Anbringelse på opholdssted anvendes når mulighederne for anbringelse i en netværkspleje, en plejefamilie eller 

en kommunal plejefamilie er undersøgt og vurderet.

Før anbringelsen skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, barnets 

udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i barnets og 

den unges netværk samt, hvorledes netværket kan støtte op omkring anbringelsen.

Under anbringelsen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Sideløbende med anbringelsen skal der arbejdes med forældrene i form af familiebehandling og/eller 

familiekonsulent med henblik på at gøre en hjemgivelse muligt.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 4 uge.

Anbringelse på et opholdssted bevilges for 6 måneder, hvorefter barnet/den unge enten kan hjemgives eller 

placeres i en mindre indgribende foranstaltning.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 7 

Anbringelse på 
døgninstitution

Formål
At sikre barnets/den unges særlige behov for akut anbringelse, for observation og udredning eller for behandling.

Opholdet kan indeholde forskellige former for behandling målrettet barnets og den unges særlige behov.

Indhold
Døgninstitutionen skal arbejde målrettet med barnets og den unges specifikke problemer og udfordringer og 

styrkelse af barnets og den unges selvværd og mestringsstrategier.

Døgninstitutionen skal:

•  Tilvejebringe grundlaget for, at barnet og den unge kan flytte hjem til forældrene eller til en mindre indgribende 

foranstaltning

•  Tilbyde socialpædagogisk indsats og relevant behandling

•  Stille sig til rådighed for barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og læringsmæssige 

udvikling

•  Skabe rammer og forudsigelighed for barnets og den unges hverdag med skolegang/dagtilbud, fritidsaktiviteter, 

fritidsjob med mere

•  Styrke barnets og den unges kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber

•  Støtte barnets og den unges behov for at fastholde kontakten og relationen til den biologiske familie

•  Arbejde med forældreinvolvering - og ansvar

Målgruppe
Målgruppe er børn og unge i alderen 6-14 år:

•  Hvor omsorgen for barnet er utilstrækkelig

•  Med akut behov for anbringelse/sikring

•  Hvor der skal foretages udredning og observation

•  Med massive behandlingsbehov

•  Hvor anbringelse under familielignende forhold ikke er tilstrækkelig
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Serviceniveau
Der anbringes ikke børn og unge, hvis behov kan tilgodeses ved hjælp af indsatser fra netværket og forebyggende 

støtte.

Anbringelse på opholdssted anvendes, når mulighederne for anbringelse i en netværkspleje, en plejefamilie eller 

en kommunal plejefamilie er undersøgt og vurderet.

Før anbringelsen skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, barnets 

udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk samt, hvorledes netværket kan støtte op omkring anbringelsen.

Under anbringelsen skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Ved akutanbringelse skal der foreligge en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, barnets 

udviklingsplan og afholdt en familierådslagning inden for 2 uger. 

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 4 uge.

Anbringelse på en døgninstitution bevilges for 3 måneder, hvorefter barnet/den unge enten kan hjemgives eller 

placeres i en mindre indgribende foranstaltning.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.
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SEL § 52 stk.3 nr. 7 jf. § 101 stk. 3 

Anbringelse i forbindelse med 
afgiftning/behandlingsgaranti

Formål
At sikre den unges særlige behov for afgiftning i døgnregi.

Unge med alvorlige stofmisbrugsproblemer er omfattet af behandlingsgarantien.  Behandlingsgarantien dækker 

kun i de særlige tilfælde, hvor stofmisbruget er af en sådan karakter, at den unge ikke kan profitere af andre former 

for støtte efter Serviceloven.  Det er således kun unge der har et massivt og skadende stofmisbrug der er omfattet 

af behandlingsgarantien.

Den unge skal modtage et behandlingstilbud senest 14 dage efter henvendelsen. Behandlingstilbuddet kan både 

være ambulant og i døgnregi.

Indhold
Følgende opgaver indgår i anbringelsen:

•  At afgiftning af den unge foregår under trygge forhold

•  At der er tilknyttet lægelig - og psykologisk ekspertise

•  At der sker en afklaring af behandlingsbehov

•  At støtte den unges behov for at fastholde kontakten og relationen til den biologiske familie

•  At arbejde med forældreinvolvering - og ansvar

Målgruppe
Målgruppen er unge i alderen 15-17 år:

•  Med sociale, fysiske og/eller psykiske skader forårsaget af misbruget

•  Der på grund af stofmisbruget har alvorlige sociale og adfærdsmæssige problemer

•  Der ikke kan fungere i forhold til familie, uddannelse, arbejde, skole og fritid

•  Der har svært ved at modtage anden støtte før, der er sket afgiftning

•  Der er motiveret for, at skabe en markant ændring i deres liv
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Serviceniveau
Afgiftning er en del af en samlet plan for den unge.

Før anbringelsen skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, barnets udviklingsplan og 

afholdt en familierådslagning med henblik på, at afdække ressourcer og muligheder i den unges netværk samt, 

hvordan netværket kan støtte op under - og efter endt afgiftning.

Inden anbringelse skal der udarbejdes en handleplan, der dels beskriver den behandling, der skal iværksætte 

dels angiver hvilke former for støtte, der skal iværksættes for at løse den unges misbrugsproblemer og øvrige 

problemer.

Der skal under hele forløbet arbejdes med forældrene med henblik på, at de atter kan varetage den fulde omsorg 

for deres barn.

Afgiftning bevilges for 1 måned, hvorefter den unge enten kan hjemgives eller placeres i en mindre indgribende 

foranstaltning. Der afholdes opfølgning en gang om ugen.

Der skal altid forelægge en beregning af forældrenes egenbetaling.

Efter endt afgiftningsophold skal der tilbydes ambulant misbrugsbehandling via Familiehuset. Såfremt den unge 

er tæt på 18 år, skal der ske overlevering til Rusmiddelcenteret.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 8

Praktikophold

Formål
At udsatte unge får mulighed for at fastholde en tilknytning til uddannelsessystemet eller opnå/fastholde en 

tilknytning til arbejdsmarkedet.

Indhold
Der kan iværksættes praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Et vigtigt element i arbejdspraktikken 

er, at den unge lærer de almindelige normer og omgangsformer, der hersker på en arbejdsplads, og at den unge 

indgår på lige fod med voksne og andre unge på arbejdspladsen.

Praktiktilbuddet kan være en fuld eller delvis erstatning for almindeligt skoletilbud i en periode, mens den unge 

motiveres til at vende tilbage til et fuldt undervisningstilbud, eller opnår kompetencer til at kunne fungere på en 

arbejdsplads.

Når der er tale om en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde skal Ungdommens Uddannelsesvejledning 

(UU) inddrages.

Målgruppe
Målgruppen er unge mellem 15-17 år, der er socialt belastede og har problemer med at begå sig i samfundet, og 

som har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på sigt, at kunne fastholdes i uddannelse.

Serviceniveau
Før iværksættelse af støtten skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk.

Under støtten skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Der skal foreligge en tydelig handleplan for den unges tilbagevenden til skole og uddannelse eller for indtræden 

på arbejdsmarkedet.

Første valg skal altid være, at afsøge en fritidsjobordning, hvor der frikøbes en voksen fra virksomheden til at være 

mentor for den unge, og hvor virksomheden ansætter og aflønner den unge. Ordningen kan maksimalt tilbydes i 3 

måneder. Målet er, at den unge efter 3 måneder er ansat helt ordinært i et fritidsjob på virksomheden.

Mentortimer kan maksimalt tilbydes 2 timer pr. uge.  Omfanget af ansættelsen til den unge aftales individuelt, men 

skal følge de gældende regler for unge i fritidsjob.

Virksomheden kompenseres for mentortimerne og aflønner derefter selv den unge udfra den givne takst for 

aflønning pr. time til ung under 18 år.

Er det ikke muligt at finde en fritidsjobordning, kan der tilbydes praktikophold maksimalt i 3 måneder.

Omfanget af praktikordningen til den unge aftales individuelt, men skal følge de gældende regler for unge i 

fritidsjob. Der kan udbetales en godtgørelse til den unge under praktikforløbet. Godtgørelsen til den unge svarer 

til taksterne i KL’s vejledning.

Den første opfølgning skal afholdes 2 uger efter opstart med henblik på en vurdering af, om der sker den 

forventede udvikling hos den unge. Herefter afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 4 uge.
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SEL § 52 stk. 3 nr. 9

Mestring med 
eget netværk (MMN)

Formål
Formålet med MMN er, at de unge kan blive boende hjemme eller tæt på deres familier og opretholde 

et almindeligt hverdagsliv. For at fremme børnenes/de unges trivsel og styrke familiens integritet og 

sammenhængskraft er formålet med MMN ligeledes, at der iværksættes en helhedsorienteret indsats omkring 

familien som sikrer, at de forskellige tiltag arbejder i samme retning, samt at indsatsen bliver koordineret i forhold 

til det familien giver udtryk for, at de ønsker hjælp til.

Indhold
I MMN arbejdes der både koordinerende på tværs, behandlende og med praktisk pædagogiske indsatser.

Den koordinerende indsats i MMN består i, at afdække omfanget og indsatsen fra de fagprofessionelle - og det 

private netværk samt arbejde med en kobling i mellem private som professionelle indsatser.

Den behandlende indsats kan bestå af psykoedukation, parsamtaler, forandringsprocesser, børne/unge samtaler 

og terapi ud fra den unges problematik.

Den praktiske indsats kan bestå af rengøringsplaner, deltage i opvasken, hjælp til at hente og bringe børn, 

morgenvækning, deltagelse i møder, skabe kontakter, pædagogisk vejledning, deltagelse i skole/børnehave, at 

bygge kommunikationsbro hvor der er konflikter, hjælpe den unge med at finde fritidsjob med mere.

Målgruppe
•  Familier med børn i alderen 0-17 år.

•  Familier, hvor bekymringen er så udtalt, at der kan være anbringelsesgrundlag.

•  Familier som er i mistrivsel og som bærer præg af, at være udfordret i forhold til, at få hverdagen til at fungere, og 

hvor de igangværende indsatser ikke vurderes tilstrækkelig for familien.

Serviceniveau
Før iværksættelse af MMN skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, handleplan, 

barnets udviklingsplan og afholdt en familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i 

barnets og den unges netværk.

Under MMN forløbet skal der afholdes opfølgninger på familierådslagningen.

Der ydes kontakttimer mellem 8-30 timer pr. uge. Den intensive periode er på 3-6 måneder.

MMN forløbet varer 1 år. I forbindelse med at MMN forløbet afsluttes kan familien tilbydes anden støtte fra 

Familiehuset.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 4 uge.
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SEL § 52 a stk. 1 nr. 1

Økonomisk støtte til ophold 
på kost - og efterskole

Formål
Formålet er at udvikle den unges sociale og uddannelsesmæssige kompetencer og give den unge et miljøskifte 

- og at give fuld eller delvis økonomisk støtte til forældrenes egen andel til et efterskoleophold. Den økonomiske 

støtte bliver givet på baggrund af en vurdering af forældremyndighedsindehaverens evne til at afholde udgiften, 

med udgangspunkt i en økonomisk trangsvurdering samt en vurdering af udgiftens størrelse. Efterskoleopholdet 

skal være af væsentlig betydning af hensyn til den unges særlige behov for støtte.

Indhold
Efterskoleopholdet skal tilrettelægges efter den unges særlige behov og skal indeholde et relevant 

undervisningstilbud og fritids-/aktivitetsmuligheder. 

Efterskolen skal være indstillet på at indgå i et individuelt tilrettelagt samarbejde omkring den unge i forhold til 

forældre og Familierådgivningen.

Målgruppe
Unge i alderen 13-17 år, der ikke trives i hjemmet, skolen og nærmiljøet.

Unge:

•  med stort skolefravær, og som har svært ved at klare sige socialt og fagligt

•  som har isoleret sig socialt

•  hvis trivsel i hjemmet, skolen og nærmiljøet er væsentligt forringet

•  der er i riskozonen for at begå kriminalitet

•  der har et særligt behov, men hvor den unges problemer er mindre alvorlige end hos de unge, der har behov for 

en anbringelse udenfor eget hjem

Målgruppen kendetegnes typisk ved, at den unge har følgende ressourcer:

•  som har lyst, vilje og evne til at arbejde med - og udvikle sine sociale kompetencer, håndtere konflikter og bliver i 

stand til at indgå i undervisningstilbuddet

•  med sandsynlighed kan erhverve sig færdigheder og kompetencer til at kunne fungere i hjemmet, skolen og 

nærmiljøet henimod et selvstændigt voksenliv
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Serviceniveau
Den unge skal have et særligt behov for støtte og den økonomiske støtte kan kun ydes, når 

forældremyndighedsindehaverne ikke selv har tilstrækkelige midler til det.

Det kan kun bevilges kost - og efterskoleophold for et år ad gangen. Der bevilges ikke økonomisk støtte 

for 10. skoleår. Før bevilling skal der været udarbejdet barnets udviklingsplan, handleplan og afholdt en 

familierådslagning med henblik på at afdække ressourcer og muligheder i den unges netværk.

Familien skal have anvendt opsparing og udtømt lånemuligheder før der bevilges økonomisk støtte til kost - eller 

efterskoleophold. 

Rådighedsbeløb pr. mdr.(2019-niveau)

Enlige 4000 kr. samt 500 kr. pr. barn

Par 6000 kr. samt 500 kr. pr. barn

Børneydelserne bibeholdes

Der fastsættes som minimum en forældrebetaling på 1060 kr. om måneden (2019-niveau).

Herudover afholder familien selv alle andre udgifter forbundet med efterskoleopholdet.

Det er afgørende, at der i forbindelse med ansøgningen til efterskole samtales med forældrene om deres eget 

økonomiske bidrag og ansvarlighed for dette.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge.  Nogle af opfølgningerne kan foregå via telefon 

eller Skype.
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SEL § 52 a stk.1 nr. 1

Familierådslagning 
- afledte udgifter

Formål
Formål med familierådslagning er at inddrage barnet eller den unge og hele familien, når der skal træffes 

beslutninger i udsatte børn og unges liv. Familierådslagning er medvirkende til at barnet/den unge kommer i 

fokus, at familien bliver ansvarlig i forhold til barnet/den unge samt at aktivere det nære netværks ressourcer.

Formålet er yderligere, at give familien mulighed for at medvirke i de støttetiltag, der iværksættes, selvom de ikke 

har økonomisk mulighed for selv at afholde de afledte udgifter.

Familierådslagning er den bærende metode i Familierådgivningen, og kan afholdes på alle led i sags processen.

Indhold
Der kan ikke bevilges økonomisk støtte til løbende forsørgelsesudgifter.

Målgruppe
Børn og unge i alderen 0-18 år, når der er en bekymring for eller fare for barnets/den unges sundhed, trivsel og 

udvikling.

Serviceniveau
Før familierådslagning skal der være udarbejdet et netværkskort og barnets udviklingsplan.

Spørgsmålene til familierådslagningen skal udarbejdes sammen med barnet og evt. forældre.

Initiativtageren skal godkende planen, og i tilfælde af afledte økonomiske udgifter skal den godkendes af 

nærmeste leder. 

Der kan bevilges afledte udgifter af familierådslagningen.

Initiativtager og samordner, fastsætter dato for opfølgning under familierådslagningen, hvis netværket ønsker 

dette.

Mellem familierådslagning og opfølgning skal der være afholdt en børnesamtale.
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SEL § 52 a, stk.1. nr. 2

Økonomisk støtte for at undgå 
anbringelse eller fremskynde 
hjemgivelse

Formål
At yde forældremyndighedsindehaveren økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at barnet og den unge undgår 

anbringelse uden for hjemmet, eller at barnet og den unges hjemgivelse fra en anbringelse kan fremskyndes.

Indhold
Støtten indgår som et led i en samlet løsning af familiens problemer, og den sigter mod at sætte familien i stand til 

selv at klare sine vanskeligheder.

Der kan ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.

Målgruppe
•  Familier med børn og unge, hvis udvikling er så truede, at de vil blive anbragt, hvis der ikke gives økonomisk 

støtte.

•  Familier med børn og unge, der med økonomisk støtte kan fremskynde barnets/den unges tilbageflytning til 

familien.

Serviceniveau
Inden der ydes økonomisk støtte skal der være udarbejdet barnets udviklingsplan, netværkskort og afholdt 

en familierådslagning med henblik på, at afdække ressourcer og muligheder i barnets og den unges netværk. 

Desuden skal der være udarbejdet en samlet handleplan med mål for forebyggelse af anbringelse af barnet/den 

unge eller med mål for, at en hjemgivelse kan blive mulig.

Der kan bevilges afledte udgifter af familierådslagningen.

Der kan ydes et beløb til mindre anskaffelser på max. 5000 kr. årligt.

Familien kan ikke modtage økonomisk hjælp til den samme engangsudgift flere gange.

Der kan ikke bevilges depositum til efterskole. Dette kan alene ske ud fra en samlet vurdering i henhold til SEL § 52 

a stk. 1 nr. 1 eller § 52.3.7

Familien skal have udtømt andre muligheder for at få økonomisk støtte til fx gældssanering, indskud og betaling af 

husleje.

Hjælpen er formålsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må afhænge af forældrenes økonomi, 

men alene af formålet med støtten. Det er en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af den 

økonomiske støtte og formålet med den økonomiske støtte.
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SEL § 52 a stk. 1 nr. 3

Økonomisk støtte til udgifter der 
kan sikre en stabil kontakt
under barnets anbringelse uden 
for hjemmet

Formål
At yde økonomisk støtte til udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn/ung under 

barnets anbringelse uden for hjemmet.

Indhold
Børn og unge, som anbringes uden for hjemmet har ret til kontakt og samvær med deres forældre og det nære 

netværk.

Forældrene og netværket skal selv afholde de udgifter, der er forbundet med samværet. Bestemmelsen anvendes 

til at yde hjælp til forældrenes transportudgifter i forbindelse med samværet.

Der kan ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.

Målgruppe
Familier med anbragte børn og unge.

Serviceniveau
Transportspørgsmålet kan med fordel inddrages i en familierådslagning.

De biologiske forældre kan få støtte til transportudgifter for at understøtte en hjemgivelsesproces, eller når barnet 

er anbragt mere end 100 km fra hjemmet. Der ydes støtte til billigste transportmiddel. Der kan ydes transport 

godtgørelse op til 2 gange om måneden.

Bestemmelsen giver ikke mulighed for, at yde en familie hjælp til løbende forsørgelsesudgifter eller tilskud til 

fødselsdags - og julegaver.

Hjælpen er formålsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må afhænge af forældrenes økonomi, 

men alene af formålet med støtten. Det er en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af 

økonomisk støtte og formålet med at støtte en stabil kontakt mellem forældre og børn.
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SEL § 54

Støtte til forældre under 
barnets anbringelse

Formål
Formålet er at støtte op om forældrene under barnets eller den unges anbringelse og dermed også være med til, 

at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet.

At afgøre, om der er grundlag for at tilbyde anden støtte, som kan medvirke til at løse de problemer, som har været 

årsag til anbringelsen.

Indhold
Støttepersonen skal medvirke til, at:

•  forældrene samarbejder omkring anbringelsen

•  kontakten mellem barnet og forældrene styrkes og bevares

•  hjælpe forældrene med udredning af spørgsmål i forhold til den måde det offentlige system fungerer på

•  hjælpe med forberedelse og evaluering af møder med familieafdelingen

•  hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen

Målgruppe
Forældre, hvis barn er anbragt uden for hjemmet.

Serviceniveau
Forældrene har krav på en støtteperson, når deres barn bliver anbragt. Ordningen er uafhængig af 

partsrepræsentation og bisidderfunktion.

Der skal udarbejdes en handleplan i forbindelse med iværksættelse af støtten.

Tilbydes forældrene anden støtte, skal der udarbejdes en særskilt forældrehandleplan for denne.

Der kan maksimalt tilbydes støtteperson 2 timer månedligt, og der aflønnes svarende til honorering af vederlag for 

kontaktperson. I særlige tilfælde vil der kunne ydes 4-6 timer månedligt i en periode på maksimum 2 måneder.
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SEL § 76

Efterværn 
- tilbud til unge fra 18-22 år

Formål
Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte 

den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

Efterværn kan ydes, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, 

og når den unge ønsker, at samarbejde omkring efterværn. I forbindelse med tilrettelæggelse af støtten skal der 

være et fremadrettet fokus på den unges livssituation og evne til at føre en selvstændig tilværelse.

Indhold
Unge, som har været anbragt uden for hjemmet frem til det fyldte 18. år uden samtykke, skal i en 

udslusningsordning tilbydes en fast kontaktperson frem til det fyldte 23. år.

Unge, som har været anbragt uden for hjemmet på eget værelse eller kollegium frem til det fyldte 18. år, skal 

tilbydes en kontaktperson frem til det fyldte 19. år.

Unge, som har haft en fast kontaktperson frem til det fyldte 18. år, kan, hvis det er af væsentlig betydning for den 

unges behov for støtte tilbydes opretholdelse af indsatsen.

Unge, som har været frivilligt anbragt frem til det fyldte 18. år kan tilbydes:

• fortsat døgnophold

• udslusning i det hidtidige anbringelsessted

• udpegning af kontaktperson i forlængelse af døgnophold

• genetablering af efterværn

•  andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en glidende overgang til en selvstændig voksen tilværelse 

f.eks., at deltage i relevante aktiviteter der udbydes af Familiehuset og familierådslagning

Det er forudsætning, at:

•  hjælpen er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte i overgangen til en selvstændig 

tilværelse

•  at efterværnet vil kunne bidrage til, at den unge får en bedre overgang til voksenlivet

•  der er et stort fremadrettet fokus på den unges livssituation, herunder almindelig daglig livsførelse, uddannelse 

og/eller beskæftigelse

•  der forventes, at ske en positiv udvikling i den unges liv, så den unge kan mestre de færdigheder, der er 

nødvendige for at leve et selvstændigt liv



39

Målgruppe
Unge i alderen 18-22 år, som umiddelbart før det 18. år har en fast kontaktperson eller er anbragt uden for 

hjemmet.

Unge:

•  som har vilje, evner - og ønsker, at samarbejde om et efterværn

•  som har udviklet sig positivt i forhold til at blive selvhjulpen, og hvor der er udsigt til, at denne udvikling vil kunne 

fortsætte

•  der ikke forventes at skulle i andre boformer som voksen

Serviceniveau
Der skal træffes afgørelse om hvorvidt den unge er efterværnsberettiget senest et ½ år før den unge bliver 18 år.

Der skal foreligge dokumentation for, at den unge fra det 16. år har gennemgået en gradvis positiv udvikling på 

det sociale, faglige og personlige område. Det skal sandsynliggøres, at efterværnet vil bidrage til, at den unge vil 

kunne leve et selvstændigt voksenliv i egen bolig.

Forud for afgørelsen skal der være udarbejdet en dialogbaseret børnefaglig undersøgelse, barnets udviklingsplan, 

handleplan og afholdt en familierådslagning med henblik på, at afdække ressourcer og muligheder i den unges 

netværk.

Ungdommens Uddannelsesvejledning skal inddrages senest et ½ år inden den unge fylder 18 år således at 

efterværnet er velforberedt og veltilrettelagt, og det sikres, at den unge kommer i gang med relevant uddannelse 

eller beskæftigelse. Der skal være udarbejdet en tydelig handleplan med klare mål for uddannelse eller 

beskæftigelse og udslusning til egen bolig.

Såfremt den unge skal tilknyttes Jobcenteret skal Jobcenteret inddrages senest et ½ år inden den unge fylder 18. 

år.

Ved kontaktperson støtte tages der udgangspunkt i den enkelte unges behov, og der kan maksimalt ydes 2 timer 

ugentligt. Herudover har de unge mulighed for, at komme i husets åbningstider.

Der afholdes hyppig opfølgning og som minimum hver 6-8 uge. Har efterværnet ikke den ønskede effekt skal 

indsatsen stoppe.

Er den unge i fortsat anbringelse og har en indkomst, skal der foreligge en beregning af den unges egenbetaling.
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