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Indledning
Denne indledning er en generel indledning til serviceniveauerne med en beskrivelse af, hvilke 
muligheder der er i udarbejdelse af vejledende serviceniveauer, formålet med serviceniveauerne samt 
baggrunden for, hvordan serviceniveauerne er fastlagt.

Formålet med serviceloven er:
 at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer. 
 at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte. 
 at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige 

sociale problemer.

Om vejledende serviceniveauer
Kommunalbestyrelsen kan inden for lovens rammer træffe beslutning om at fastsætte generelle 
vejledende serviceniveauer for udmøntning af hjælp efter lov om Social service (SEL § 138).
Serviceloven er en rammelov. Det indebærer, at  Kommunalbestyrelsen kan have en fleksibilitet i 
sammensætningen af løsninger og i anvendelsen af faglige metoder. Det politiske handlerum skal 
altid udfyldes af Kommunalbestyrelsen og udøves naturligt i forbindelse med udarbejdelsen af 
generelle retningslinjer. Det politiske råderum kan bruges til at fastlægge retningslinjer for 
sagsbehandlingen og den konkrete afgørelse. Fastsættelse af serviceniveauer er således en 
lokalpolitisk beslutning. 1 Uanset om der er fastlagt vejledende serviceniveauer, vil der altid i den 
konkrete sag skulle foretages en individuel vurdering af, om den påtænkte indsats konkret afhjælper 
behovet hos borgeren. 
Kommunalbestyrelsen er bundet af gældende regler og forvaltningsretslige grundsætninger, selv om 
der er fastsat et lokalt serviceniveau. 2

Når kommunalbestyrelsen har fastlagt et serviceniveau, skal en fravigelse kunne begrundes 
uafhængigt af om fravigelsen er i nedadgående eller opadgående retning. Det betyder ligeledes, at 
hvis der klages over afgørelsen, skal ankemyndigheden inddrage kommunens niveau i de vejledende 
serviceniveauer. 3

Fastlæggelse af serviceniveauer har til formål at:
 styrke retssikkerheden for borgerne, idet der bliver større gennemsigtighed og 

ensartethed i afgørelserne 
 skabe et bedre grundlag for den politiske, faglige og økonomiske prioritering af 

indsatserne 
 forbedre den interne styring, så der er sammenhæng mellem politiske mål, økonomiske 

prioriteringer og den konkrete, faglige opgaveløsning 
 give myndighedsrådgiverne et grundlag for deres skønsmæssige afgørelser

Serviceniveauerne i Albertslund
Serviceniveauerne er fastlagt under hensyn til de overordnede principper for Albertslund Kommunes 
indsats over for børn og unge med særlige behov, som det fremgår af Albertslund Kommunes 
sammenhængende børne- og Ungepolitik, og Albertslund kommunes handicappolitik. herunder:

 Forebyggelse og tidlig indsats
 Helhedsorienteret indsats
 Løsninger tæt på barnet og på familien
 Tryghed og sundhed

1 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer. Februar 2014
2 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer. Februar 2014
3 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer. Februar 2014
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Sådan læses serviceniveauerne
Serviceniveauerne er beskrevet ud fra de respektiver bestemmelser i serviceloven og hvert af disse 
er inddelt i fem overskrifter; Formål, indhold, målgruppe, forudsætninger og serviceniveau. 
Formål: Teksten i dette afsnit er hentet i serviceloven
Indhold: Afsnittet er en beskrivelse af hvad indholdet typisk er i den givne bestemmelse. Indholdet er 
således ofte en beskrivelse af dele af overskriften for bestemmelsen.
Målgruppe: Afsnittet beskriver hvem der er i målgruppen for den givne bestemmelse og er således 
med til at vurdere, hvilken bestemmelse der er mest korrekt at bruge i forhold til det konkrete barn, 
den unge eller familien.
Forudsætninger: Afsnittet beskriver de forudsætninger der skal tages højde for, når der ydes støtte 
efter den givne bestemmelse.
Serviceniveau: Afsnittet beskriver det vejledende serviceniveau som Albertslund Kommune har 
fastsat. Serviceniveauet er baseret på Ankestyrelsens praksis og afgørelser. Familiehuset varetager 
ydelser indenfor nogle af bestemmelserne i serviceloven. I de tilfælde er der meget konkrete niveauer 
for servicen. Hvis de mulige niveauer ikke er tilstrækkelige sammenlignet med barnet, den unge eller 
familiens behov bruges et eksterne tilbud med mulighed for et højere serviceniveau.
De vejledende serviceniveauer for Albertslund Kommune indeholder beskrivelser af de bestemmelser 
i Serviceloven, der er relevante i forhold til målgruppen i Albertslund Kommune. Der er således ikke 
udarbejdet serviceniveauer for de bestemmelser i serviceloven, der bruges meget sjældent i 
Familieafsnittet.
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Forebyggende indsatser – Åben og anonym rådgivning
Servicelovens § 11 stk. 2

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. 
Kommunen er forpligtet til, ved opsøgende arbejde, at tilbyde denne 
rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have 
behov for det. I Albertslund har vi på kommunens hjemmeside en folder om 
den åbne anonyme rådgivning.

Rådgivningen kan bestå af en enkeltstående oplysning, i samtaler, samt 
vejledning om relevante hjælpemuligheder og/eller formidling af kontakt til 
andre myndigheder.

Der er et kriseberedskab der kan yde krisehjælp i forbindelse med akut 
dødsfald, selvmord, voldsomme hændelser/ulykker og lign. I den 
sammenhæng kan det også være relevant at henvise til egen læge for 
henvisning til psykologbehandling (sygesikringens bestemmelser).

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

Forudsætninger Giver rådgivningen anledning til alvorlig bekymring for barnet eller den 
unge, og fastholdes kravet om anonymitet, må rådgiveren sikre sig, at 
barnet eller den unge får præcise oplysninger om, hvad der findes af 
hjælpemuligheder. Er der tale om meget alvorlig bekymring, er rådgiver 
forpligtet til at gribe ind, uanset om det er en anonym rådgivning (skærpet 
underretningspligt).

Serviceniveau Albertslund Kommune tilbyder åben og anonym rådgivning. Det er muligt at 
møde op i den åbne rådgivning både med og uden forudgående aftale. Hvis 
man vil være sikker på at få en samtale, skal man på forhånd kontakte den 
åbne rådgivning enten via mail eller telefon. 

Der tilbydes op til 3 samtaler, og der oprettes ikke en sag i anledning af 
henvendelsen. 

Rådgivningen kan gives til enkeltpersoner eller til familier. Rådgivningen er 
ikke en egentlig behandling.

Såfremt det vurderes, at der er behov for yderligere samtaler, kan der 
henvises til et længere rådgivningsforløb efter § 11 stk. 3. 
rådgivningsforløb.
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Forebyggende indsatser – Rådgivningsforløb
Servicelovens § 11 stk. 3

Formål En forebyggende indsats over for et barn, en ung eller familien.

At yde rådgivningsforløb til forældre og børn og unge, som har behov for et mere 
konkret rådgivningstilbud, end hvad der kan ydes som rådgivning efter § 11, stk. 
1 og 2 for at imødekomme et særligt støttebehov hos barnet eller den unge i 
forhold til konkrete, afgrænsede problemstillinger, som kan løses ved en 
forebyggende indsats.

Indhold I udgangspunktet kan forebyggende indsatser til barnet, den unge eller familien 
omfatte mange forskellige indsatstyper:
 konsulentbistand, herunder familierettede indsatser
 netværks- eller samtalegrupper
 andre indsatser, der har til formål at forebygge et barn, en ung eller familiens 

vanskeligheder.

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 kammerater og skole
 hjælpe forældrene i samværsproblematikker, hvor der er truffet afgørelse om 

samvær/forældremyndighed i statsforvaltningen
 støtte i forbindelse med sorg/krise, som ikke dækkes af den almindelige 

sygesikring – herunder forældrenes langvarige/alvorlige sygdom
 støtte unge gravide som har brug for kortere rådgivning f.eks. omkring 

relation til forældre eller barnets far, eller det at være ung forældre
 støtte i at håndtere kulturkonflikter mellem ung og forældre
 yde rådgivning i sager, hvor der er behov for hjælp, uden at der er grundlag 

for at iværksætte en børnefaglig undersøgelse
 støtte i at håndtere skilsmisseproblematikker
 Hjælp til forældre med efter-fødsels-reaktioner

Familieafsnittet skal orienteres, hvis det vurderes, at forløbet (§11.3.) ikke er nok 
eller såfremt man er bekymret for familien. 

Der kan oprettes netværks- og samtalegrupper efter behov og i det omfang, hvor 
der er deltagere til en gruppe. 

Målgruppe Forældre, børn og unge, hvor det vurderes, at ydelsen er af væsentlig betydning 
for et barn 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 indsats.

Forudsætninger Der skal være opmærksomhed på, hvorvidt der er tilstrækkeligt kendskab til 
omfanget af barnets eller den unges problemer til at kunne tilbyde en indsats 
efter § 11, stk. 3, eller om der i stedet bør udarbejdes en børnefaglig 
undersøgelse.

Serviceniveau I det omfang almenområdet ikke kan tilbyde den nødvendige hjælp til familien 
henvises til Familiehuset.
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Støtten gives i form af samtaleforløb ved en af familieterapeuterne i 
Familiehuset. Vi bestræber os på, at forløbet kan iværksættes inden for en uge. 

Den forebyggende indsats ydes som et rådgivnings- og vejledningsforløb som 
udgangspunkt på op til 8 samtaler/møder. Antallet af samtaler vurderes fra gang 
til gang.

Indsatsen skal være afgrænset ift. specielle indsatser (se indhold) og der er som 
udgangspunkt ikke mulighed for at facilitere et tværfagligt samarbejde. Der føres 
ikke journal og oprettes ikke sag på familien. 

Ved særligt tilrettelagte forløb kan indsatsen have længere varighed. Det kan 
eksempelvis omhandle gruppeforløb i Familiehuset.

Når der er henvist til et § 11 stk. 3 forløb afsluttes sagen i Familieafsnittet. Hvis 
forløbet i Familieafsnittet. Såfremt forløbet giver anledning til ny bekymring for 
børnene, underrettes Familieafsnittet og sagen genåbnes.
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Forebyggende indsatser – børn med nedsat funktionsevne
Servicelovens § 11 stk. 7+8

Formål At yde gratis rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med 
adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt 
deres familier (stk. 7) samt at etablere en særlig familievejlederordning for 
familier med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne (stk. 8).

Det overordnede formål med indsatsen er at børnene og familierne, på trods 
af barnets handicap, får så god og velfungerende en dagligdag som muligt.

Indhold Familier med børn med nedsat funktionsevne er omfattet af de samme 
rådgivnings- og behandlingstilbud som udsatte familier i Albertslund 
Kommune og kan benytte sig af den åbne rådgivning i Familiehuset, ligesom 
de kan få tilbudt længerevarende rådgivningsforløb (§ 11 stk. 2 og 3). 
Derudover er disse børn ofte tilknyttet PPR, som har en bred vifte af 
indsatser og tilbud rettet til denne målgruppe.

Familievejleder-ordningen er forbeholdt de familier, hvor børnene har en 
”betydelig og varig” nedsat funktionsevne, dvs. børn med et alvorligt 
handicap. Familievejlederordningen har fokus på at orientere forældrene om 
hjælpemulighederne i og udenfor kommunalt regi.

Udover de lovpligtige tilbud til målgruppen har Albertslund Kommune nogle 
gruppeforløb, som er særligt målrettet denne gruppe. Der er tale om et 
såkaldt ”selvforståelseskursus” for unge med (primært psykiatriske) 
diagnoser, et forældre-gruppeforløb, samt et forløb målrettet søskende til 
børn med handicap.

Målgruppe To formuleringer angiver tilbuddenes målgruppe:
 ”børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne” (stk. 7) og 
 ”familier  med børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne” (stk. 8).
Forudsætninger Støtten vil altid have fokus på at støtte forældrene i deres (særligt 

udfordrede) forældreskab.

Støtten fra PPR vil derudover have fokus på at give vejledning og rådgivning 
til de fagpersoner, der i skoler og dagtilbud varetager barnets pasning, 
stimulering og læring. 

Serviceniveau Støtten efter stk. 7 følger serviceniveauet som beskrevet under § 11 stk. 2 og 
3.

Familievejleder-ordningen indeholder som udgangspunkt en enkelt samtale. 
Der kan tilbydes op til 2 samtaler ekstra om nødvendigt. Samtalen kan foregå 
i hjemmet eller i Familiehuset alt efter familiens ønske. Samtalen har fokus 
på at orientere familien om hjælpemulighederne i og uden for kommunen, 
herunder henvisning til steder, hvor der kan hentes yderligere materiale. 
Vejledningssamtalen varetages af en familieterapeut fra Familiehuset. 

Gruppeforløbene fungerer som et fastlagt program, der kan etableres når der 
er deltagere nok til en gruppe. 

I Albertslund Kommune etableres en gang årligt et selvforståelseskursus. 

Forældrene kan frikøbes til at deltage i henhold til § 42
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Ophold i dagtilbud, uddannelsessted eller lignende
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 1

Formål At tage hånd om begyndende vanskeligheder i familien.
Indhold For nogle børn og unge kan det være særligt vigtigt, at de kommer i dagtilbud 

eller klub, og at fritiden er struktureret f. eks. gennem en fritidsaktivitet. Det kan 
være på grund af vanskeligheder i familien, eller fordi barnet selv har sproglige, 
følelsesmæssige og sociale udfordringer, som ikke kan tilgodeses af forældrene.

Kommunen kan foreslå eksempelvis
 deltagelse i fritidsaktivitet
 ophold i dagtilbud
 ophold i klub
 ophold i SFO

Der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet med aktiviteten, 
hvis forældrene ikke selv kan afholde udgiften.

Målgruppe Børn, unge og familier, der har f.eks. opdragelsesproblemer, sociale eller 
psykiske problemer, funktionsnedsættelse eller tegn på begyndende kriminel 
adfærd.

Børn og unge, der er begyndt at isolere sig og børn der på grund af forældrenes 
manglende økonomiske muligheder er socialt isolerede og/eller har brug for at få 
styrket sociale kompetencer.

Børn, hvis forældre ikke har økonomiske eller personlige ressourcer til at støtte 
barnet.

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Vurderes der, på grundlag af den børnefaglige undersøgelse, at være behov for 
almene dag- eller eftermiddagstilbud, skal familien have afsøgt mulighederne for 
at få økonomisk og/eller socialpædagogisk friplads  i henhold til Dagtilbudsloven 
med henblik på at kunne søge økonomisk støtte til øvrige aktiviteter efter disse 
paragraffer.

Ved anbringelse foretages ikke økonomisk beregning af hverken 
forældremyndighedsindehaver eller plejehjem/anbringelsessted.

Foranstaltningen kan iværksættes uden samtykke fra 
forældremyndighedsindehaver, jf. LSS §56, dog skal unge over 15 år samtykke 
til opholdet.

Serviceniveau Der kan som hovedregel ydes økonomisk tilskud til deltagelse i én fritidsaktivitet 
om året, samt dækning af nødvendigt udstyr til aktiviteten. 

Bevillingen gives jævnfør § 52a, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en 
økonomisk trangsvurdering. I vurderingen tages der udgangspunkt i de 
rådighedsbeløb, der bruges af Pension & Ydelser i forbindelse med 
enkeltydelser, dog medtages rimelige udgifter ud fra et konkret skøn. 
I Albertslund Kommune er der for enlige et rådighedsbeløb på  4.300 kr. og for 
gifte på 6.453 kr. Desuden fastsættes tillæg til 400 kr. pr. barn for enlige og 
1.200 kr. pr. barn for gifte (forskellen er pga. forskellen i ydelser). 

Budgetskema skal udfyldes. 
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Der skal ske opfølgning af foranstaltningen efter 3 mdr. og siden hver 6 md i 
henhold til servicelovens bestemmelser.
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Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 2 

Formål At sikre barnets trivsel og udvikling i de situationer, hvor forældre har praktiske 
og konkrete udfordringer i det daglige. 

Indhold Det vil altid være målet, at familien skal kunne udvikle sig til at være selvhjulpne 
uden kommunens støtte. 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
 Give anvisninger i at holde hjemmet rent, lave mad, bade børn osv.
 Støtte forældrene/den unge i at følge behandling (misbrugsbehandling, 

psykiatrisk behandling og andet)
 Deltagelse i møder på skole, daginstitution, netværksmøder m.v. med 

henblik på at koordinere indsatsen omkring barnet

I tilfælde af, at det drejer sig om kompenserende støtte for at barnet kan forblive 
i hjemmet, skal der være mulighed for, at hjælpen har praktisk karakter og er 
længerevarende.

Målgruppe Målgruppen er forældre, der evner at omsætte støtten til de ydre strukturelle 
forhold til konkret ændrede handlemønstre efter støttens ophør, eksempelvis:
 Forældre, som har brug for støtte i hjemmet af konkret og anvisende 

karakter
 Familier, som har udfordringer med at opretholde struktur i dagligdagen
 Forældre, med psykosociale problematikker eller sindslidelser
 Forældre, som er umodne eller intellektuelt svage med et svagt netværk
 Forældre, med børn, der er anbragt uden for hjemmet, hvor støtten har til 

formål at sikre godt samvær eller forberede hjemgivelse af barnet.

Forældre, som har brug for støtte af længere varighed, da de ikke kan omsætte 
indsatsen til permanent viden, men med kompenserende tæt støtte kan beholde 
barnet hjemme.

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Forud for indsatsen skal det være vurderet, om der er voksne i barnets og 
familiens netværk, herunder bedsteforældre, som kan støtte op med praktisk 
hjælp.

Serviceniveau Der gives støtte efter en konkret vurdering, afhængigt af familiens 
vanskeligheder og sagens kompleksitet. Omfanget af indsatsen skal bero på en 
fagligt begrundet vurdering og fastlægges ved visitationen til Familiehuset eller i 
visitationsudvalget. Intensiteten af indsatsen vurderes sammen med graden af 
tvang i indsatsen.

Der arbejdes med tre niveauer i indsatsen:
 niveau 1: op til en gang om ugen (svarende til 2 timer)
 niveau 2: op til to gange om ugen  (svarende til 4 timer)
 niveau 3: op til fire gange om ugen (svarende til 6 timer)

Støttens varighed er beskrevet i handleplanen. Støtten ydes i en periode på op 
til tre måneder. Støtten kan forlænges med op til seks måneder, så det samlede 
forløb maksimalt bliver på ni måneder. Beslutning om forlængelse tages på 
statusmøde. Hvis der er behov for yderligere støtte, laves en ny indstilling til 
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visitation i Familiehuset eller til visitationsudvalget.
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Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 
problemer
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 3

Formål At familien bliver i stand til at imødekomme barnets behov for støtte.
At barnet eller den unge modtager nødvendig behandling 

Indhold Behandlingen 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.

Udvidet sundhedspleje
Sikre barnets basale trivsel og udvikling, herunder støtte til at etablere og 

vedligeholde god tilknytning mellem barn og forældre

Dagbehandling
Barnet eller den unge modtager et samlet undervisnings- og behandlingstilbud. 

Som led i dagbehandling kan der forekomme familiebehandling.
Målgruppe Familier:

 Med vanskeligheder af social, psykisk eller samspilsmæssig art, hvor 
problemerne kommer til udtryk i form af væsentlige vanskeligheder for 
barnet

 Hvor forældrenes konfliktniveau i forbindelse med samlivsophør har så 
store konsekvenser for barnet, at dets trivsel og udvikling er truet

 Hvor barnet og den unge reagerer med tegn på alvorlig mistrivsel fx 
misbrug eller udtalt selvdestruktiv adfærd 

 Med anbragte børn, hvor det anses for relevant at arbejde hen mod en 
hjemgivelse.

 Med forældre til nyfødte og småbørn, som i forvejen modtager råd og 
vejledning fra kommunens sundhedspleje

 Hvor forældre til nyfødte/ småbørn, har brug for mere intensiv støtte til 
forældrerollen, men hvor ydelsen forventes at kunne forhindre 
vanskeligheder og tilknytningsproblemer hos barnet.

 Forældre der på grund af indlæringsvanskeligheder el. lign har brug for 
støtte og vejledning

 Med børn og unge, der har brug for en selvstændig indsats i forhold til 
vanskeligheder, som ikke kan afhjælpes via kommunens egne tilbud

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Den børnefaglige undersøgelse skal sandsynliggøre:
 At forældrenes egne vanskeligheder ikke forhindrer en 

forbedring/udvikling af samspillet i familien
 At forældrene kan omsætte familiebehandlingen til praksis i familien
 At forældrene har viljen til at skabe og fastholde udvikling i familien
 At barnets vanskeligheder er omfattende og ikke kan afhjælpes via 

kommunens almene undervisningstilbud, eller særlige tilbud via PPR
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 At kommunen ikke råder over et egnet behandlingstilbud, som må anses 
som egnet til at kunne afhjælpe barnets eller den unges vanskeligheder

 At det er vurderet, at forebyggende foranstaltninger enkeltvis eller i 
sammenhæng med flere ambulante tilbud tilsammen kan sikre, at barnet 
eller den unge kan forblive  i eget hjem

Serviceniveau Familien vil, som udgangspunkt, blive tilbudt et forløb i Familiehuset, med 
mindre ganske særlige forhold gør sig gældende. 

Som udgangspunkt arbejdes der med et tidsperspektiv på højst 9 måneder. 
Forløbet bliver løbende revurderet, første gang efter 3 måneder og herefter 
mindst hver 6. måned.  

Forløbet afsluttes når målene i handleplanen er nået.

Såfremt behandlingen har den ønskede effekt, men målene ikke er nået efter 9 
måneder, kan forløbet forlænges en gang á max 6 måneder efter aftale mellem 
sagsbehandler, familie og familieterapeut.

Som udgangspunkt mødes familien og familieterapeuten en gang om ugen. Hvis 
det skal være anderledes aftales dette ved visitationen.

Udvidet sundhedspleje ydes som lom led i den almindelige ordning for 
kommunens sundhedspleje, men hvor der er behov for tættere kontakt til 
sundhedsplejen for at støtte eller foregribe vanskeligheder i forhold til trivsel, 
udvikling og/eller tilknytning. Omfanget af ydelsen sker efter en konkret og 
individuel vurdering. Ydelsen gives som udgangspunkt ikke længere, end til 
barnet starter i vuggestue eller dagpleje, men kan forlænges i særlige tilfælde, 
hvor formålet tilsiger en forlængelse. Opfølgning sker første gang efter 3 mdr. og 
herefter hver 6. md. 

Dagbehandling ydes for et skoleår ad gangen, eller til skoleårets afslutning ved 
start midt i et skoleår.

Andre behandlingstilbud gives som udgangspunkt for en kortevarende periode 
på max. 6 mdr. eller samtaleforløb på op til 10 gange – dog med status efter 7  
gange.
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Familiebehandling – særlig intensiv indsats i Børnehus Albertslund
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 3

Formål At støtte børn og familier, hvor der er en høj grad af bekymring for barnets trivsel 
og udvikling med henblik på at forældrene bliver i stand til at varetage børnenes 
behov i tilstrækkeligt omfang.

Indhold Børnehuset er et tilbud til familier i Albertslund Kommune, hvor bekymringen for 
børnenes trivsel og udvikling er så stor, at det vurderes at familien har behov for 
et intensivt forløb med observation og/eller behandling.

Målgruppe Familier:
 Hvor der er alvorlig bekymring for børnenes trivsel og udvikling
 Hvor der vurderes at være behov for en udvikling af forældreskabet og 

relationerne mellem børn og forældre 
 Hvor forældrene har vanskeligt ved at imødekomme børnenes behov for 

omsorg og relevant støtte i dagligdagen
 Hvor familiens rådgiver vurderer, at der med en intensiv støtte er mulighed 

for at skabe en forandring, således at anbringelse af barnet udenfor 
hjemmet kan undgås

 Hvor der er behov for en kombination af rådgivning, vejledning, behandling, 
træning, støtte og hjælp i det daglige

 Familier med børn i alderen 0-12 år.
Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 

forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Forældrene skal være motiverede for at arbejde med de mål, rådgiveren angiver 
i handleplanen. Forældrene skal afsætte den nødvendige tid og have viljen til at 
skabe og fastholde udvikling i familien.

Serviceniveau Indsatsens intensitet (antallet af dage om ugen, hvor familien skal komme i 
Børnehuset) fastsættes af familiens rådgiver ud fra en vurdering af 
bekymringsniveau og forandringskravets art.
 
Familien kan opholde sig i Børnehuset i op til fem dage om ugen i tidsrummet fra 
kl. 14-20, og der vil være mulighed for – som alternativ eller som supplement – 
at yde støtte i hjemmet i det omfang dette vurderes nødvendigt.

Længden af familiens forløb afhænger af, hvor hurtigt familien udvikler sig og 
forløbet vil blive afsluttet, når målene i handleplanen er nået. Det forventes, at 
en del af familierne skal være indskrevet i op til 12 måneder.

Forløbet vil løbende blive revurderet i et samarbejde mellem familien, rådgiveren  
og medarbejderne i Børnehuset – første gang efter 3 måneder og derefter 
mindst hver 6. måned. 
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Døgnophold for barn og familie
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 4

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

At sikre familiens børn relevant omsorg og støtte i situationer, hvor der er 
alvorlig mistanke om svigt og mistrivsel og hvor der samtidigt er behov for at 
supplere/skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag vedrørende den fremtidige 
indsats. 

Indhold Døgnophold for hele familien anvendes til at:
 Undersøge forældrekompetencerne med henblik på en vurdering af, om 

forældrene kan varetage den fulde omsorg for barnet, eller om anbringelse 
af barnet kan blive nødvendig

 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

 Gravide placeres i døgnophold enten for at sikre det ufødte barns sundhed 
og trivsel 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 barnet, mens der foretages en 
forældrekompetenceundersøgelse

Døgnopholdet kan foregå i plejefamilie, døgninstitution eller på et godkendt 
opholdssted.

Målgruppe Målgruppen er 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 skabes tvivl om forældrekompetencerne.

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Der tilbydes udelukkende døgnophold til familier, som vurderes motiverede for at 
indgå i et intensivt behandlingsforløb, som samtykker til en 
forældrekompetenceundersøgelse og som er orienteret om, at en anbringelse af 
barnet kan vise sig at blive en konsekvens.

Serviceniveau Døgnophold anvendes ikke, hvis der allerede foreligger oplysninger, som peger 
på, at en anbringelse uden for hjemmet vil være bedst for barnet eller hvor 
anden indsats kan frembringe de nødvendige informationer. 

Der kan efter en konkret vurdering ydes tabt arbejdsfortjeneste til forældrene 
som led i døgnophold for at skabe mulighed for, at der kan udarbejdes de 
nødvendige undersøgelser af forældrene, herunder deres ressourcer til at drage 
stabil og relevant omsorg for barnet. 

Døgnophold er som udgangspunkt korterevarende og det forventes, at alle 
undersøgelser er afsluttede efter 3 mdr. Hvis undersøgelserne viser, at 
barnet/børnene skal anbringes i forlængelse af døgnopholdet, kan det forlænges 
indtil egnet anbringelsessted er fundet for at sikre barnets basale omsorg, trivsel 
og udvikling. 
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Aflastning
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 5

Formål  At støtte udviklingen af barnet og den unge, så barnet kan forblive i hjemmet  
længst muligt. Sekundært at aflaste forældrene

 At støtte barnets trivsel
 At supplere barnets adgang til omsorgspersoner og netværk og udvide 

barnets muligheder for udviklingsstøttende relationer
 At forebygge mere indgribende foranstaltninger

Indhold Aflastningen kan tilrettelægges, så barnet tilbydes
 Oplevelsen af at være en del af et almindeligt familieliv
 En pause fra den hjemlige turbulente situation, hvor barnet gives en chance 

for restitution
 Pasning, pleje og opdragelse
 Støtte om de aktiviteter, barnet er en del af eller understøtte, at barnet bliver 

en del af for barnet gode aktiviteter
 Stimulere barnets udvikling

Målgruppe Børn og unge, hvis familier ikke i tilstrækkeligt omfang kan sikre barnets 
udvikling, trivsel og læring. Der kan eksempelvis være tale om:
 Børn, der har behov for at opleve andre måder at være familie på
 Børn, der lever i et hjem med midlertidigt forhøjet konfliktniveau
 Børn, hvis forældre akut ikke kan varetage opdragelsen på grund af 

hospitalsindlæggelse eller lignende.
Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 

forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.
Det forudsættes, at muligheden for aflastning i netværket, herunder 
bedsteforældre, er afdækket. Såfremt der ikke er mulighed for aflastning i 
netværket tilbydes aflastning i plejefamilie, aflastningsinstitution eller tilsvarende.

Serviceniveau Omfanget af aflastningen vurderes i forhold til vurderingen af det enkelte barns 
behov. Aflastningsopholdet kan tilbydes hver anden weekend og en hverdag om 
ugen, hvilket svarer til 130 døgn om året.

Ved behov for kompenserende aflastning kan der yderligere bevilges en uges 
ferie årligt, og støtten er ikke tidsbegrænset.

I eksisterende aflastningsordninger kan der ved forældrenes akutte fravær, 
eksempelvis på grund af hospitalsindlæggelse, ydes fuld døgndækning.
Aflastningsordning kan ligeså udvides, hvis det vurderes, at barnet skal 
døgnanbringes og at barnets tarv ikke kan imødekommes ved ophold i hjemmet, 
mens anbringelsessted afsøges. Dog kan aflastning ydes i max 144 døgn pr år 
jf. Ankestyrelsen.

Som udgangspunkt tilbydes børn under tre år ikke aflastning, men forudsættes 
støttet ved anden indsats. 

Som udgangspunkt benyttes der primært netværksplejefamilier eller plejefamilier 
til aflastningen. I helt særlige tilfælde hvor der ikke kan findes en egnet 
plejefamilie, kan der benyttes opholdssted/institution

Der skal ske opfølgning af foranstaltningen efter 3 mdr. og siden hver 6 md i 
henhold til servicelovens bestemmelser.
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Kontaktperson for børn og unge eller hele familien
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 6

Formål At vejlede, guide og støtte barnet eller 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 netværk, støtte til udvikling af selvværd og 
selvstændighed

 Som social støtte til hjælp til udvikling af sociale færdigheder, korrektion af 
uhensigtsmæssig eller uacceptabel adfærd

 Som støttefunktion ved opstart af fritidsaktiviteter og job, hjælp til at opnå 
stabil skolegang og hjælp til kontakt med det offentlige

 Som positiv rollemodel og sparringspartner
 Som en koordineret indsats over for hele familien

Indhold Vejledning, rådgivning, social støtte og guidning. Opfylde behov for 
voksenkontakt og støtte. Sikre, at den unge eller familien 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 eller unge og deres familier. Et særligt behov 
for støtte opstår, når familien eller den unge befinder sig i risikozonen for 
eksklusion og medfølgende mistrivsel.

Kontaktperson til unge tildeles børn og unge, som af forskellige årsager ikke har 
den nødvendige støtte fra forældrene til deres personlige udvikling og som har 
brug for en udviklingsstøttende relation som supplement til forældrene. 
Kontaktperson tildeles unge i alderen 13-18 år.

Kontaktperson til familien bruges til familier, som har behov for konkret 
vejledning og guidning og hjælp i hverdagen og som ikke umiddelbart kan 
profitere af traditionel familieterapi. Kontaktperson til familier tildeles familier med 
børn i alderen 0-18 år.

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Det er en forudsætning, at børnenes og de unges forhold  i hjemmet er 
tilstrækkeligt gode til, at de kan opnå en personlig udvikling under fortsat ophold 
i hjemmet. 

Kontaktperson til den unge kan iværksættes uden samtykke fra 
forældremyndighedsindehaver, jf. LSS §56, dog skal unge over 15 år samtykke 
dertil.

Serviceniveau Muligheden for at inddrage familiens og den unges slægt og netværk i løsningen 
af vanskelighederne skal undersøges inden der iværksættes en foranstaltning.

Som udgangspunkt henvises familien eller den unge til Familiehuset. 

I helt særlige tilfælde kan der udpeges en ekstern kontaktperson. I dette tilfælde 
skal der foreligge en grundig faglig vurdering, der begrunder dette. 
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Indholdet og fokus i arbejdet bestemmes af den handleplan, som udarbejdes af 
barnets/den unges rådgiver.

Et kontaktpersonsforløb er ofte intensivt i startfasen og aftrappes efterhånden 
som familien/den unge får hjælp til at håndtere de aktuelle udfordringer.  Efter 
den intensive fase vil der være besøg/samtale en gang ugentligt, evt. suppleret 
af telefonsamtaler. I slutfasen aftrappes kontakten gradvist. 

Foranstaltningen revurderes første gang efter 3 måneder og herefter med højst 
6 måneders mellemrum. Forløbet afsluttes, når målene i handleplanen er 
opnået. Forløbet vil som udgangspunkt højst have en varighed på 12 måneder.
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Anbringelser af børn og unge
Nedenstående skema er en generel beskrivelse af en anbringelse. I Serviceloven er forskellige typer 
af anbringelser beskrevet. De beskrivelser kommer efterfølgende.

Formål Formålet med anbringelsen er at sikre barnets udvikling og trivsel i situationer, 
hvor barnets behov ikke vurderes at kunne imødekommes under fortsat ophold i 
hjemmet.

Indhold Følgende elementer er indeholdt i anbringelsen:
 Styrkelse af barnets/den unges sociale kompetencer – både i forhold til 

jævnaldrende og til voksne
 Styrkelse af den personlige ansvarlighed og evnen til at klare sig selv
 Støtte til at få struktur på hverdagen med skolegang og fritidsaktiviteter
 Opmærksomhed på konkrete faglige behov og læring

Følgende opgaver indgår i foranstaltningen:
 At varetage barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og 

læringsmæssige udvikling
 At være en rollemodel for barnet og den unge
 At varetage barnets og den unges behov for at fastholde kontakten til den 

biologiske familie
 At sætte struktur på barnets og den unges hverdag med 

skolegang/dagtilbud, fritidsaktiviteter mv.

Målgruppe Målgruppen er 0-17 årige børn og unge,
 Hvis forældre mangler tilstrækkelig omsorgsevne i forhold til barnet 
 Hvis det vurderes, at barnets/den unges trivsel og udvikling ikke kan 

afvente, at forældrene tilegner sig kompetencer til at kunne imødekomme 
dette i passende tempo i forhold til barnets udviklingsmæssige behov 

 Hvis forældrene modsætter sig eller ikke kan  medvirke til ambulante, 
forebyggende indsatser og at barnets behov derfor ikke kan imødekommes

 Hvis forældre på grund af sygdom eller dødsfald er ude af stand til at 
varetage omsorgen for barnet

 Børn og unge som har behandlingsmæssige behov som kræver særlig 
pædagogisk metode og tilgang 

 Børn og unge som har svære eller massive følelsesmæssige-, trivsels- 
og/eller sociale vanskeligheder

Hvor der er grundlag for en anbringelse uden samtykke
Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 

forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling.
Den børnefaglige undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med 
overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige 
behov for støtte.
Der anbringes som hovedregel ikke børn og unge:
 Der er vurderet til at være normalt fungerende, men midlertidigt har nedsat 

trivsel
 Hvis behov kan tilgodeses ved hjælp af indsatser fra netværket og 

almensystemet
 Der kan profitere af ambulant behandling
 Hvor barnet og den unge har mulighed for at tage ophold i en familie efter 

privat aftale
 Hvor der er mulighed for at dække ”anbringelse” af en hel søskendeflok i 

eget hjem ved hjælp af massiv støtte, herunder døgndækning fra 
professionelle

Sideløbende med anbringelsen kan/skal der arbejdes med forældrene i form af 
familiebehandling eller familiekonsulent med henblik på at gøre hjemgivelse 
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mulig eller som støtte til at kvalificere samvær.

Det kan fx være støtte der kan fremme hjemgivelse i det omfang og på det 
tidspunkt, hvor det er relevant at igangsætte støtten. Relevante 
samarbejdspartnere inddrages i processen. Det kan fx være PPR og 
Familiehuset. Samarbejdspartnerne skal inddrages i hjemgivelsesperioden og 
være en del af processen i den periode, hvor familien har brug for intensiv 
støtte. Støtten skal sættes i gang før hjemgivelsen er effektueret.

Serviceniveau Der vælges den mindst indgribende anbringelse. I første omgang vurderes 
slægts- og netværkspleje, hvis det ikke er muligt at finde egnet slægt- eller 
netværk, afsøges egnet plejefamilie. 

I de tilfælde hvor barnet har et meget omfattende behandlingsbehov anbringes i 
specialiserede tilbud. I de situationer hvor der vælges et specialiseret tilbud, vil 
man i opfølgningen være opmærksom på muligheden for at udsluse til en mere 
selvstændig/almindelig boform.

Forældrene skal tilbydes en forældrehandleplan.

Der kan iværksættes akut anbringelse som foreløbig foranstaltning, mens 
børnefaglig undersøgelse udarbejdes.

Der foretages opfølgning på anbringelsen og børnesamtale første gang 3 mdr. 
efter anbringelsen og siden hver 6. md.  Derudover føres tilsyn i plejefamilien 
eller slægts- eller netværksfamilien hver 6. md og efter behov.

I forbindelse med opfølgningen revideres handleplanen og mål justeres i det 
fornødne omfang. Jf. servicelovens bestemmelser

Ved anbringelse skal der tages stilling til forældrenes egenbetaling jf. 
beregningsmodul (Schultz) med mulighed for hel eller delvis fritagelse herfor, jf. 
Bek. Nr. 498 af 25. maj 2011. 

Fritagelsen kan begrundes med 
 At opholdet har et udpræget behandlingssigte
 At fritagelse for betaling er med til at fremme forældrenes medvirken og 

samarbejde ved gennemførsel af støtten
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Anbringelse i Ungeboligen i Albertslund
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7 

Formål At den unge modtager socialpædagogisk støtte og vejledning og botræning i 
nærmiljøet med henblik på at den unge bliver i stand til at leve et selvstændigt liv 
i egen bolig.

Indhold Ungeboligen er en 5 værelses lejlighed i en boligblok, hvor de unge får tildelt 
hvert et værelse. Til lejligheden er tilknyttet to medarbejdere, en fuldtidsansat 
som er tilstede primært i eftermiddags- og aftentimerne og en deltidsansat (12 
timer pr. uge), som vækker de unge og sender dem afsted om morgenen.

Målgruppe Unge i alderen 14-19 år, som er på vej ud i en selvstændig tilværelse og har 
brug for støtte både af praktisk og af følelsesmæssig art. 

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Den unge skal være under uddannelse eller i job og det er en vigtig 
forudsætning, at de er motiverede for at passe dette. 

Den unge skal være egnet til at kunne klare weekender og helligdage på egen 
hånd og de skal kunne respektere de fælles regler i boligen, herunder regler for 
gæster osv.

Der kan ikke indskrives unge med aktivt misbrug i boligen.
Serviceniveau De unge kan bo i ungeboligen fra de opfylder kriterierne (jvf. ovenfor) og længst 

frem til det 23. år (efterværn). Udgangspunktet vil dog være, at de unge flytter i 
egen bolig som 18- eller 19-årige. Det sker efter en konkret og individuel 
vurdering.

En gang om måneden gennemføres en opfølgningssamtale, hvor den unge og 
medarbejderne drøfter den unges trivsel og støttebehov i Ungeboligen, og 
herunder fastsætter fokuspunkter for den kommende periode.
 
Medarbejderne i Ungeboligen har ansvaret for, i samarbejde med de unge, at 
der altid er købt ind således, at de unge kan tilberede egen mad. Derudover er 
der fælles aftenmåltid minimum to dage om ugen. De unge holder selv 
lejligheden ren og varetager eget vasketøj – dog med støtte fra medarbejderne i 
det omfang, den unge har behov for dette. En gang om ugen skal de unge 
deltage i et obligatorisk fællesmøde, hvor der tales om dagligdagen i lejligheden, 
samarbejdet mellem de unge og koordineres omkring weekender og gæster 
m.v.

De unge får lommepenge og tøjpenge under opholdet, jvf. KL´s takster om 
ydelser til anbragte børn og unge. Derudover dækker ungeboligen udgifter til 
transport for den unge, samt evt. særligt begrundede enkeltudgifter.
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Anbringelse på kost- eller efterskole
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7

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

Indhold Følgende elementer er indeholdt i anbringelsen:
 Styrkelse af den unges sociale kompetencer – både i forhold til 

jævnaldrende og til voksne
 Styrkelse af den personlige ansvarlighed og evnen til at klare sig selv
 Støtte til at få struktur på hverdagen med skolegang og fritidsaktiviteter
 Opmærksomhed på konkrete faglige behov og læring
 At støtte den unge i overgangen til voksenlivet

Målgruppe Unge i alderen 13-17 år, der i en kortere periode ikke er i stand til at bo hjemme. 
De har ikke kunnet trives i deres hjem eller skole, og det har efterhånden taget til 
i et sådant omfang, at den unges udvikling på et vist tidspunkt kan være truet og 
at deres trivsel er væsentlig forringet.

Unge:
 Som har haft meget skolefravær
 Som har isoleret sig socialt
 Hvis trivsel i hjemmet eller skolen er væsentligt forringet
 Hvis forældre ikke er i stand til at følge op om barnets hverdag
 Som er under udslusning fra plejefamilie, opholdssted eller behandlingshjem

Målgruppen kendetegnes typisk ved at den unge har følgende ressourcer:
 Evner at indgå i sociale fællesskaber
 Kan håndtere et minimum af konflikter
 Har faglige kompetencer til at indgå i foranstaltningens undervisningstilbud
 Med sandsynlighed kan erhverve sig færdigheder og kompetencer til at 

kunne fungere i hjemmet og skolen i løbet af et år
Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 

forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Kost- eller efterskolen skal være godkendt som anbringelsessted. Bevilges 
støtten efter 52 a (økonomisk støtte) er denne godkendelse ikke nødvendig. 

I forbindelse med anbringelsen skal der udarbejdes en forældrehandleplan. 
Serviceniveau Der bevilges kun kost- og efterskoleophold for et skoleår af gangen, men kan 

forlænges for et år af gangen til 10. klasse er afsluttet med FSA.
Anbringelse på kost- eller efterskole  skal sidestilles med enhver anden 
anbringelse, hvor der er kost- og lommepenge inkluderet, indskrivningsbeløb 
samt øvrige omkostninger, som knytter sig til anbringelsen.
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Anbringelse på eget værelse, kollegium eller lignende
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7

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 Anbringelse på eget værelse vil ofte kombineres med andre 
hjælpeforanstaltninger. Den unge kan tilbydes støtte til at udvikle 
mestringsstrategier, der gør den unge selvhjulpen og i stand til at bo selv.

Anbringelsessteder kan udover eget værelse (hybel, supplementsrum) eller 
kollegium f. eks. være skolehjem eller lignende.

Målgruppe Unge i alderen 15-17 år, som er på vej ud i en selvstændig tilværelse og kun har 
brug for begrænset støtte. Den unge skal være egnet til at kunne klare 
dagligdagen på egen hånd, og behovene hos den unge skal primært have 
karakter af dækning af de daglige fornødenheder, som for eksempel kost, logi 
og beklædning. 

Den unge skal være under uddannelse eller i job. Såfremt den unge ikke er 
motiveret til uddannelse eller job skal det være et mål i handleplanen, at den 
unge hurtigst muligt kommer i beskæftigelse/skole. 

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Inden anbringelsen skal der være aftale om, hvem der støtter den unge i 
dagligdagen. Hvis forældre eller netværk ikke er i stand til at varetage den 
opgave, skal der findes en kontaktperson fra Familiehuset eller en ekstern 
kontaktperson i særlige tilfælde. 

Serviceniveau Anbringelse på eget værelse med mere massiv støtte kan være et alternativ til 
anbringelse på fx opholdssted. Støtten skal derfor tilpasses den unges behov. 

Under anbringelsen har Familieafsnittet forsørgerpligten. Det betyder, at den 
unge får tøj, kost- og lommepenge. Den unge skal sidestilles med andre 
anbragte og således dækkes den unges udgifter i lighed med andre anbragte. 
Det skal vurderes, om en eventuel arbejdsindtægt/fritidsjobindtægt skal 
modregnes i ydelsen efter en økonomisk beregning. 

Der skal ske opfølgning af foranstaltningen efter 3 mdr. og siden hver 6 md i 
henhold til servicelovens bestemmelser
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Anbringelse i slægts- eller netværkspleje
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7

Formål At sikre, at der er kontinuitet og stabilitet i barnets og den unges opvækst. 
Selvom barnet og den unge anbringes, kan det fastholde, drage nytte af og 
styrke eksisterende netværksrelationer.

Netværksplejefamilien skal drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring 
og sikre barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og deltage i en 
families sociale liv.

Indhold Netværksanbringelse er 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.

Netværksanbringelse kan kombineres med andre foranstaltninger for at undgå 
anbringelse i mere indgribende døgnforanstaltninger.

Målgruppe Målgruppen er 0-17 årige børn og unge:
 Der har en betydningsfuld netværksrelation, der kan bygges videre på
 Hvis forældre mangler omsorgsevne i forhold til barnet og ikke kan eller vil 

medvirke til ambulante forebyggende foranstaltninger
Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 

forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.
Muligheden for at anbringe barnet og den unge i netværkspleje skal altid 
undersøges før andre anbringelsesformer.

Slægts- og netværksfamilien skal være i stand til at varetage både barnets og 
familiens behov, således at relationerne mellem familierne ikke bliver unødigt 
belastet. 

Barnet/den unge skal overvejende være i stand til at indgå i og danne nære 
relationer og kan profitere af rammerne i en almindelig familiemæssig 
sammenhæng.

Serviceniveau Netværks- eller slægtsplejefamilien skal holdes økonomisk skadesfri. Hvis det er 
nødvendigt, at netværksplejefamilien får ændrede arbejdstider, kan der 
kompenseres for dette. Eller f. eks. familien støttes økonomisk i forbindelse med 
mere egnet bolig. Der kompenseres her for udgifter til flytning og merudgiften til 
boligen. Andre udgifter kan forekomme og dækkes ud fra en konkret vurdering.

Kommunen følger KL’s vejledning om satser for børn og unge i døgnophold.

Anbringelsen kan suppleres med andre støtteforanstaltninger, der samlet set 
skal sikre, at barnet kan profitere af anbringelsen i slægt- eller netværk. Det kan 
f.eks. være ekstern supervision til plejeforældrene, dagbehandling- eller andre 
behandlingstilbud, der retter sig mod barnet.
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Anbringelse i plejefamilie
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7

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 barnet mulighed for at kunne indgå i familiære relationer og 
deltage i en families sociale liv i et stabilt og trygt miljø.

Indhold Plejebarnet får mulighed for at indgå i et ”almindeligt” familieliv med alt, hvad det 
indebærer.

Målgruppe Målgruppen er børn og unge, 
 Hvis udækkede behov vil kunne imødekommes og udvikles i en familiær 

ramme
Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 

forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Når netværksanbringelse ikke er mulig, undersøges muligheden for anbringelse 
i en plejefamilie altid før andre anbringelsesformer.

Anbringelse i plejefamilie kan kombineres med andre foranstaltninger for at 
undgå anbringelse i mere indgribende døgnforanstaltninger.

Serviceniveau Der er mulighed for at supplere opholdet i plejefamilien med støtte og 
behandlingstilbud rettet mod både barnet og/eller  plejefamilien. Der kan her 
være tale om behandlingstilbud rettet mod barnet eller i form af f.eks. 
supervision til plejefamilien, Theraplay el. lign. 

Kommunen følger KL’s vejledning om vederlag og satser for børn og unge i 
døgnophold.

Der føres tilsyn med anbringelsen og ydes støtte til plejefamilien af kommunens 
medarbejdere. Det sker efter behov dog som minimum fire gange om året.

Der skal ske opfølgning af foranstaltningen efter 3 mdr. og siden hver 6 md i 
henhold til servicelovens bestemmelser.



26

Anbringelse i døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted 
herunder skibsprojekt
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7

Formål At sikre barnets og den unges trivsel, udvikling og læring gennem en 
socialpædagogisk indsats i et trygt og stabilt miljø.

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

Indhold Døgninstitutionen og opholdsstedet skal arbejde målrettet med barnets og den 
unges specifikke problemer og udfordringer og styrkelse af barnets og den 
unges selvværd og mestringsstrategier.

Døgninstitutionen og opholdsstedet skal:
 Tilbyde socialpædagogisk indsats og relevant behandling
 Varetage barnets og den unges følelsesmæssige, personlige, sociale og 

læringsmæssige udvikling
 Strukturere barnets og den unges hverdag med skolegang/dagtilbud, 

fritidsaktiviteter, omsorg og pleje mv
 Styrke barnets og den unges kompetencer til at indgå i sociale fællesskaber
 Understøtte relationen mellem barnet og den unge og familien og/eller det 

lokale netværk
 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, der har et udpræget behandlingsmæssigt behov, 

der kræver specialiseret tilgang og veluddannet personale.
Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 

forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Anbringelse på et opholdssted anvendes, når mulighederne for anbringelse i en 
netværksplejefamilie, en plejefamilie eller en kommunal/professionel plejefamilie 
er undersøgt og vurderet.

Serviceniveau Børn, der anbringes, bør så vidt muligt placeres i netværks-, slægts- eller 
plejefamilier frem for opholdssteder og døgninstitutioner.

Som udgangspunkt bør unge, der er fyldt 16 år placeres i egen bolig med støtte, 
med mindre deres behov for støtte er mere omfattende, end det er muligt at 
imødekomme med intensiv støtte.

Der skal ske opfølgning af foranstaltningen efter 3 mdr. og siden hver 6 måneder 
i henhold til servicelovens bestemmelser. Som led i den løbende opfølgning på 
anbringelsen, skal det vurderes, hvornår barnet eller den unge bliver klar til et 
mindre specialiseret tilbud. 
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Praktikophold
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 8

Formål At udsatte unge får mulighed for at fastholde en tilknytning til 
uddannelsessystemet eller at opnå samt fastholde en tilknytning til 
arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

Indhold 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 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) samt Ungdommens 
Uddannelsesvejledning (UU) inddrages.

Målgruppe Målgruppen er unge mellem 13 og 17 år, der viser tegn på problemer med at 
fastholde kontakten til skolen/uddannelsessystemet eller arbejdssted ved egen 
hjælp, og/eller som færdes i sociale miljøer, hvor de kan blive fastlåst i 
uacceptable og marginale sociale positioner.

Der er tale om unge:
 Som har brug for en kombination af uddannelse og erhvervsarbejde for på 

sigt at blive fastholdt i uddannelse
 Som er i risiko for at udvikle en negativ arbejdsidentitet
 Som har brug for afklaring i forhold til fremadrettet beskæftigelse
 Som har begået eller er i risiko for at begå kriminalitet

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige 
undersøgelse skal pege på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed 
kan bidrage til løsning af barnets/den unges særlige behov for støtte.

Skolen er ansvarlig for at udarbejde en handleplan for den unges tilbagevenden 
til skole og uddannelse eller for indtræden på arbejdsmarkedet.

Serviceniveau Beslutningen og indstilling vedr. skolepraktik træffes af skole samt UU. 
Myndighed udfærdiger bevilling. Opfølgning foretages kontinuerligt af skole evt. 
AKT- lærer, UU, SSP-medarbejder, da dette går under undervisningspligt og lov.

Er den unge omfattet af undervisningspligt, kan der kun ydes godtgørelse for 
praktik uden for skoletiden i op til ti timer om ugen.

Er den unge ude over den undervisningspligtige alder, kan der ydes godtgørelse 
for op til 37 timer ugentligt. Godtgørelsen beregnes iht. KL’s takster. 
Godtgørelsen er skattepligtig. Den unge samt myndighed skal derfor være 
opmærksom på bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder. 
Godtgørelsen ophører ved det 18. år.

Der skal ske opfølgning af foranstaltningen efter 3 mdr. og siden hver 6 md i 
henhold til servicelovens bestemmelser.
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Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og 
praktisk og pædagogisk bistand
Servicelovens § 52 stk. 3 nr. 9

Formål Formålet er at sikre barnets trivsel og udvikling i de tilfælde, hvor forældrene 
ikke magter forældrerollen i forhold til barnets behov for omsorg, udvikling, 
opdragelse, uddannelse og anden støtte. 

Indhold Bestemmelsen giver kommunen vide rammer for at tilrettelæggesen af en 
indsats, så det er muligt etablere andre foranstaltningstyper end de 
ovenstående. 

Handleplanen der bliver udarbejdet på baggrund af den børnefaglige 
undersøgelser beskriver målene og indholdet for hjælpen. Det kan fx være i form 
af psykologbistand, behandlingstilbud, fysio- og ergoterapeutisk behandling, 
som led i genoptræning eller andre behandlingstyper eller indsatser, som er 
målrettet barnets behov for støtte og som ikke er dækket af andre 
bestemmelser.

Målgruppe Målgruppen er børn og unge:
 Der er sårbare 
 Der er direkte truede
 Med svære problemer
 Med nedsat funktionsevne

Forudsætninger Det skal afsøges, om ydelsen kan dækkes af andre bestemmelser. 
Serviceniveau Når det er afsøgt at andre bestemmelser ikke dækker behovet skal der tages 

stilling i den enkelte sag til omfanget af ydelsen og varigheden. 

Ydelsen ophører, når målene i handleplanen er opfyldt.
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Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger eller som 
erstatter en mere indgribende foranstaltning
Servicelovens § 52a, stk. 1 nr. 1

Formål At sikre, at familien kan medvirke i de foranstaltninger der iværksættes, selvom 
de ikke har økonomisk mulighed for selv at afholde de afledte udgifter. 

Derudover kan der gives økonomisk støtte til udgifter, som familien ikke selv har 
mulighed for at afholde, når støtten betyder, at kommunen kan undlade at 
iværksætte en mere indgribende foranstaltning.

Indhold I udgangspunktet kan der bevilges støtte til alt, som ikke er en egentlig 
forsørgelsesudgift eller behandlingsudgift. Der kan ikke ydes støtte til hjælp der 
skal ydes af andre sektorer.

Der kan ydes trangsbestemt økonomisk støtte til eksempelvis
 Huslejerestance i de tilfælde, hvor en familie er i risiko for at blive sat ud af 

boligen med fare for anbringelse af børn og hvor der i forvejen er iværksat 
forebyggende foranstaltning

 Udgifter i forbindelse med familierådslagning
 Udgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med forældres deltagelse i 

familiebehandling
 Engangsudgifter, som træder i stedet for større løbende udgifter for 

kommunen
 Efterskoleophold
 Dagtilbud i forbindelse med anbringelse
 Rengøringshjælp til hovedrengøring
 Støtte til rekreative udgifter der kan medvirke til positiv hverdag 

(Fritidspas/årskort/transport til familie)
 Støtte til forbrugsgoder der kan medvirke til børnenes øget trivsel ved at 

fremme forældrenes mulighed for at varetage omsorgsopgaven
Målgruppe Målgruppen er forældremyndighedsindehavere til børn og unge, der er omfattet 

af støtte efter SEL § 52 stk. 3.
Forudsætninger Det er en forudsætning, at udgiften er en direkte følge af foranstaltningen, eller 

at den økonomiske støtte kan erstatte en ellers mere indgribende foranstaltning.
Serviceniveau Forud for eventuel dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med 

forældrenes deltagelse i foranstaltninger omkring barnet, skal foretages konkret 
vurdering af, om behovet kan dækkes ved afholdelse af ferie eller afspadsering. 
Der ydes altid støtte til barnets dagtilbud i forbindelse med anbringelse.

Efterskoleophold må ses som et alternativ til anbringelse og bevilges derfor 
primært som økonomisk støtte efter § 52a. Der kan være tilfælde, hvor det 
bevilges som anbringelse efter §52. stk. 3 nr. 7

Det er bopælsforælderens hustandsindkomst, der medregnes i en vurdering af, 
hvorvidt der kan ydes tilskud.  Der udarbejdes en individuel økonomisk 
beregning for at vurdere en eventuel egenbetaling. Herudover afholder familien 
selv som udgangspunkt alle andre udgifter i forbindelse med efterskoleopholdet.

Niveauet for dækning af følgeudgifter i forbindelse med anbringelse i 
plejefamilie, afhænger af familiens økonomiske forhold.
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Økonomisk støtte for at undgå anbringelse eller fremskynde 
hjemgivelse
Servicelovens § 52a, stk.1 nr. 2

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 eksempelvis gives hjælp til bedre bolig, f.eks. hjælp til istandsættelse, 
flytning og indskud, sanering af gæld, kortvarig betaling af husleje eller betaling 
af mindre anskaffelser.

Der kan ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.
Målgruppe Målgruppen er forældremyndighedsindehavere, hvis børn er i risiko for at blive 

anbragt uden for hjemmet, hvis der ikke gives økonomisk støtte til konkrete 
udgifter i familien, og forældremyndighedsindehavere, der med den økonomiske 
støtte kan fremskynde barnets tilbageflytning til hjemmet.

Forudsætninger Familien skal have undersøgt andre muligheder for at få økonomisk støtte til 
gældssanering, indskud og betaling af husleje.

Det er en forudsætning, at der er klar sammenhæng mellem ydelsen af 
økonomisk støtte og formålet med den økonomiske støtte.

Serviceniveau Hjælpen er ikke trangsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må 
afhænge af forældrenes økonomi men alene af formålet med støtten.

Samtidig foretages der dog ved bevilling en samlet vurdering af familiens 
økonomi med henblik på at sikre, at støtten ikke medvirker til at øge familiens 
leveniveau udover dét, deres løbende indtægter kan bære.

Familien kan som udgangspunkt ikke modtage økonomisk hjælp til den samme 
type af udgift flere gange.
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Økonomisk støtte til udgifter der kan sikre en stabil kontakt under 
barnets anbringelse uden for hjemmet
Servicelovens § 52a, nr. 3

Formål At yde økonomisk støtte til udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem 
forældre og barn – og netværk i de tilfælde hvor det vurderes som en betydelig 
relation - under barnets anbringelse uden for hjemmet.

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

Som udgangspunkt skal forældrene selv afholde de udgifter, der er forbundet 
med samværet.

Bestemmelsen anvendes til at yde hjælp til forældres transportudgifter i 
forbindelse med samvær.

Der kan ikke ydes hjælp til løbende forsørgelsesudgifter.
Målgruppe Målgruppen er forældremyndighedsindehavere, hvis barn er anbragt uden for 

hjemmet.
Forudsætninger 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.

Serviceniveau I henhold til bestemmelsen kan de biologiske forældre få støtte til 
transportudgifter i forbindelse med det fastsatte samvær for at sikre en stabil 
kontakt under barnets anbringelse uden for hjemmet. 

Der ydes ikke økonomisk støtte til køb af julegaver, fødselsdagsgaver og 
lignende.

Hjælpen er ikke trangsbestemt. Det betyder, at den økonomiske støtte ikke må 
afhænge af forældrenes økonomi, men alene af formålet med støtten.

Der ydes støtte til billigste transportmiddel. Der kan ydes transportgodtgørelse i 
forhold til det fastsatte samvær. 

I forbindelse med surrogatfængsling ydes der transportudgifter til forældre og 
søskende under 18 år. Ydelsen gives maksimalt for ét besøg om ugen.

Der kan ydes op til 2.000,00 kr. pr. barn pr. år i økonomisk støtte til udflugter, 
besøg på forskellige turistmål m.v. i forbindelse med sommerferie eller anden 
ferie hos biologiske forældre.

I forbindelse med ferie ud over tre døgn kan der ydes kostpenge til forældrene 
jævnfør KL´s takster. Beløbet modregnes i plejefamiliens kost og logi beløb. 



32

Støtte til forældre under barnets anbringelse
Servicelovens § 54

Formål At tilbyde forældremyndighedsindehaveren en støtteperson i forbindelse med 
barnets eller den unges anbringelse.

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 om anbringelsen
 Kontakten mellem barnet og forældrene styrkes og bevares
 Hjælpe forældrene med udredning af spørgsmål ift. den måde, det offentlige 

system fungerer på
 Hjælpe med forberedelse og evaluering af møder med Familieafsnittet
 Hjælpe med at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen

Hvis der er truffet afgørelse om anden støtte til forældrene, skal denne ydes af 
relevante fagpersoner, f.eks. familiebehandling, forældrekurser m.v.

Målgruppe Forældre, hvis barn er anbragt uden for hjemmet.
Forudsætninger Tilbydes forældrene anden støtte, skal der udarbejdes en særskilt handleplan for 

denne.
Serviceniveau I henhold til servicelovens bestemmelser har forældremyndighedsindehaveren 

krav på en støtteperson, når deres barn bliver anbragt. Ordningen er uafhængig 
af partsrepræsentation og bisidderfunktion.

Der kan etableres støtte fra det tidspunkt, der er truffet  afgørelse om 
anbringelse.

Støtten kan inddrages, hvis forældrene ikke gør tilstrækkelig brug af den eller 
ikke anvender ordningen efter dens formål. I forbindelse med den løbende 
opfølgning på anbringelsessagen, vurderes forældrenes behov for støtten samt 
deres udbytte.

Støtten bortfalder, når anbringelsen ophører, eller forældre flytter til anden 
kommune. Støtten kan forlænges for en kortere periode efter ophør af 
anbringelse.

Der kan maksimalt tilbydes støtteperson otte timer månedligt. Ved anbringelse 
af søskende kan støtten øges med op til 6 timer pr. måned pr. barn. 
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Tilbud til unge fra 18 til 22 år - efterværn
Servicelovens § 76

Formål At bidrage til at unge fra 18 til 22 år gives mulighed for en god overgang til en 
selvstændig tilværelse, og herunder at have fokus på at understøtte den unges 
uddannelse og beskæftigelse samt opnåelse af selvstændig bolig.

Indhold Der kan iværksættes forskellige former for støtte som led i  efterværn og 
omfatter:
 Unge, som har været anbragt uden for hjemmet frem til det fyldte 18. år 

uden samtykke og som ikke tilbydes støtte i form  af opretholdelse af 
døgnophold på et anbringelsessted skal tilbydes en fast kontaktperson frem 
til det fyldte 23. år.

 Unge som har være anbragt umiddelbart op til det 18 år, kan tilbydes 
efterværn i form af fortsat anbringelse.

 Unge, som har været anbragt uden for hjemmet på eget værelse eller 
kollegium frem til det fyldte 18. år, og som ikke tilbydes efterværn i form af 
fortsat anbringelse skal tilbydes kontaktperson frem til det fyldte 19. år. 

 Unge, der har fået bevilget efterværn men ikke ønsker at benytte sig af 
tilbuddet ved det 18. år kan frem til det 23. år fortryde beslutningen og 
benytte sig af tilbuddet. 

Unge, som har været eller er anbragt frem til det fyldte 18. år, kan tilbydes 
 Fortsat døgnophold
 Udslusning i det hidtidige anbringelsessted
 Udpegning af fast kontaktperson i forlængelse af døgnophold 
 Andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en glidende overgang 

til en selvstændig voksentilværelse

Unge, som har haft fast kontaktperson frem til det fyldte 18. år, skal tilbydes 
opretholdelse af indsatsen, såfremt det  har væsentlig betydning og er 
formålstjenstligt. Der er mulighed for at genoptage et afbrudt efterværn i 
perioden fra det 18. til det 23. år.

Målgruppe Unge i alderen 18-22 år, som umiddelbart før det 18. år havde en fast 
kontaktperson eller var anbragt uden for hjemmet og som vurderes at have 
behov for fortsat støtte i en kortere eller længerevarende periode op til det 18. 
år. 

Forudsætninger Der skal foreligge børnefaglig undersøgelse og handleplan med konkrete mål i 
forhold den unges trivsel og udvikling. Den børnefaglige undersøgelse skal pege 
på, at  foranstaltningen med overvejende sandsynlighed kan bidrage til løsning 
af den unges særlige behov for støtte.

Forudsætninger for efterværn beror på at den unge:
 Ønsker at samarbejde om et efterværnsforløb
 Har udviklet sig positivt i forhold til at blive tilstrækkelig selvhjulpen og tage 

vare på personlige og praktiske forhold, eksempelvis omkring uddannelse, 
arbejde, økonomi, kost, rengøring, personlig hygiejne etc., og hvor der er 
udsigt til, at denne udvikling vil kunne fortsætte

 Har brug for støtte til netværksdannelse
 Ikke forventes at skulle i andre boformer som voksen

Det er endvidere en forudsætning at:
 Hjælpen er af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte
 Der er et fremadrettet fokus på den unges livssituation, såsom uddannelse, 

bolig osv.
 Der forventes at ske en positiv udvikling i den unges liv, så den unge opnår 

de færdigheder, der er nødvendige for at leve et selvstændigt liv
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Det skal sandsynliggøres, at den unge ved fortsat ophold i anbringelsen eller 
ved opretholdelse af kontaktpersonsordningen vil kunne leve et selvstændigt 
voksenliv i egen bolig uden eller med meget begrænset støtte ved det 23. år. 

Serviceniveau Der skal (jvf. serviceloven) træffes afgørelse om tilbud om efterværn senest seks 
måneder før den unge bliver 18 år. 

Ved udslusning fra anbringelse, fraflytning fra eget hjem eller opretholdelse af 
1:1 kontaktpersonsordning tilbydes som udgangspunkt op til fem timers 1:1 
kontaktperson om ugen. 

Unge der har haft kontaktpersonsforløb inden de er blevet 18 år, og som 
bevilliges et efterværn, fortsætter som udgangspunkt med den samme 
kontaktperson, således at relationen fortsættes. 

Efterværnet gives for 6 mdr. mulighed for forlængelser forelæggelse for 
visitationsudvalget.

Unge som var anbragt før det 18.år og som får efterværn i form af fortsat 
anbringelse. Bevillingen gives for max. et år med mulighed for forlængelse.
Der fastsættes egenbetaling for kost og logi i henhold til Bekendtgørelse om 
betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for 
døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år. 
Betalingen udregnes ud fra den unges indtægt.

Unge der er er anbragt uden for hjemmet, er under offentlig forsørgelse og 
derfor har de ikke adgang til SU. Den unge har dog ret til at modtage 
kontanthjælp, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis den unge ikke  opfylder 
betingelserne for at få kontanthjælp, er kommunen forpligtet til at sørge for den 
unges forsørgelse og betale kost, logi, tøj og lommepenge mv. på samme vis, 
som hvis det drejede sig om et barn eller ung under 18 år. Unge, som ikke har 
en indtægt opkræves ikke for opholdet.

Unges egenbetaling for ophold, kan helt eller delvis etableres som 
boligopsparing til den unge, og således medvirke til den unges etablering i 
selvstændig bolig.

Der skal ske opfølgning af foranstaltningen efter 3 mdr. og siden hver 6 md i 
henhold til servicelovens bestemmelser.
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