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Kvalitetsstandard for anbringelse på døgninstitution (SEL §
52, stk.3, nr.7, jf.§ 66, nr.6)
Formål

Formålet med anbringelse på døgninstitution er, at barnets/den
unges vanskeligheder ikke længere kan løses i hjemmet og for
at sikre barnets/den unges særlige behov for:
 Behandling
 Omsorg og pleje for børn og unge med svære funktionsnedsættelser
 Observation og udredning

Indhold

Indholdet er typisk:


Behandling af barnets/den unges emotionelle og psykosociale problemer



Pleje og omsorg til børn og unge med betydelige og varige funktionsnedsættelser



Sikre barnet/den unge stabile og trygge opvækstvilkår



Støtte barnet/den unge til at indgå i sunde relationer og
sociale liv



Samarbejde med barnets/den unges forældre og primære netværk



Sikre barnets/den unges behov for undervisning

Målgruppe / tildelingskriterier

Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn og unge i
alderen 0-17 år med svære psykosociale-, psykiatriske-, og/eller
fysiske funktionsnedsættelser med behov for et specialiseret
socialpædagogisk tilbud, og hvor der evt. kan foretages udredning/observation før en eventuel permanent anbringelse.

Omfang/varighed

Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.
For børn og unge med funktionsnedsættelser varer anbringelsen som udgangspunkt alene indtil det fyldte 18.år. I særlige
tilfælde kan anbringelsen fortsætte ud over det 18. år som led i
en efterværnsplan jf. SEL § 76.3.1.
Såfremt den unge ikke er omfattet af betingelserne for efterværn grundet deres funktionsnedsættelse, fastlægges den
fremadrettede støtte på baggrund af en voksenudredning i
Myndighedsteamet.
Ved anbringelse uden forudgående børnefaglig undersøgelse
skal der inden for tre måneder være en begrundet stillingtagen
til fortsat anbringelse eller hjemgivelse.

Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
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den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.
Anbringelsen kræver også en bevilling i Bevillingsforum i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden.
Kvalitetskrav til leverandør

Institutionen skal være opført på Tilbudsportalen.

Andet

Hvis barnet/den unge anbringes udenfor Ringsted Kommune
skal PPR i den nye bopælskommune og skoleafdelingen i Ringsted Kommune orienteres om foranstaltningen jf. Vejledning
om særlig støtte til børn unge og deres familier pkt. 533 i Ministerialtidende feb. 2011.
Se også kvalitetsstandard for iværksættelse af anbringelse.
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