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Kvalitetsstandard for anbringelse på kostskole eller efterskole (SEL § 52. stk. 3. nr. 7, jf. SEL § 66, stk.1, nr. 5)
Formål

Formålet er igennem en fast struktur for både skole og fritid og
en tryg base uden for hjemmet at sikre den unges trivsel, udvikling og læring.
Formålet er også at give den unge mulighed for at bryde med
uhensigtsmæssig adfærd og udviklingsmæssige vanskeligheder.

Indhold

Målgruppe /
tildelingskriterier

Foranstaltningen kan blandt andet omfatte:


Sikre, at den unge får gennemført sin skolegang og herunder gennemgår folkeskolens afgangsprøve med tilstrækkeligt gode resultater således, at den unge kan
gennemføre en ungdomsuddannelse



Styrkelse af den unges sociale kompetencer – i forhold
til både jævnaldrende og voksne



Mulighed for stabil voksenkontakt



Støtte og opbakning til en positiv personlig udvikling



Styrkelse af den personlige ansvarlighed og det at klare
sig selv



Støtte til at få struktur på hverdagen i forhold til både
skolegang og fritid



Opmærksomhed på konkrete faglige behov

Målgruppen kendetegnes typisk ved:


Unge i udskolingsalderen, der har behov for særlig støtte



Unge med behov for miljøskifte, der ikke kan profitere af
de sammenhængende og fleksible tilbud, der er i lokalsamfundet.



Unge, der er under udslusning fra plejefamilie



Unge, hvor der er behov for at kompensere for forældrenes manglende kompetencer

Derudover kendetegnes målgruppen ved:


Selvtillids- og selvværdsproblemer



Manglende modenhed



Problemer med at håndtere konflikter



Problemer i forhold til familien



Forældres omsorgssvigt



Personlige problemer



Eventuelt nedsat funktionsevne
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Den unge skal kunne profitere af samværet med jævnaldrende
såvel i som uden for skoletiden.
Omfang/varighed

Der bevilges typisk kostskoleophold og efterskoleophold for ét
skoleår ad gangen.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, vil der blive foretaget en flytning/opfølgning.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.

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.

Kvalitetskrav til leverandør

Skolen skal være godkendt at socialtilsynet og 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 aflastning og anbringelse.

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.
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