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Kvalitetsstandard for samvær (SEL § 71)
Formål

At sikre at barnet/den unge under anbringelsen fortsat har tilknytning til familie og netværk, og skabe kontinuitet for det
anbragte barn.

Indhold

Barnet/den unge har ret til samvær og kontakt med forældre
og netværk under anbringelse uden for hjemmet. Samværet
kan være på anbringelsesstedet, i hjemmet hos forældrene eller
hos netværket.
Samvær (§ 71 stk. 2):
Almindeligt samvær med forældre og netværk jf. handleplan.
Støttet samvær (§71. stk. 2. punkt 5):
Samvær der støttes ved, at en tredje person er til stede, der i
samarbejde med forældremyndighedsindehaver samt den unge der er fyldt 15 tilrettelægger støtten. Støtten er til forældre
som har brug for råd, støtte og vejledning under samværet.
Overvåget samvær (§71, Stk. 3. punkt 1):
Samvær må kun foregå med tilstedeværelse af en repræsentant
fra kommunen. Overvåget samvær kan iværksættes, når det er
nødvendigt af hensyn til barnet/den unges sundhed eller udvikling.
Ved overvåget samvær ydes der ikke særlig støtte til forældrene, men der gribes ind i, og samværet afbrydes, hvis repræsentanten fra kommunen vurderer, at barnet/den unge lider overlast under samværet.
Overvåget samvær forudsætter ikke forældremyndighedsindehavers samtykke. Det er Børne- og ungeudvalget, der træffer
afgørelse om overvåget samvær, herunder om varighed.
Afbrydelse af samvær (§71, Stk. 3. punkt 2):
Afbrydelse af samvær kan iværksættes når det er nødvendigt af
hensyn til barnets sundhed og udvikling for en afgrænset periode. Det er Børne- og ungeudvalget, der træffer afgørelse om
afbrydelse af samvær, herunder varigheden af afbrydelsen.
Rådgiver skal i sin indstilling til Børn- og ungeudvalget specificere hvem eller hvilken personkreds, der er tale om.
Samvær ved overgreb (§ 71, Stk. 4):
Ved viden eller formodning om, at samværspersonen har begået overgreb mod et barn skal der, med mindre særlige forhold taler imod det, for en bestemt periode træffes afgørelse
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om, at pågældendes kontakt med barnet enten skal afbrydes
eller, at der skal iværksættes overvåget samvær.
Den afbrudte kontakt kan være i form af afbrudt samvær eller
afbrudt brev-, mail- eller telefonforbindelse til barnet.
Ved viden eller formodning om overgreb skal sagen forelægges
det særlige Børne- og ungeudvalg, som skal træffe afgørelse
om overvåget eller afbrudt samvær, medmindre særlige forhold taler imod det.
Målgruppe/tildelingskriterier Anbragte børn og unge, deres forældre, søskende og evt. andet
netværk
Omfang/varighed

Under hele anbringelsen eller så længe der er behov for støtten.

Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver i samarbejde med forældrene
og ved afgørelse i Børne- og Ungeudvalget.

Leverandør

Som udgangspunkt leveres ydelsen af kommunens egne leverandører.

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.

Ringsted Kommune
Børne- og Familierådgivningen
Hækkerupsvej 1
4100 Ringsted
Tel.: +45 57626200
Mail: boernecenter@ringsted.dk
Ungeenheden
Nørregade 100
4100 Ringsted
Tel.: +45 57628730
Mail: ungeenheden@ringsted.dk
www.ringsted.dk

[Bagside overskrift]
[Bagside tekst]

