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Kvalitetsstandard for anbringelse på eget værelse, kollegier
eller kollegielignende opholdssteder (SEL § 52, stk.3, nr.7,
jf.§ 66, stk.1, nr.4)
Formål

Formålet med anbringelse på eget værelse el.lign. er at tilbyde
unge, der ikke kan være derhjemme samtidig med, at der arbejdes på at styrke den unges evne til at mestre eget liv.
Formålet kan også være udslusning af anden anbringelsesform
i forbindelse med efterværn eller fordi anden anbringelsesform
har vist sig ikke at være den rigtige indsats.

Indhold

Der samarbejdes med den unge om at afdække de områder,
hvor den unge behøver en ændring, så evnen til at mestre eget
liv styrkes og at der sikres en god overgang til voksentilværelsen.
Der kan for eksempel arbejdes med at:

Målgruppe / tildelingskriterier



Støtte den unge til en stabil og positiv overgang til voksentilværelsen, herunder skole, uddannelse, praktik/arbejde og fritid



Yde praktisk pædagogisk støtte i egen bolig



Støtte den unges følelsesmæssige og sociale udvikling



Støtte den unge i kontakten og relationen til familien



Give økonomisk rådgivning og praktisk vejledning i forhold til at have ansvar for egen tilværelse



Give vejledning i forhold til personlig hygiejne, rengøring og madlavning, besøg af gæster, forhold til naboer
osv.

Målgruppen kendetegnes ved at være:


Unge hvor konfliktniveauet i hjemmet er af en sådan karakter, at den unges sundhed og udvikling er truet, og
hvor det vurderes, at anbringelse på eget værelse ville
kunne afhjælpe problemstillingen



Unge hvor formålet med anden anbringelse er opnået



Unge hvor anbringelse på eget værelse er formålstjenstligt i forbindelse med udslusning fra anden anbringelse
Unge hvor andre anbringelsesformer har vist sig at være
ikke egnede




Unge der vurderes egnet til at kunne klare dagligdagen
med brug for personlig støtte i et afgrænset antal timer
om dagen



Unge hvor anden anbringelse har været forsøgt uden
effekt



Unge hvor det vurderes at anden anbringelse vil være
uhensigtsmæssig

3
Omfang/varighed

Anbringelse på eget værelse tildeles typisk for en periode af ét
år, hvor der skal følges op efter én måned og igen efter tre måneder. Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst
hvert halve år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.

Tildeling

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

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 aflastning og anbringelse.

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.
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