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Tilbudsoversigt 2019
Sundhed

Forord

I Horsens Kommune ses det som vores vigtigste opgave at skabe de bedst mulige 
rammer for at alle kan leve et aktivt, indholdsrigt og selvstændigt liv. Det betyder, 
at børn og unge med særlige behov gives hjælp og støtte til at leve så gode, sunde 
og aktive liv som muligt. Det er Byrådets ambition, at kommunens tilbud 
understøtter dette mål.

I denne tilbudsoversigt kan du finde information om Horsens Kommunes tilbud til 
børn og unge med særlige behov, der har brug for hjælp og støtte. For hver enkelt 
tilrettelægges hjælpen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behov 
og forudsætninger, og foregår i samarbejde med den enkelte.

Med denne oversigt vil Horsens Kommune give alle interesserede mulighed for at 
orientere sig om kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov. 

På hjemmesiden www.horsens.dk kan du finde tilbudsoversigter, der præsenterer 
kommunens øvrige tilbud på velfærds- og sundhedsområdet, samt læse mere om 
de enkelte tilbud. Følgende oversigter er tilgængelige:

Tilbudsoversigt 2019
Børn og unge med særlige behov

Tilbudsoversigt 2019
Udsatte voksne og borgere med 
handicap

Tilbudsoversigt 2019
Ældre med særlige behov
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Én indgang

Én indgang - Modtagelsen
Tilbud Modtagelsen er indgangen til Familieafdelingen og tager 

imod alle nye henvendelser uanset barnets alder. 

Modtagelsen yder den første rådgivning til børnefamilierne 
og hvis Modtagelsen vurderer at der er behov for at 
undersøge barnets forhold med henblik på yderligere 
foranstaltninger, videregives sagen til den relevante 
rådgiver-enhed. 

Alle underretninger vedr. børn og unge (servicelovens kap. 
27) vurderes og målgruppeafklares i Modtagelsen. 

Modtagelsen varetager den fremskudte rådgivning i skole 
og dagtilbud, og Familieafdelingens indsats overfor 
flygtninge/indvandrere i integrationsperioden.

Lov om Social Service §§ 10-11 og kapitlerne 11 og 27 m. 
fl.

Målgruppe Børn, unge og børnefamilier, der har brug for rådgivning. 
Voksne, som er bekymrede for et barn eller en ung

Adresse Familiecenter Nordvang, Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens

Antal 521 sager i 2018

Antal sager stammer fra inden Ungdomscentret for de 14-22 
årige, blev oprettet. Det skete med virkning fra den 1. 
august 2019. En del sager flyttes fra Modtagelsen til 
Ungdomscentret, hvorfor antal sager bliver lavere fremover, 
end i 2018. 
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Rådgivning

Åben anonym rådgivning
Tilbud Rådgivning til børn, unge og voksne, der har brug for at drøfte 

problemer eller bekymringer med en medarbejder fra 
Familieafdelingen. Man kan tale med en familierådgiver, en 
familiebehandler eller en rusmiddelbehandler. Hver torsdag 
kl. 16-18. Lov om social service § 10

Målgruppe Familier med børn/unge i alderen 0-18 år. Børn og unge 
under 18 år

Adresse Familiecenter Nordvang, Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens

Antal 62 henvendelser i 2018

Børnerådgivningen
Tilbud Børnerådgivningen er en rådgiverenhed i familieafdelingen, 

der iværksætter støtte og hjælp til børn under 14 år og deres 
forældre.  Lov om social service kapitel 11 m. fl.

Målgruppe Børn under 14 år og deres forældre, hvor der vurderes et 
særligt behov for støtte

Adresse Børnefamiliecenter Fuglevang, Fuglevangsvej 1, 8700 
Horsens 

Antal 346 sager i 2018

Specialrådgivningen
Tilbud Specialrådgivningen er en rådgiverenhed i familieafdelingen, 

der iværksætter hjælp og støtte til børn og unge med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne. Lov om Social service § 
41-45 m. fl.

Målgruppe Familier med børn/unge med nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne

Adresse Børnefamiliecenter Fuglevang, Fuglevangsvej 1, 8700 
Horsens 

Antal 407 sager i 2018

Pr. 1. august 2019 blev sager med 14-22 årlige flyttet til 
Ungdomscentret. Antallet af sager stammer fra 2018, inden 
Ungdomscentret blev oprettet. 
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Tilbud om støtte og behandling

Familiebehandlingen
Tilbud Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer. Lov om social service § 52. stk. 3. nr. 3.

Familiehuset, et specialiseret, intensivt 
familiebehandlingstilbud til familier med børn i alderen 0-2 år.  
Lov om social service § 52. stk. 3. nr. 3.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet. Lov om 
Social Service § 52, stk. 3. nr. 2. 

Rådgivning til børn, unge og deres familier efter Lov om 
Social Service § 11. stk.3.

Forskellige gruppetilbud til børn/ unge med nedsat psykisk 
eller fysisk funktionsevne, eller deres forældre eller søskende. 
Lov om social service § 41, § 11, eller § 52. stk. 3. nr. 3.

Ambulante forældrekompetenceundersøgelser har til formål at 
afdække forældrekompetence i relation til det enkelte barns 
behov

Målgruppe Familier med barn/ung, der har særligt behov for støtte

Adresser Børnefamiliecenter Fuglevang, Fuglevangsvej 1, 8700 Horsens

Familiehuset, Smedetorvet 8, 8700 Horsens

Antal i 2018 747 børn/633 familier modtog familiebehandling i 2018

59 børn/50 familier var indskrevet i Familiehuset i 2018                                                                  

10 forældrekompetenceundersøgelser blev gennemført i 2018
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Aflastning og anbringelser

Aflastning
- familiepleje, netværksfamilie, fritidsfamilie

Tilbud Aflastning i plejefamilier og netværksfamilier.

Fritidsfamilier er aflastningsordninger, hvor barnet kommer 
nogle timer efter skoletid flere dage om ugen.

Lov om social service § 52. stk. 3. nr. 5

Målgruppe Aflastning i plejefamilie har to målgrupper: 1) Børn og unge 
med sociale vanskeligheder, og hvor familiens eget netværk 
ikke er tilstrækkeligt til at sikre barnets trivsel, udvikling og 
læring. 2) Børn med handicap, hvis forældre vurderes at have 
behov for aflastning. 

Aflastning i netværksfamilie og fritidsfamilier gives til 
skolesøgende børn af forældre, der i perioder ikke er i stand 
til at sikre børnenes trivsel og udvikling

Adresse Fuglevang, Fuglevangsvej 1, 8700 Horsens 

Antal i 2018 Plejefamilie: 83 børn/unge

Netværksfamilie: 4 børn/unge

Fritidsfamilie: 14 børn/unge 

Anbringelse
- familiepleje, netværksplejefamilie, fritidsfamilie

Tilbud Anbringelse i plejefamilie. Lov om social service § 52. stk. 3. 
nr. 6

Anbringelse i en netværksplejefamilie. Lov om social service § 
52. stk. 3. nr. 7

Efterværn (tilbud til unge fra 18 år til det fylder 23 år). Lov om 
social service § 76 og § 76 A

Målgruppe Børn og unge, der har behov for særlig støtte, når 
foranstaltningerne i hjemmet ikke kan tilgodese barnets/den 
unges behov. 

Efterværn til unge fra 18 til 22 år, som inden det fyldte 18 år 
har fået støtte efter reglerne i servicelovens § 52. stk. 3, nr. 6. 
– 8., og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som 
har været anbragt i plejefamilie

Adresse Fuglevang, Fuglevangsvej 1, 8700 Horsens

Antal i 2018 Anbringelse i plejefamilie:                              145 børn/unge

Anbringelse i netværksplejefamilie:                 18 børn/unge

Efterværn til unge med nedsat funktionsevne:  4 børn/unge
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Ternevej – døgninstitution
Tilbud Døgn- og aflastningstilbud. Lov om social service § 66 stk. 6

Målgruppe Børn og unge 

Adresse Ternevej 91, 8700 Horsens

Antal 15 værelser fordelt på: 

 6 døgnpladser
 8 aflastningspladser 
 1 projektplads

Etnisk Familie Team
Tilbud Indsats for nyligt ankomne flygtninge familier og familier der 

har været i Danmark i flere år, og som fortsat har 
udfordringer i familielivet.

Tværfaglig indsats i forhold til negativ social kontrol og 
antiradikalisering.

Råd og vejledning efter § 11. Udarbejdelse af § 50 
undersøgelser og § 140 handleplaner jf. Serviceloven

Projektperiode januar 2019 - 31. december 2020.

Målgruppe Børne, unge og voksne i Sundparken og Sønderbro

Adresse Fuglevangsvej 1, 8700 Horsens 

Antal i 2018 156 sager



Side 10

Aktiv Familie
Tilbud Helhedsorienteret indsats for familier med komplekse 

udfordringer. Familierne får tilknyttet en familiekoordinator, 
der kommer ugentlig i hjemmet og støtter familien i at skabe 
forandringer. Familiekoordinatoren agerer rådgiver, 
familiebehandler og mentor. 

Der er fokus på forældrenes beskæftigelse og på børns 
trivsel, herunder skolegang, fritidsliv og evt. fritidsjob for de 
større børns vedkommende. Familierne har desuden mulighed 
for at få økonomisk rådgivning. 

Målgruppe Familier, som ønsker en forandring, og som både er ramt af 
ledighed, og hvor der er forebyggende indsatser overfor børn 
i mistrivsel.

Adresse Rådhuset, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens 

Antal i 2018 Løbende op til 25 samtidige familier, svarende til ca. 45 
børne-/ungesager og 25 beskæftigelsessager

Ungeforum
Tilbud Et fritidstilbud til nuværende og tidligere anbragte børn og 

unge. Tilbuddet er åbent hver anden torsdag 
eftermiddag/aften. Tilbuddet fungerer som en fritidsklub for 
målgruppen, men også som et sted hvor der kan snakkes 
fælles erfaringer og opbygges venskaber, som også fungerer 
udenfor klubbens rammer.

Målgruppe Nuværende og tidligere anbragte børn og unge.

Adresse Fuglevangsvej 1, 8700 Horsens 

Antal i 2018 Ca. 40 indskrevne hvor der sædvanligvis er fremmøde fra ca. 
halvdelen. 
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Mor på studiet
Tilbud Tilbud til unge mødre med henblik på at understøtte at de 

unge mødre kommer i gang med uddannelse samtidig med at 
de udvikler sig som gode mødre for deres børn. Tilbuddet 
retter sig mod to grupper unge mødre. Dels en gruppe mødre 
som stadig er på barsel, og dels en gruppe mødre, som er 
ude over barselsperioden.

Begge grupper mødes en gang ugentligt. Ud over de 
ugentlige møder er der mulighed for at trække på råd og 
vejledning fra de to medarbejdere tilknyttet projektet ind i 
mellem mødetidspunkterne. Dette benyttes i høj grad.

Målgruppe Unge mødre uden uddannelse efter folkeskolen. Målet er at 
de unge gennemfører en uddannelse eller alternativt kommer 
i arbejde og bliver selvforsørgende.

Adresse Grupperne mødes i den tidligere vuggestue på Fr. Bajersgade 
28, Horsens 

Antal i 2018 Der er løbende tilknyttet mellem 20 og 30 mødre.
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Anbringelser fordelt på intern og eksterne leverandører og 
anbringelsernes art
Antallet af sager ved eksterne leverandører stammer fra 2018, inden der blev 
oprettet et Ungdomscenter. Pr. 1. august 2019 blev sager involverende 14-22 
årlige flyttet til Ungdomscentret, dermed er antallet af sager før august 2019 højere 
end antal sager derefter.

Eksterne leverandører Antal anbragte 
2018

Omregnet til 
helårsanbragte 

2018
Socialpædagogiske opholdssteder 77 41,3

Døgninstitutioner 24 17,81

Sikrede døgninstitutioner 2 0,68

Kost- og efterskoler 5 2,5

Eksterne leverandører i alt 108 62,29

Egne tilbud Antal anbragte 
2018

Omregnet til 
helårsanbragte 

2018
Ternevej 7 5,96

Hybler 8 4,58

Eget værelse 6 3,17

Egne tilbud i alt 21 13,71

Plejefamilier Antal anbragte 
2018

Omregnet til 
helårsanbragte 

2018
Plejefamilier 145 125

Netværkspleje 18 17,78


