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Indledning 
 

Forord 

Familiecentret i Børn og Forebyggelse har med henblik på at skabe de bedst mulige betingelser for 

en sikker faglig og økonomisk styring af indsatserne på familieområdet, udarbejdet en 

kvalitetsstandard, der beskriver de støttende familierettede indsatser i Børn og Forebyggelse. 

 

Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp og støtte, som kan tilbydes inden for servicelovens 

rammer, hvis et barn eller ung har behov for særlig støtte. Derudover angiver kvalitetsstandarden, 

hvem der har mulighed for at modtage indsatsen, og hvad støtten omfatter. Kvalitetsstandarden er 

dermed et overblik over de ydelser, som kommunen har mulighed for at tilbyde børn og unge med 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale og trivselsmæssige problemer. 

 

For borgerne – barnet, den unge og forældrene – er formålet med kvalitetsstandarden at give 

indblik i hvilken hjælp og støtte, der kan gives, hvis der eksisterer et behov for særlig støtte efter 

serviceloven til at øge barnets trivsel eller mindske konsekvenserne af barnets 

funktionsnedsættelse.  

For byrådet er formålet med kvalitetsstandarden at give et indblik i, hvilket serviceniveau, der kan 

ydes, inden for den givne økonomiske ramme.  

 

Udover at være et overblik over ydelser, vil kvalitetsstandarden også blive brugt som et vejledende 

udgangspunkt for bevilling af støtte og foranstaltninger i de enkelte sager. Alle sager vil fortsat 

blive behandlet med udgangspunkt i et konkret skøn og en individuel vurdering. 

 

Hjælpen og støtten bygger på det generelle princip, at den enkelte har ansvar for sig selv og sin 

familie og på den enkeltes ansvar for at udnytte egne potentialer til at skabe en bedre udvikling, i 

det omfang det er muligt. Det betyder, at behovet for hjælp og støtte tilrettelægges på baggrund 

af en konkret og individuel vurdering af barnets eller den unges behov og forudsætninger eller 

muligheder hos forældrene. 

Borgeren skal jf. retssikkerhedslovens § 4 have mulighed for at medvirke ved behandlingen af sin 

sag. Det betyder, at sagsbehandlingen skal tilrettelægges på en sådan måde, at borgeren kan 

udnytte denne mulighed. Samtidigt skal borgere, der søger om eller får hjælp, medvirke til at få de 

oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til. Hvis borgeren 

ikke medvirker hertil, eller ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, skal 

myndighed behandle sagen på det foreliggende grundlag.  

I børnehandicapsager skal der være særligt fokus på at oplyse sagerne tilstrækkeligt med henblik 

på at sikre den rette afgrænsning af målgruppen, samt undgå sager, der hjemvises af 

Ankestyrelsen. Det er jf. lovgivningen og officialprincippet kommunens ansvar at oplyse en sag 

tilstrækkeligt.  

 

Kvalitetsstandarden er opbygget med udgangspunkt i serviceloven og Ankestyrelsens praksis. De 

relevante bestemmelser fra serviceloven findes i kvalitetsstandarden. Ønskes lovgivningen i dens 

fulde ordlyd, findes den på www.retsinformation.dk. Ankestyrelsen principafgørelser findes på 

www.ast.dk. 

 

Grundlæggende værdier 

Horsens Kommune tror på, at børn og unges potentiale bedst realiseres via adgang til fællesskaber 

og relationer, der kan bestå, når kommunens hjælp en dag ophører. Derfor vil Børn og 

Forebyggelse i samarbejde med familierne have fokus på at aktivere familiernes netværk og 

relationer med det formål at styrke familiens ressourcer, med hjælp fra netværket. Det indebærer 

et tættere samarbejde mellem familien, kommunen, frivillige organisationer og det lokale 

foreningsliv.  

http://www.retsinformation.dk/
http://www.ast.dk/
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I forlængelse af netværkstankegangen tror Horsens Kommune på, at alle familier rummer 

ressourcer. Derfor er der fokus på at hjælpe familier til selv at kunne tackle de udfordringer de 

støder på, frem for at løse problemerne for dem. Det betyder også, at støtteforløb kan afsluttes, 

når familien vurderes at have tilstrækkeligt med ressourcer til selv at kunne nå helt i mål.  

 

Når der træffes afgørelse om støtte indgår både faglige hensyn og saglige økonomiske hensyn. 

Familien inddrages, når hjælpen tilrettelægges. Der lægges vægt på at igangsætte den mindst 

indgribende virksomme indsats jf. indsatstrappen nedenfor. Dette med baggrund i 

grundtænkningen om, at iværksætte støtte i og med familiens eget netværk, samt at have fokus 

på familiens ressourcer.  

 

 

 
 

Der følges løbende op på virkningen af den hjælp og støtte, der gives. Dette er for at vurdere, om 

indsatsen hjælper barnet eller den unge med at komme i tilstrækkelig trivsel. Det betyder også, at 

indsatsen kan justeres eller ændres undervejs, eller at den afsluttes, enten fordi barnet eller den 

unge er kommet i trivsel, men kan også være fordi, formålet med indsatsen ikke kan opfyldes. 

 

I Horsens Kommune er det ambitionen, at alle børn og unge trives og udvikles i deres hverdagsliv 

dvs. bl.a. i dagtilbuddene og skolerne. Skole, dagtilbud mv. arbejder derfor også for at støtte op i 

tilfælde af begyndende trivselsmæssig udfordringer. Det betyder, at skoler og dagtilbud indgår i 

dialog med forældre, for sammen at lave tiltag, der kan imødekomme udfordringerne, da børn så 

vidt muligt skal leve et liv, hvor de trives og udvikler sig i deres vante rammer.  

 

Når det gælder børn og unge med funktionsnedsættelser er det dagtilbud og skolens opgave, at 

barnet kan rummes i tilbuddet. Det betegnes som sektoransvar. Sektoransvarsprincippet betyder, 

at den offentlige sektor, der udbyder en ydelse, en service eller et produkt, er ansvarlig for, at den 

pågældende ydelse er tilgængelig for mennesker med nedsat funktionsevne. Det vil sige, at tabt 

arbejdsfortjeneste alene ydes i de særlige situationer, hvor et barn begrundet i den nedsatte 

funktionsevne ikke kommer i dagtilbud eller skole. 
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Sagsbehandlingstider 

Byrådet har til opgave at fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra Børn og Forebyggelse 

modtager en ansøgning om hjælp eller støtte, og indtil der skal være truffet en afgørelse. 

 

Børn og Forebyggelse har til opgave, at: 

 

- Behandle en ansøgning om hjælp hurtigst muligt 

- Give besked, hvis fristen i en konkret sag ikke er mulig at overholde. 

- Oplyse om, hvilke frister der er gældende. 

 

Sagsbehandlingstiderne er generelle, hvilket betyder, at Børn og Forebyggelse behandler 

ansøgninger hurtigst muligt. Dette betyder dermed også, at der kan opstå situationer, hvor den 

fastsatte sagsbehandlingstid ikke er mulig at overholde. Det kan fx være fordi det tager længere 

tid at få indhentet de nødvendige oplyser fra relevante parter. I en sådan situation, vil borgeren 

blive informeret om, hvorfor fristen ikke er mulig at overholde, og hvornår det kan forventes, at 

der bliver truffet en afgørelse. 

 

En samlet oversigt over sagsbehandlingstider findes på Horsens Kommunes hjemmeside. Se her. 

 

Henvendelse 

Ved spørgsmål eller behov for hjælp kan Horsens Kommunes Familiecenter kontaktes på telefon 

76293400, som vil hjælpe borgeren videre til rette afdeling. Hvis der i forvejen er en dialog med en 

familierådgiver kan kontakten fortsat ske direkte. 

 

Revision af kvalitetsstandarden 

Kvalitetsstandarden vil blive revideret efter behov. Kvalitetsstandarden vil som minimum blive 

revideret, hvis der sker ændringer i serviceniveauet, idet det kræver en politisk beslutning i 

byrådet. 

 

  

https://horsens.dk/OmHorsensKommune/Frister-for-sagsbehandling/Boern-og-unge
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Åben rådgivning og vejledning 
 

 

 

  

Lovgrundlag Lov om Social Service § 11 stk. 2. 

Hvem kan modtage støtten? Rådgivningen ydes som et åbent tilbud til vordende 

forældre samt forældre eller børn, der oplever 

vanskeligheder i familien. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med støtten er at tilbyde rådgivning til familier, 

børn og unge i alderen 0-18 år. Rådgivningen og 

vejledningen kan ydes anonymt til børn, unge og 

forældre. Rådgivningen har til formål at hjælpe børn, 

unge og forældre med at løse begyndende problemer. 

 

Støttens indhold Støtten indeholder rådgivning til børn, unge og forældre 

om eksempelvis familieplanlægning, forældreroller, 

opdragelse, sorg, mobning osv. 

Støttens omfang og varighed Tilbuddet omfatter en rådgivende og afklarende samtale 

med familierådgiver. 

Hvem leverer støtten? Støtten gives af familierådgivere ved Familiecentret i 

Børn og Forebyggelse. 
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Konsulentbistand og andre forebyggende indsatser samt 
økonomisk støtte hertil 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 11 stk. 3 og 4. 

Hvem kan modtage støtten? Støtten kan modtages af forældre og børn, som har 

behov for særlig støtte, men hvor en forebyggende 

indsats er tilstrækkelig. Det kan eksempelvis være børn, 

unge og forældre med problem i samliv, opdragelse, 

adfærds- og funktionsnedsættelse , hvor der ikke er 

behov for mere omfattende foranstaltninger. 

Hvad er formålet med støtten? Støttens formål er støtte børn, unge og forældre, så 

forældre selv kan tage vare på deres barns trivsel. 

Støttens indhold Støtten indeholder som oftest samtaler med en 

familierådgiver eller en familiebehandler, men kan i 

særlige tilfælde også være økonomisk støtte til fx 

prævention. 

Støttens omfang og varighed Støtten omfatter: 

Op til 10 samtaler 

 

Som udgangspunkt afholdes samtalerne på 

familiecentrene.  

Hvem leverer støtten? Støtten leveres af en fagperson fra Familiecentret i Børn 

og Forebyggelse. Det kan enten være en rådgiver eller 

som oftest en behandler.  
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Familievejledning for børn og unge med funktionsnedsættelser 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 11 stk. 8. 

Hvem kan modtage støtten?  

Når Special Familieteam har vurderet, at barnet eller den 

unge er i målgruppen, dvs. vurderet at barnet/den unge 

har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse, modtager forældrene en brev med 

tilbud om en familievejlederordningssamtale.  

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med familievejlederordningen er at give 

forældre og familier en introducerende vejledning samt 

svare på spørgsmål, der kan opstå, når et barn har fået 

konstateret en varigt nedsat funktionsevne.  Formålet 

med vejledningen er at bygge bro mellem forældre og 

familier og kommunen i den tidlige indsats. Vejledningen 

skal medvirke til at øge familiers kendskab til 

mulighederne for hjælp og støtte på tværs i kommunen. 

 

Støttens indhold Indholdet i familievejledningen er en introducerende og 

helhedsorienteret information om familiens rettigheder og 

hjælpemuligheder på tværs af sektorer. Vejledningen 

indeholder oplysninger om relevante videns miljøer og 

handicaporganisationer på området samt 

formidling af kontakt til andre familier med 

børn med nedsat funktionsevne med henblik 

på dannelse af netværk. 

 

Støttens omfang og varighed Støtten omfatter som udgangspunkt én samtale til 

forældrene. Hvis forældrene ønsker det kan samtalen 

foregå i eget hjem.  

 

Tilbuddet om en familievejlederordningssamtale gælder i 

3 måneder fra familien informeres skriftligt om 

muligheden.  

 

Hvem leverer støtten?  Støtten leveres via Special Familieteam i Børn og 

Forebyggelse.  
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Det særlige dagtilbud 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 32 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen for støtten er børn med betydelig og varig 

nedsat funktionsevne, der har et særligt behov for støtte, 

behandling mv. som ikke kan dækkes i et almindeligt 

dagtilbud efter dagtilbudsloven. 

 

I målgruppen ses typisk børn med motoriske 

vanskeligheder, langsomt udviklede børn, børn med 

adfærdsproblemer, børn med fysisk eller psykisk nedsat 

funktionsevne samt børn med sociale og følelsesmæssige 

vanskeligheder. 

 

Beslutningen om, hvorvidt der er behov for et særligt 

dagtilbud, skal ske på baggrund af undersøgelser af barns 

ressourcer og behov. Det er også en forudsætning, at dit 

barns behov ikke kan imødekommes i et almindeligt 

pasningstilbud eller ved opkvalificering af et eksisterende 

lokalt tilbud; dagplejer, vuggestue eller børnehave 

 

Børn der visiteres til særligt dagtilbud har ofte 

sammensatte behov, der kræver en indsats fra flere 

forskellige fagpersoner.  

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med støtten er at tilbyde børn med betydelig og 

varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne et 

understøttende pasningstilbud, der dækker barnets 

særlige behov for støtte og behandling. 

Støttens indhold Specialbørnehave eller institution for børn, der har behov 

for særlig støtte, behandling og træning i hverdagen 

således, at børnene får gode muligheder for udvikling og 

trivsel. 

Støttens omfang og varighed Det særlige dagtilbud har en række andre funktioner, 

som ligger ud over det, der tilbydes i almindelige dag-

tilbud:  De skal tilvejebringe særlig pædagogisk støtte, 

som afhjælper barnets behov og understøtter barnets 

udvikling. 

 

Det særlige dagtilbud tilbyder specialpædagogisk 

vejledning, så forældre er bedre rustet til at kunne støtte 

deres barn.  

 

Det særlige dagtilbud skal observere barnet med 

betydelige og varige handicap for at tilvejebringe den 

viden, som skal sikre den bedst mulige overgang for 

barnet til folkeskolen. 

 

Hvem leverer støtten? Indsatsen ydes af det særlige dagtilbud. 
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Hjemmetræning 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 32 a. 

Hvem kan modtage støtten? Barnet skal være under 18 år med en betydelig og varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med et så 

omfattende behov for støtte og behandling, at det er i 

målgruppen for særligt dagtilbud efter servicelovens § 32. 

 

For at forældre kan godkendes til hjemmetræning skal 

følgende krav være opfyldt:  

 

- Forældrene skal være i stand til at udføre 

opgaverne i forbindelse med hjemmetræningen 

samtidig med at eventuelle søskende og familiens 

øvrige liv tilgodeses 

- Hjemmetræningen sker efter dokumenterbare 

træningsmetoder. Det betyder, at forældre skal 

udarbejde en tids- og faseplan for hvorledes 

indsatsen dokumenteres undervejs og hvordan 

resultat og effekt skal vurderes, ligeledes at 

forældrene konkret skal beskrive hvorledes de 

enkelte træningselementer bidrager til at opfylde 

målene for barnets trivsel og udvikling.  

- Forældrene skal kunne beskrive og forklare 

nødvendigheden af de udgifter, der søges om i 

forbindelse med hjemmetræningen. 

 

Det er således en forudsætning for godkendelse af 

hjemmetræning at forældrene både kan varetage de 

omfattende administrative opgaver. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med hjemmetræning er at give forældre til et 

barn med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne mulighed for at hjemmetræne barnet efter 

metoder, der ikke tilbydes i offentligt regi.  

 

Reglerne om hjemmetræning sætter fokus på en hel-

hedsorienteret og tværfaglig indsats ved udredning og 

visitation og en høj grad af aktiv involvering af forældre 

og barnet gennem hele processen. 

 

Støttens indhold Det er individuelt hvilke elementer barnet eller den unges 

træning kan bestå af. Træningen kan indebære forskellige 

indsatser, der udvikler eller vedligeholder barnet eller den 

unges kommunikative, kognitive, fysiske, motoriske, 

emotionelle og sociale færdigheder gennem målrettede 

øvelser eller samspilsrelationer.  

 

Støttens omfang og varighed Hjemmetræningen kan med udgangspunkt i en faglig 

vurdering tilrettelægges som et supplement til dagtilbud 

eller skolegang, som et heldagstilbud eller et 

halvdagstilbud. Det vil ved kombinationstilbud være 

vigtigt at få afklaret hvilket tilbud, der kan dække barnets 
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pasningsbehov, samt hvordan samarbejdet med øvrige 

tilbud skal foregå. 

 

Forældre har ret til økonomisk hjælp til indkøb af 

nødvendige træningsredskaber, deltagelse i kurser, 

hjælpere mv. der er forbundet med hjemmetræningen. At 

træningen mv. skal være nødvendig betyder, at 

træningen efter den konkrete metode ikke kan 

gennemføres uden særlige træningsredskaber, kurser, 

hjælper mv. 

 

Udgifterne til træningsredskaber, kurser, 

hjælpere, m.v. til det enkelte barn eller den 

enkelte unge må ikke overstige 666.689 kr. 

årligt (2022).  

 

Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, har 

forældre mulighed for at ansøge om økonomisk støtte i 

form af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. 

 

 

Hvem leverer støtten? Forældrene i tæt samarbejde med kommunen og barnets 

dagtilbud eller skole/klubtilbud. 

 

Forældre skal selv udføre hjemmetræningen, eventuelt 

med hjælp til øvelser, som kræver mere end én træner.  

 

Forældre skal ligeledes kunne varetage opgaven som 

arbejdsgiver for eventuelle hjælpere. 
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Merudgifter 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 41. 

 

Hvem kan modtage støtten? Forældre, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung 

under 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne eller indgribende kroniske eller indgribende 

langvarige lidelser. Ved vurdering af 

funktionsnedsættelsen er det graden og konsekvensen af 

barnets funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige 

diagnose - der er afgørende. 

 

Lidelsen skal være af indgribende karakter. At lidelsen er 

indgribende betyder, at den efter sin karakter vil have 

alvorlige følger i den daglige tilværelse.  

 

Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal 

beskrives i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på 

barnets hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, 

fritid etc. 

 

Det skal være afklaret, at støtten ikke kan dækkes efter 

andre lovgivninger fx Sundhedsloven, Folkeskoleloven og 

øvrige paragraffer i serviceloven. Det vil sige, hvis 

udgifterne kan dækkes efter anden lovgivning eller efter 

andre bestemmelser i serviceloven, kan der ikke dækkes 

udgifter efter servicelovens §41. Det kan for eksempel 

være, at barnet eller den unge blive tilstrækkeligt 

kompenseret via et hjælpemiddel efter servicelovens 

§112. 

 

Forældre skal selv ansøge om støtte til dækning af 

konkrete merudgifter.  

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med merudgiftsstøtten er, at forældre kan få 

kompensation for de nødvendige merudgifter, som 

familien har som følge af barnets funktionsnedsættelse.  

 

Formålet med merudgiftsstøtten er endvidere at medvirke 

til:  

 At familien kan leve så normalt som muligt på 

trods af barnets nedsatte funktion eller 

indgribende lidelse.  

 At barnets funktionsevne ikke forværres eller får 

andre og mere alvorlige følger.  

 At barnet med nedsat funktionsevne kan fortsætte 

med at bo hjemme og dermed undgå anbringelse 

på institution eller lignende, så længe det er bedst 

for barnet.  

 

De udgifter familien kan få dækket, er de 

ekstra udgifter, som følger af barnets lidelse eller 

funktionsnedsættelse, og som 
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familien ikke havde haft, hvis barnet ikke havde en 

betydelig varig nedsat funktionsevne eller en kronisk 

og/eller langvarig lidelse. 

 

Det er dog en forudsætning, at merudgifterne er en kon-

sekvens af den nedsatte funktionsevne. Man skal som 

familie selv afholde den del af udgifterne, som svarer til 

de udgifter, en børnefamilie normalt ville have. 

 

Støttens indhold Eksempler på merudgifter: lægelig ordineret 

diætpræparater, medicin, særlige fritidsaktiviteter, 

sygehusophold, befordring, handicaprettede kurser til 

pårørende, beklædning, fodtøj, ekstra vask, bolig og 

boligskift. Eksempler er vejledende og ikke udtømmende. 

 

Der kan kun dækkes udgifter til det billigst og bedst 

egnet. 

 

Servicelovens §41 giver familierådgiveren mulighed for at 

komme med anvisninger med hensyn til barnets opvækst 

og pasning. Hjælp til merudgifter kan således være 

betinget af, familierådgiverens anvisninger følges.  

 

 

Støttens omfang og varighed Det følger af serviceloven, at det er en betingelse for at få 

dækket sine merudgifter, at de samlede merudgifter 

overstiger et beløb på 5.207 kr. om året (2022-satser).  

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægt. 

 

Merudgifterne fastlægges på baggrund af dokumentation 

eller sandsynliggjorte udgifter. 

 

Mindst en gang årligt følger socialrådgiveren op på, om 

de udmålte merudgifter dækker de konkrete behov eller 

om der skal ske en regulering. 

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at betale 

direkte til leverandør, fx i forhold til medicinbevilling.  

 

Hvem leverer støtten? Special Familieteam i Børn og Forebyggelse.  
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Tabt arbejdsfortjeneste 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 42 

Hvem kan modtage støtten? Forældre, der i hjemmet forsørger et barn eller en ung 

under 18 år med varigt nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne eller indgribende kroniske eller indgribende 

langvarige lidelser. Ved vurdering af 

funktionsnedsættelsen er det graden og konsekvensen af 

barnets funktionsnedsættelsen - og ikke den lægelige 

diagnose - der er afgørende. 

 

Lidelsen skal være af indgribende karakter. 

At lidelsen er indgribende betyder, at den efter sin 

karakter vil have alvorlige følger i den daglige tilværelse.  

 

Barnets ressourcer og funktionsnedsættelser skal 

beskrives i forhold til at vurdere lidelsens indflydelse på 

barnets hverdag for så vidt angår livet i hjemmet, skole, 

fritid etc. 

 

Forældre skal selv ansøge om støtte til dækning af tabt 

arbejdsfortjeneste.  

 

Hvad er formålet med støtten? Det overordnede formål med dækning af tabt 

arbejdsfortjeneste er, at forældre til et barn under 18 år 

med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig 

lidelse kan få kompensation for løntab, som følge af 

barnets eller den unges funktionsnedsættelse. 

 

Formålet med tabt arbejdsfortjeneste er endvidere at 

medvirke til: 

 At familien kan leve så normalt som muligt på 

trods af barnets nedsatte funktion eller 

indgribende lidelse.  

 At barnets funktionsevne ikke forværres eller får 

andre og mere alvorlige følger.  

 At barnet med nedsat funktionsevne kan fortsætte 

med at bo hjemme og dermed undgå anbringelse 

på institution eller lignende, så længe det er bedst 

for barnet.  

 

Støttens indhold Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på 

baggrund af en forælders tidligere årlige bruttoindtægt - 

dog højst med et beløb på 33.063 kr. om måneden 

(2022-niveau)  

 

Maksimumbeløbet reduceres forholdsmæssigt i forhold til 

andelen af timer til tabt arbejdsfortjeneste i forhold til 

den samlede arbejdstid. Hvis man for eksempel skal have 

tabt arbejdsfortjeneste på halv tid, får man højst det 

halve af maksimumbeløbet. 
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Der beregnes derudover i nogle tilfælde bidrag til 

pensionsordning, som udgør 10 pct. af bruttoydelsen. 

Bidraget kan dog højst udgøre et beløb svarende til det 

hidtidige arbejdsgiverbidrag. Der kan ikke gives tabt 

arbejdsfortjeneste ved manglende undervisnings- eller 

pasningstilbud. Skolen er ansvarlig for at sikre, at der er 

de nødvendige undervisningstilbud til alle børn, uanset 

deres individuelle vanskeligheder. Der kan derfor, som 

udgangspunkt, ikke gives tabt arbejdsfortjeneste alene 

pga. manglende skolegang.  

 

Såfremt barnet eller den unge har et relevant skoletilbud, 

som det grundet dets funktionsnedsættelse ikke kan 

benytte, kan der efter en konkret og individuel vurdering i 

helt særlige tilfælde gives tabt arbejdsfortjeneste, for 

eksempel under indlæggelse på hospital eller lignende.  

 

Tilsvarende er gældende i relation til pasningstilbud i 

dagtilbud. 

 

Der kan som udgangspunkt kun gives tabt 

arbejdsfortjeneste til en forældre – også under 

indlæggelse og ved sygehusbesøg. 

 

Støttens omfang og varighed Omfanget af tabt arbejdsfortjeneste er individuelt fastsat 

og kan variere fra enkelte dage og op til 37 timer om 

ugen. Det afgørende er, hvor længe det er 

hensigtsmæssigt at barnet passes i hjemmet. 

 

I vurderingen af, hvor meget støtte en familie kan få, vil 

der også blive vurderet på den enkelte families situation, 

for eksempel om der er to forældre, er andre børn, 

barnets alder og andre iværksatte indsatser og 

kompenserende ydelser til familien. 

 

Mindst en gang årligt følger socialrådgiveren op på om 

betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste fortsat er 

tilstede, eller om der skal ske en regulering. 

 

Hvis barnet fx ikke har et stabilt fremmøde i skolen vil 

der i samarbejde med skolen, Tværgående Enhed for 

Læring (TEfL) og forældrene blive arbejdet med en 

handleplan, der skal sikre et stabilt fremmøde i skolen og 

der følges løbende op på planen. Det forventes at 

forældrene samarbejder omkring planen og medvirker til 

at få barnet i skole.  

 

Hvis der sker ændringer i betingelserne, fx hvis barnet får 

det bedre udbetales tabt arbejdsfortjeneste i 14 uger 

efter at betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er 

bortfaldet. 

Hvem leverer støtten? Special Familieteam i Børn og Forebyggelse.  
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Aflastning som konsekvens af barnets funktionsnedsættelse  

Lovgrundlag Lov om Social Service § 44, jf. § 84. 

Hvem kan modtage støtten? Forældre til et barn med en fysisk og psykisk 

funktionsnedsættelse, og som har behov for afløsning 

eller aflastning som konsekvens af barnets 

funktionsnedsættelse. 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med afløsning og aflastning er at give forældre 

og barnets søskende mulighed for at få tid og rum til de 

aktiviteter, som begrænses af barnets 

funktionsnedsættelse. 

 

Støttens indhold Afløsning gives i hjemmet af timeaflastere, der er ansat 

af Børn og Forebyggelse. 

 

Aflastning etableres i aflastningsfamilier og i særlige 

tilfælde i aflastningsinstitutioner. 

Der skal ved bevilling af afløsning/aflastning foretages en 

konkret vurdering af familiens behov for afløsning eller 

aflastning. 

I denne vurdering skal følgende indgå: 

- Familieforhold, eksempelvis om der er en eller to 

forældre, hensyn til øvrige søskende, forældrenes 

arbejdsforhold mv.  

- I hvilket omfang barnets funktionsnedsættelse 

kræver ekstra opmærksomhed, pleje eller 

guidning 

- Barnets ophold i institution/skole 

- Aflastningsmuligheder ved familie/netværk 

- Evt. andre bevillinger eller foranstaltninger til 

familien 

Det er en forudsætning, at det er familien, der har behov 

for afløsning eller aflastning og ikke barnet. 

Støttens omfang og varighed Afløsning gives som udgangspunkt fire timer/uge. 

Aflastningen 

- gives som udgangspunkt i tre døgn pr. måned.  

- kan også omfatte en uges ferie om året. 

Familierådgiveren foretager opfølgning på indsatsen, hvis 

der sker ændringer i støttebehovet, dog mindst en gang 

årligt. 

 

Hvem leverer støtten? Special Familieteam i Børn og Forebyggelse.  
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Ledsagelse til børn og unge med funktionsnedsættelse  

Lovgrundlag Lov om Social Service § 45. 

Hvem kan modtage støtten? Børn og unge mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes 

alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og 

psykisk funktionsevne.  

Omfatter ikke børn og unge med nedsat funktionsevne 

som følge af sindslidelse eller af sociale årsager. 

Omfatter ikke børn og unge i døgnophold efter § 52, stk. 

3, nr. 4, 5 og 7. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med ledsagerordningen er at medvirke til 

selvstændiggørelse og integration i samfundet. Formålet 

er at barnet/den unge kan komme hjemmefra, gå op 

indkøb, og deltage i kulturelle og sociale aktiviteter. De 

unge kan ligeledes have et behov for, at det ikke er 

forældrene der ledsager dem. Der kan også være tale om 

ledsagelse til og fra undersøgelser og behandling. 

 

Støttens indhold Ordningen tilbydes 15 timer pr. måned, hvis den unge 

tilhører personkredsen. Afgørelsen er uafhængig af hvad 

ledsagelsen ønskes brugt til. Ordningens formål må dog 

ikke være at fungere som kontakt- og støtteperson eller 

besøgsven. 

Støttens omfang og varighed Tilbuddet er 15 timer pr. måned. Den unge kan efter 

aftale med kommunen opspare timer inden for en periode 

på 6 måneder. 

Hvem leverer støtten? Barnet/den unge har selv ret til at udpege en person som 

Børn og Forebyggelse skal godkende og ansætte. 

Ledsageren bør ikke have en meget nær tilknytning til 

den unge. 

 

Hvis ledsageren udpeges af den unge, skal kommunen 

give ledsageren en instruktion i opgaven. 

 

Aflønningen svarer til løntrin for uuddannede på området. 

Forbrug af ledsagetimer svarer til den tid, der medgår til 

den enkelte ledsageopgave. Ledsagerens befordringstid 

mellem de enkelte opgaver medregnes ikke. Dog 

medregnes rejsetid ud over lokalområdet og nødvendig 

ventetid/overnatning som ledsagetimer. 

 

Der skal indhentes børneattest på ledsageren inden 

ansættelse.  
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Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller 

lignende 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 1. 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen for støtten er familier med et barn under 18 

år, hvor der er bekymring for barnets trivsel eller 

udvikling, og hvor forældrene skønnes at have brug for 

støtte til i tilstrækkelig grad at drage omsorg for barnets 

udvikling.  

 

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:  

- Børn, der har udfordringer med at opretholde 

struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, 

der truer barnets trivsel og udvikling.  

- Børn, der er begyndt at isolere sig og derfor kan 

profitere af at have aktiviteter i normalmiljøet.  

- Børn hvor forældrene ikke har økonomiske eller 

personlige ressourcer til at støtte barnet.  

 

Iværksættelse af tilbuddet skal være af væsentlig be-

tydning for barnet, og det skal sandsynliggøres, at der 

kan opnås et positivt resultat.  

 

Der lægges afgørende vægt på barnets pædagogiske 

behov og forældrenes evne til og mulighed for at 

imødekomme dette. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med støtten er at understøtte børn og unge, så 

de får den fornødne støtte til trivsel og udvikling. 

Støttens indhold Støtte til udgifter, hvor forældrene ikke selv økonomisk 

har midler til at dække udgiften. 

 

Indholdet i foranstaltningen kan være: 

- Deltagelse i en sportsaktivitet eller anden 

fritidsaktivitet. 

- Deltagelse i dagtilbud, skole eller klub. 

 

Kravet til indholdet i aktiviteten er, at 

det matcher barnets behov for støtte 

og stimulation.  

 

Støttens omfang og varighed Støtten ydes efter en konkret og individuel 

vurdering. Der er tale om generelle aktiviteter i 

nærmiljøet. Foranstaltningen ophører, når formålet i 

handleplanen er opfyldt. 
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Hvem leverer støtten? Horsens Kommunes daginstitutioner, klubtilbud, SFO’er 

mv.  

 

Eksterne foreninger og fritidstilbud, herunder sports-

klubber mv.  
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Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 2. 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen for støtten er familier med børn og unge 

under 18 år, hvor der er bekymring for barnets trivsel og 

udvikling, og hvor det vurderes, at der er behov for 

praktisk pædagogisk støtte i hjemmet. 

 

Støtten kan være af enten kompenserende eller 

udviklende karakter.  

 

Det kan fx være familier, der har problemer med at 

opretholde struktur i dagligdagen kombineret med 

uhensigtsmæssige samspilsmønstre i et omfang, der truer 

barnets/den unges trivsel. 

 

Overordnet kan en familiebehandlingsindsats være 

udviklende eller kompenserende i forhold til forældrenes 

kompetencer og ressourcer. Hvis indsatsen er udviklende 

betyder det, at forældrene gradvist bliver bedre i stand til 

at håndterer deres familiære og/eller personlige 

udfordringer. 

 

Hvis familiebehandlingsindsatsen er kompenserende 

betyder det, at forældrene har vanskeligt ved at udvikle 

eller fastholde en oparbejdet udvikling, af deres 

forældrekompetencer. En vedvarende støtte over tid kan 

derfor være nødvendigt med henblik på, at fastholde et 

sikkert miljø for børnene i hjemmet.  

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 

hjemmet er yde støtte i hjemmet af konkret og anvisende 

karakter, og støtte op om familier, der har vanskeligt ved 

at opretholde struktur i dagligdagen.  

Målet er, at forældrene får redskaber til selv at klare 

hverdagen med deres barn. 

 

Støttens indhold Støtten til familien kan fx bestå i at hjælpe familien med 

at strukturere hverdagen. Det kan fx dreje sig om, at 

forældrene hjælpes til at sikre, at børnene kommer i 

skole eller dagtilbud hver dag, eller at forældrene hjælpes 

til en bedre kontakt eller relation til børnene. Støtten kan 

derfor være af såvel pædagogisk karakter som af praktisk 

art. 

 

Støttens omfang og varighed Støtten omfatter støtte efter en konkret vurdering. 

Omfanget af støtten kan være alt fra et par timer 

ugentligt og til daglige besøg, hvis der er høj 

bekymringsgrad. 
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Hvem leverer støtten? Som udgangspunkt leveres den praktiske pædagogiske 

støtte af Familiebehandlingen i Børn og Forebyggelse.  
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Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 3. 

Hvem kan modtage støtten? Familier, som har behov for en familieorienteret støtte af 

hensyn til barnets/den unges særlige behov.  

 

Kendetegnene kan være: 

- At familiedynamikken medfører at barnet mistrives 

- At forældrene har uhensigtsmæssige mønstre fx 

pga. egne vanskeligheder (psykisk eller socialt), 

som påvirker barnet, og hvor det vurderes 

familierettet indsats kan forbedre samspillet i 

familien 

- At der er fastgroede eller alvorlige følgevirkninger 

af hændelser i familiens liv, som har betydning for 

barnets trivsel og udvikling, og hvor 

forældreansvaret skal fastholdes 

- At barnet har alvorlige problemer, som fx brug af 

rusmidler, alvorlig kriminalitet, forskellige former 

for selvskadende adfærd, hvor der er særlig behov 

for støtte til at forældrene kan hjælpe eget barn 

- At barnet for nyligt er blevet diagnosticeret, hvor 

der er behov for støtte til at erkende barnets 

problemer, og hvordan man som forældre hjælper 

bedst 

 

Det er en forudsætning, at forældrene/barnet vurderes at 

kunne profitere af et familiebehandlingsforløb. Fx at 

familien kan omsætte indsigt, erkendelser og refleksioner 

til praktiske forandringer i hverdagen via samtaler, 

familieaktiviteter og legeorienteret aktiviteter. 

 

Familiebehandling kan også tilbydes 

forældremyndighedsindehavere i tilknytning til at barnet 

eller den unge er anbragt uden for hjemmet i plejefamilie. 

 

Familiebehandling kan ligeledes tilbydes netværks- og 

plejefamilier, for at understøtte kontinuiteten for barnet 

og en fortsat positiv udvikling samt forebygge skift i 

anbringelsen.  

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med støtten at sikre barnets trivsel ved 

familiebehandling, og at forældre selv formår at varetage 

barnets trivsel og udvikling.  

 

Familiebehandling kan også tilbydes i forbindelse med, at 

et barn er anbragt for at etablere eller fastholde en stabil 

kontakt mellem forældre/familie og det anbragte barn. 
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Støttens indhold Familiebehandling dækker forskellige typer af 

familierettede indsatser, for eksempel: 

 

- Terapeutiske samtaler med børn og 

familier, forældre og familienetværk 

- Relationsarbejde med barnets øvrige 

netværk 

- Observationer af samspil mellem 

forældre og børn 

- Redskaber til hensigtsmæssige 

samspilsformer, indbyrdes relationer, 

familieroller og opdragelsesmetoder 

- Forskellige behandlingsgrupper for 

børn og unge og deres forældre. 

- Mere vidtgående støttemuligheder, 

herunder fx psykologbistand til 

barnet og en tilknyttet psykiater eller 

fysioterapeut. 

- Familierådgivning i forhold til at 

håndtere barnets udfordringer på 

hjemmefronten. 

 

Støttens omfang og varighed Støtten omfatter støtte efter en konkret vurdering. 

Omfanget af støtten kan være alt fra et par timer 

ugentligt og til daglige besøg, hvis der er høj 

bekymringsgrad. 

 

Hvis barnet er i høj risiko for at blive anbragt uden for 

hjemmet, iværksættes der som udgangspunkt forud for 

en evt. anbringelse, en intensiv familierettet indsats i 

hjemmet.  

 

Familiebehandling er som udgangspunkt af højest et års 

varighed. 

 

Hvem leverer støtten? Som udgangspunkt leveres den praktiske pædagogiske 

støtte af Familiebehandlingen i Børn og Forebyggelse. 

  



 

 

 

                                                                                                                                       Side 24 

 

 

Døgnophold for familien 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 4. jf. § 55. 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen er kendetegnet ved: 

 

- Forældre med en yderst begrænset omsorgsevne.  

- En usikkerhed på om forældreevnen er 

tilstrækkelig til at kunne dække barnets behov 

døgnet rundt.  

- Barnet udviser tegn på bekymrende 

tilknytningsmønstre, fx ved undvigende eller 

ukritisk kontakt. 

- Foranstaltningen er i udgangspunktet målrettet. 

forældre med børn i alderen 0-2 år.  

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet er: 

- At sikre, at forældrene får den hjælp og støtte, der 

kan gøre dem i stand til at varetage deres børns 

behov for tryghed og omsorg i hverdagen 

- At give familien mere hensigtsmæssige 

samspilsformer og indbyrdes relationer og bevare 

den samlet 

- At afdække hvorvidt børn og forældre kan forblive 

samlet gennem beskrivelse af samspillet mellem 

forældre og børn. 

 

Støttens indhold Ophold på en døgninstitution eller i en 

plejefamilie og indsatsen kan for eksempel 

indeholde: 

 

- Udførelse af praktiske dagligdagsopgaver 

- Familie- og gruppesamtaler 

- Individuel støtte 

- Psykologisk og pædagogisk undersøgelse – 

- Psykologiske og pædagogiske observationer 

 

Støttens omfang og varighed Støtten omfatter støtte i alle døgnets 24 timer og 

observationer af forældreevnen i forbindelse med sikring 

af barnet sundhed, trivsel og udvikling.  

 

Familiedøgnophold har typisk et omfang på 2 måneder. 

Hvem leverer støtten? Godkendt plejefamilie, kommunal plejefamilie, opholds-

sted eller døgninstitution.  
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Aflastningsordning som følge af forhold hos forældrene 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 5 

Hvem kan modtage støtten? Børn og unge med sociale, fysiske eller psykiske 

vanskeligheder og hvor familiens eget netværk ikke er 

tilstrækkeligt til at sikre barnets trivsel, udvikling og 

læring.  

 

Som udgangspunkt skal det først afdækkes om der er 

mulighed for pasning/ophold i barnets eget netværk. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med støtten er kompenserer forældrenes 

manglende evner til at tilgodese barnets behov. At 

kompensere for barnets manglende familienetværk og 

medvirke til barnets positive udvikling og trivsel. 

Støttens indhold Aflastning er døgnophold i en konkret godkendt 

netværksfamilie eller en generel godkendt plejefamilie, 

hvor barnet så vidt muligt indgår i familiens daglige liv på 

lige fod med familiens eventuelle biologiske børn. 

 

Aflastningen kan: 

- Være et trygt og stabilt supplement til barnets 

forældre 

- Give barnet nogle gode oplevelser 

- Stimulere barnets alsidige udvikling 

- Bidrage til barnets almene dannelse 

 

 

Støttens omfang og varighed - Aflastning skal så vidt muligt ske i barnets 

netværk 

- Aflastning gives som udgangspunkt tre døgn hver 

anden weekend samt en hverdag i ugen modsatte 

uger. 

- Aflastning kan i særlige tilfælde bevilges op til 14 

døgn om måneden.  

- Aflastning kan bevilges en uge i sommerferien 

samt dele af andre skoleferier.  

  

Hvem leverer støtten? Aflastningen kan etableres i netværket, i godkendt 

plejefamilier, på opholdssteder og på 

døgninstitutioner. 
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Fritidsfamilie 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 5 

Hvem kan modtage støtten? Skolesøgende børn af psykisk syge forældre, forældre 

med misbrug og forældre, der i perioder har 

utilstrækkelig forældreevne. Kendetegnende for 

forældrene er, at de i kortere eller længere perioder ikke 

er i stand til at sikre børnenes trivsel og udvikling. 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med støtten er at kompensere for forældrenes 

manglende evner til at tilgodese barnets behov. 

Fritidsfamilie skal sikre barnets faglige, følelsesmæssige 

og sociale udvikling. 

Støttens indhold Følgende opgaver er indeholdt i foranstaltningen: 

 

- Daglig kontakt til skolen og lektiehjælp 

- Støtte til deltagelse i fritidsaktivitet, øge kendskab 

til jævnaldrende. 

- Støtte til basale ting som bad, tøjvask, frisør, følge 

til tandlæge og lignende 

- Daglig kontakt til forældrene ved hjemkørsel og 

her vurdere om forældrene er i stand til at drage 

omsorg for barnet. 

 

Støttens omfang og varighed Støtten i fritidsfamilien ydes primært i tidsrummet fra 

efter skoletid til 18.00 mandag til fredag. Der kan 

desuden etableres aflastning en weekend pr. måned i 

fritidsfamilien. 

 

Barnet kan i en kortere periode have døgnophold i 

fritidsfamilien, såfremt forældrene ikke er i stand til at 

drage tilstrækkelig omsorg for barnet. 

 

Hvem leverer støtten? Aflastningen kan etableres i plejefamilier godkendt af 

Socialtilsyn Midt.  
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Fast kontaktperson 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 6. 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen er børn og unge i aldersgruppen 7-18 år. 

Børn/unge, kan visiteres til en kontaktperson: 

 

- Hvis forældre ikke har de fornødne ressourcer.  

- Med svære sociale belastninger, som begyndende 

kriminalitet og forbrug af euforiserende stoffer.  

- Der har svært ved at indgå i sociale 

sammenhænge.  

- Der har brug for en rollemodel.  

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med foranstaltningen er, at barnet/den unge via 

en stabil voksenkontakt støttes til en positiv udvikling. 

 

Kontaktpersonen skal understøtte, at barnet får 

etablereret sunde relationer til jævnaldrende, via 

venskaber og fritidsaktiviteter. 

Støttens indhold Støtten indeholder en kontaktperson, der via samtaler og 

aktiviteter yder støtte til den unge og i nogle tilfælde 

agerer rollemodel for den unge.  

 

Støttens omfang og varighed Kontaktpersonen kan sammen med barnet/den unge 

samarbejde med det familiære og offentlige netværk, 

hvor barnet/den unge har brug for støtte. 

  

Kontaktpersonen skal kunne: 

 

- Være rollemodel for barnet/den unge i forhold til 

specifikke behov og problemstillinger  

- Socialisere barnet/den unge eller om nødvendigt 

kunne regulere barnet/den unges adfærd. 

- Støtte barnet/den unge i at bevare/skabe gode 

sociale relationer til familie, venner, skole/arbejde 

osv.  

- Kontaktpersonsordningen er primært individuel 

støtte til barnet/den unge, men kan også 

iværksættes i forhold til hele familien. 

 

Støtten kan som udgangspunkt ydes fra en til fem timer 

om ugen. I særlige tilfælde kan der ydes støtte i større 

omfang. 

 

Hvem leverer støtten? I udgangspunktet får børn i aldersgruppen 7-11 år leveret 

støtten af Børn og Forebyggelses kontaktpersonkorps.  

 

Som udgangspunkt leveres støtten til barnet eller den 

unge på 12 år eller opefter af Ungdomscentrets 

Ungeindsats. 
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Anbringelse uden for hjemmet 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 7. 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen er børn og unge, som er alvorligt truet i 

deres udvikling og sundhed, og hvor forældrene ikke har 

tilstrækkelige kompetencer til at varetage barnets behov. 

Der vil således, som udgangspunkt, altid være forsøgt 

med mindre indgribende indsatser såsom 

familiebehandling, aflastning eller kontaktperson, men 

hvor indsatsen ikke i tilstrækkeligt omfang har haft 

positiv resultater for barnet. 

 

Målgruppen er også børn med fysisk eller 

psykisk funktionsnedsættelse, hvor forældrenes 

kompetencer ikke er tilstrækkelige på grund af barnets 

helt særlige eller omfattende behov for døgnbehandling. 

 

Anbringelse besluttes ud fra en helhedsvurdering af 

barnets vanskeligheder og/eller belastningen hos barnets 

forældre. 

 

Hvad er formålet med støtten? Målet er at sikre barnets eller den unges udvikling og 

trivsel, når forældrene ikke selv med støtte er i stand til 

det.  

 

Formålet med en anbringelse er dermed at give barnet et 

alternativ til egen familie, som kan drage omsorg for 

barnet og sikre barnets trivsel og udvikling. 

 

Støttens indhold Anbringelsen skal: 

 

- Sikre kontinuiteten i opvæksten og et trygt 

omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til 

voksne 

- Varetage barnets og den unges behov for at 

fastholde kontakten til den biologiske familie. 

- Sikre muligheden for personlig udvikling og 

opbygning af kompetencer til at indgå i sociale 

relationer og netværk 

- Sætte struktur på barnets hverdag med 

skolegang/daginstitution, fritidsaktiviteter mv. 

- Understøtte skolegangen så den unge 

gennemfører en uddannelse 

- Forberede den unge til et selvstændigt voksenliv. 

 

Støttens omfang og varighed En anbringelse kan ved akutte behov finde sted i en 

kortere, afgrænset periode og kan i andre tilfælde ses 

som en del af et længerevarende forløb. Foranstaltningen 

ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt eller 

foranstaltningen ikke er tilstrækkelig til at kunne opfylde 

formålet. 

 



 

 

 

                                                                                                                                       Side 29 

 

Barnet/den unge kan anbringes uden for hjemmet, når 

problemernes omfang og/eller karakter ikke kan løses 

med intensiv hjemmebaseret indsats. Der skal altid laves 

en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet: 

 

- Anbringelsen skal så vidt muligt ske i barnets 

netværk.  

- Alternativt skal anbringelsen så vidt muligt ske i 

en plejefamilie frem for på opholdssteder og 

døgninstitutioner.  

- Som udgangspunkt vil unge fra 16 år anbringes i 

hybel (kommunens egne boliger med støtte).  

- Parallelt med anbringelse af børn, skal der 

arbejdes målrettet på at udvikle forældrenes 

kompetencer, med henblik på hjemgivelse.  

 

Forsørgelsen af barnet overgår ved anbringelsen til 

kommunen. Det betyder at børnefamilieydelse og evt. 

børnebidrag går til kommunen.  

 

Forældrene sættes som udgangspunkt i egenbetaling, og 

egenbetalingen fastsættes på baggrund af forældrenes 

indkomstgrundlag. 

 

Hvem leverer støtten? Anbringelse kan etableres i netværksfamilier, i 

plejefamilier, på opholdssteder, i hybler, på eget værelse 

og på døgninstitutioner. 
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Økonomisk støtte til ophold på kostskole /efterskole m.v. 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 a stk. 1 nr. 1. 

Hvem kan modtage støtten? Der kan ydes økonomisk støtte til 

forældremyndighedsindehaveren, hvis det er af væsentlig 

betydning af hensyn til den unges behov for støtte, at den 

unge kommer på fx efterskole. 

 

Støtten gives helt eller delvist, hvis en økonomisk 

beregning viser, at forældremyndighedsindehavere ikke 

selv har midler til at betale efterskoleopholdet.  

 

Den klart mest hyppige anvendelse af § 52 a stk. 1. nr. 1 

er ansøgning om økonomisk støtte til efterskoleophold.  

 

Hvad er formålet med støtten?  

Formålet er: 

- At styrke den unges sociale kompetencer 

- At skabe struktur i den unges hverdag, herunder 

sikre et stabilt skoleforløb og afslutte skolegang, 

så påbegyndelse af ungdomsuddannelse er 

realistisk. 

- At vende begyndende negativ adfærd som har 

udgangspunkt i nuværende 

kammeratskabsgruppe. 

- At selvstændiggøre/modne den unge i større grad 

end hjemmet/nærmiljøet giver mulighed for. 

 

Støttens indhold Følgende elementer er indeholdt i foranstaltningen: 

 

- Sætte struktur på den unges hverdag med 

skolegang, fritidsaktiviteter etc. 

- Støtte den unge i kontakten til jævnaldrende. 

- Støtte den unge i forhold til indlæringssituationer 

Støttens omfang og varighed Engangsydelse eller ydelser i en afgrænset periode.  

Hvem leverer støtten? Den økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a udbe-

tales af Børn og Forebyggelse. 



 

 

 

                                                                                                                                       Side 31 

 

Økonomisk støtte til at undgå anbringelse og fremme hjemgivelse mv. 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 52 a, stk. 1 nr. 2 og 3. 

Hvem kan modtage støtten? Forældremyndighedsindehavere hvor det er af væsentlig 

betydning, at de modtager økonomisk støtte for at undgå 

at barnet anbringes eller at hjemgivelsen fremskyndes 

(nr. 2) eller for at sikre en stabil kontakt mellem forældre 

og barn under barnets anbringelse (nr. 3). 

 

Den økonomiske støtte udbetales til forældre-

myndighedsindehaver. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med den økonomiske støtte er: 

 

- At fremme en hjemgivelse. 

- At undgå en anbringelse, fx i forbindelse med 

huslejerestancer. 

- At yde hjælp til forældremyndighedsindehaverens 

samvær med barnet eller den unge under 

anbringelsen for at støtte en stabil kontakt mellem 

forældre og børn. 

 

 

Støttens indhold Støttens indhold er økonomisk støtte til 

forældremyndighedsindehavere, enten som en 

engangsydelse, eller økonomisk støtte i en afgrænset 

periode. Der skal være en klar sammenhæng mellem 

ydelsen af økonomisk støtte og muligheden for at fremme 

en hjemgivelse, eller undgå en anbringelse, eller bidrage 

til en stabil kontakt mellem forældre og børn under et 

eller flere børns anbringelse uden for hjemmet.  

 

Som udgangspunkt vil vi vejlede borgeren til at søge om 

enkeltydelser ved Borgerservice, hvis der er tale om 

huslejerestance, boligindskud og lignende.  

 

Støttens omfang og varighed Støtte efter nr. 2 er som udgangspunkt en 

engangsydelse, men kan også være fx kortvarig betaling 

af husleje.  

Støtte efter nr. 3 vil være så længe støtten klart fremmer 

den stabile kontakt til barnet, der er anbragt. 

Hvem leverer støtten? Den økonomisk støtte udbetales af Børn og Forebyggelse.   
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Støtteperson til forældre med anbragte børn 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 54 stk. 1. 

Hvem kan modtage støtten? Forældremyndighedsindehavere med bopæl i Horsens 

Kommune som har et eller flere børn anbragt udenfor 

hjemmet. 

Hvad er formålet med støtten? Formålet er: 

 

- At støtte forældrene i at blive afklaret i forhold til 

anbringelsen  

- At hjælpe forældrene til at udfylde deres 

forældrerolle under anbringelsen  

- At styrke kontakten mellem forældrene og 

barnet/den unge 

- At barnet/den unge oplever en mindre grad af 

splittelse mellem forældrene og 

anbringelsesstedet, fordi forældrene har et sted at 

gøre af deres følelser og eventuelle frustrationer 

mod anbringelsesstedet, mod systemet og mod sig 

selv 

- At bidrage til at støtte familien i at løse de 

problemer, der har været medvirkende til at 

barnet/den unge måtte anbringes uden for 

hjemmet. 

 

Støttens indhold Støttepersonens opgave er: 

- At styrke forældrenes samarbejde og involvering i 

arbejdet omkring barnet/den unge 

- At hjælpe til udredning af spørgsmål i forhold til 

den måde det offentlige system fungerer på 

- Hjælp til at forberede og evaluere møder og hjælp 

til at læse og forstå skriftligt materiale omkring 

anbringelsen 

Støttens omfang og varighed Omfanget af støttepersonens opgave og det nærmere 

formål skal indgå i den særskilte handleplan.   

 

Kommunen fastsætter tidsforbruget ud fra en individuel 

vurdering af forældrenes behov, herunder deres udbytte 

af støtten og hvornår i anbringelsesforløbet støtten ydes. 

 

Gennemsnittet for en støtteperson er 6 timer/måned.  

Hvem leverer støtten? Forældrene kan være med til at pege på en mulig 

støtteperson. Støttepersonen er en uvildig person 

uafhængig af forvaltningen. Sagsbehandleren foretager 

en konkret vurdering af, om den foreslåede person er 

egnet som støtteperson. Det er ikke hensigtsmæssigt, at 

nære familiemedlemmer eller andre fra familiens nære 

personlige netværk udpeges som støtteperson. 

Støttepersonen træder ikke i stedet for en eventuel 

bisidder. 

 

  



 

 

 

                                                                                                                                       Side 33 

 

Forældrepålæg 

Lovgrundlag § 57 a 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen er forældre som kan varetage deres barns 

behov, men som af forskellige årsager ikke vil eller ikke 

har intentioner om at gøre det. 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med forældrepålæg er at yde støtte til udsatte 

børn og unge ved at stille krav til forældrene om, at de 

påtager sig ansvaret som indehaver af 

forældremyndigheden. 

 

Det er en betingelse for forældrepålæg, at der er risiko 

for, at barnets eller den unges udvikling er i fare, og at et 

skyldes, at forældrene ikke lever op til deres ansvar. 

 

Det kan være i tilfælde af:  

- ulovligt skolefravær eller manglende opfyldelse af 

undervisningspligten 

- kriminalitet af et vist omfang eller en vis grovhed 

- alvorlige adfærds- eller tilpasningsproblemer hos 

barnet 

- manglende samarbejdsvilje hos forældremyn-

dighedsindehaver om løsning af barnets 

problemer.  

 

Støttens indhold Forældremyndighedsindehaver kan pålægges en 

handlepligt. Det kan fx 

 være følgende: 

 

- Sikre at barnet kommer i skole 

- Deltage i forældremøder 

- Sikre at barnet er hjemme på et fastsat tidspunkt 

- At forældrene deltager i møder 

 

Pålægget skal være egnet til at bidrage til løsning af 

problemerne i den konkrete sag.  

Efterlevelse af pålægget skal være realistisk for 

forældrene.  

 

Der skal være et rimeligt forhold mellem, hvor 

indgribende pålægget er, og hvor omfattende problemet 

er. Forældre kan alene blive pålagt handlinger, der ligger 

inden for rammerne af ansvarlig forældre-

myndighedsudøvelse.  

Forældrepålægget skal være sagligt velbegrundet og 

medvirke til at give barnet de samme udviklingsmu-

ligheder som andre børn. Pålæggets indhold skal 

fastlægges, så forældrene har mulighed for at opfylde 

øvrige forpligtelser, for eksempel i forhold til familiens 

øvrige børn, uddannelse eller arbejde.  
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Støttens omfang og varighed Hvis forældrepålægget ikke er fulgt, og der ikke er 

undskyldelige omstændigheder, skal kommunen træffe 

afgørelse om, at forældrepålægget ikke er efterlevet. 

 

Afgørelsen betyder 

- at betingelserne for udbetaling af børne- og 

ungeydelse ikke er opfyldt  

- at det barn, det drejer sig om ikke medregnes i en 

eventuel boligstøtte til familien. 

Hvem leverer støtten? Myndighedsrådgiveren på sagen træffer afgørelse om 

forældrepålæg.  
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Efterværn - kontaktperson 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 76, stk. 2 og stk. 3 nr. 2 og stk. 

5 og 6. 

Hvem kan modtage støtten? Unge mellem 18 og 23 år, som inden det fyldte 18 år var 

anbragt eller modtog støtte i form af en kontaktperson, 

kan modtage støtte ved kontaktperson efter det 18 år. 

 

Målgruppen er unge, hvor der er udsigt til en positiv 

udvikling under efterværnet. Det er ikke et krav at den 

unge er helt selvhjulpen ved det fyldte 23. år. 

Kontaktperson skal tilbydes frem til den unge fylder 23 

år, hvis den unge umiddelbart inden den fyldte 18 år var 

anbragt uden for hjemmet uden samtykke. 

 

Kontaktperson skal tilbydes frem til den unge fylder 19. 

år, hvis den unge umiddelbart inden den fyldte 18 år var 

anbragt uden for hjemmet med samtykke. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet er at støtte den unge ved overgangen til 

voksenlivet i forhold til f. eks. den sociale udvikling, 

uddannelse/beskæftigelse og bolig. 

 

Perspektivet er at den unge skal blive selvhjulpen 

gennem videreudvikling af den unges egne 

mestringsstrategier. Det understøttes ved, at den unge 

får egen økonomi. 

 

Støttens indhold Det faglige indhold i efterværn kan være at:  

 

- Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til 

voksentilværelsen, herunder bolig, uddannelse, 

praktik/arbejde og fritid.  

- Støtte den unges følelsesmæssige og sociale 

udvikling. 

- Give økonomisk rådgivning, budgetplan og 

praktisk vejledning om problemer ved at have 

ansvar for egen tilværelse eksempelvis personlig 

hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af 

gæster, forhold til naboer. 

 

Støttens omfang og varighed Kontaktpersonen kan som udgangspunkt 

tildeles i 3-5 timer ugentligt. 

 

I de særlige tilfælde, hvor den unge hjemgives fra et 

døgnophold, og har behov for massiv støtte, vil 

kontaktpersonen blive tildelt efter en konkret og 

individuel vurdering. Foranstaltningen er løbende og 

ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt, dog 

senest når den unge fylder 23 år. Den unge kan afbryde 

støtten og søge støtten genoptaget indtil det fyldte 23. 

år. 

Hvem leverer støtten? Ungdomscentrets Ungeindsats 
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Efterværn - anbringelse 

Lovgrundlag Lov om Social Service § 76, stk. 3 nr. 1 

Hvem kan modtage støtten? Unge mellem 18 og 23 år, som umiddelbart inden det 

fyldte 18 år var anbragt. 

 

Målgruppen er unge, hvor der er udsigt til en positiv 

udvikling under efterværnet. Det er ikke et krav at den 

unge er helt selvhjulpen ved det fyldte 23. år.  

Hvad er formålet med støtten? Formålet er at støtte den unge ved overgangen til 

voksenlivet i forhold til fx den sociale udvikling, 

uddannelse/beskæftigelse og bolig. 

 

Perspektivet er at den unge skal blive selvhjulpen 

gennem videreudvikling af den unges egne 

mestringsstrategier. Det understøttes ved, at den unge 

får egen økonomi. 

 

Støttens indhold En anbringelse i efterværn kan være i følgende 

anbringelsestyper: 

 

 Plejefamilie 

 Netværkspleje 

 Døgninstitution 

 Opholdssted 

 Efterskole 

 Hybel 

 Eget værelse  

 Kostskole 

 

Derudover kan der etableres en udslusningsordning fra 

det tidligere døgnanbringelsessted. Udslusningsordningen 

kan fungere over en længere periode som en base og 

som eventuelt alternativ til en familie. Et tidligere 

anbringelsessted kan også være en aflastningsordning for 

i weekenden, eller der ellers er behov, så det etablerede 

efterværn, er fleksibelt og sker ud fra den unges behov. 

 

Støttens omfang og varighed Den unge kan være fuldtidsanbragt frem til det fyldte 23. 

år, men der arbejdes kontinuerligt og målrettet på at 

selvstændiggøre den unge, således at flytning til egen 

bolig er en mulighed. Det kan fx være via en 

udslusningsbolig i forbindelse med anbringelsesstedet. 

Eller ved flytning til hybel/eget værelse med støtte 

kontaktpersoner.  

 

Den unge kan afbryde støtten og søge støtten genoptaget 

indtil det fyldte 23. år. 

Hvem leverer støtten? Ydelsen kan leveres af godkendte anbringelsessteder. 
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Fortsat ophold i anbringelse for unge med funktionsnedsættelser efter det 

fyldte 18. år 

Lovgrundlag § 76 a 

Hvem kan modtage støtten? Målgruppen er unge i alderen 18 år til 22 år, med 

betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som forventes 

at være afhængige af massiv støtte i deres 

voksentilværelse, herunder også i forbindelse med deres 

boligsituation.  

 

Målgruppen kan fx være unge med svære multiple 

funktionsnedsættelser, svære psykiske lidelser m.v. af et 

sådan omfang, at de ikke vil være i stand til at blive 

selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde eller 

gennemføre en kompetencegivende uddannelse, uanset 

mulighederne for støtte efter den sociale eller anden 

lovgivning - herunder beskæftigelse i et fleksjob.  

 

Betingelserne for opretholdt anbringelse i plejefamilie er, 

at:  

- den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne.  

- det må anses for at være af væsentlig betydning 

af hensyn til den unges behov for støtte.  

- Hjælpen skal bidrage til en god overgang til 

voksenlivet (herunder have fokus på omsorg og 

forberedelse til næste boform).  

 

Den unge eller den unges værge skal være enig i støtten. 

 

Hvad er formålet med støtten? Formålet med den opretholdte anbringelse er at bidrage 

til en god overgang til voksenlivet og herunder have fokus 

på omsorg og forberedelse til næste boform.  

 

Formålet er endvidere at imødekomme den unges behov 

for støtte og omsorg i en fortsat anbringelse. 

 

Støttens indhold Efterværnet skal ses i et udviklingsperspektiv, hvor 

plejefamilien gennem familiær omsorg og nærvær støtter 

den unge i forberedelsen til voksenlivet.  

Støttens omfang og varighed Efterværn består af opretholdt anbringelse af unge 

mellem 18 til 22 år.  

 

Tilbuddet skal ophøre, når det ikke længere opfylder sit 

formål under hensyn til den unges behov for støtte, dog 

senest når den unge fylder 23 år. 

Hvem leverer støtten? Opretholdt anbringelse af unge i alderen 18 til 22 år 

finder sted i plejefamilier og netværksplejefamilier. 
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Billede 

 

 

 

 


