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Kvalitetsstandard for støtteperson til forældremyndighedens indehavere i forbindelse med barnet eller den unges
anbringelse udenfor hjemmet (SEL § 54, stk. 1 og 2)
Formål

Indhold

Målgruppe /
tildelingskriterier

Formålet er:


At støtte forældrene i at blive afklaret i forhold til anbringelsen



At hjælpe forældrene til at udfylde deres forældrerolle
under anbringelsen



At styrke kontakten mellem forældrene og barnet



At barnet oplever en mindre grad af splittelse mellem
forældrene og anbringelsesstedet



At bidrage til at støtte familien i at løse de problemer,
der har været medvirkende til at barnet eller den unge
måtte anbringes udenfor hjemmet

Støttepersonens opgave er:


at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet



at hjælpe til udredning af spørgsmål i forhold til den
måde det offentlige system fungerer på



at hjælp til at forberede og evaluere møder og hjælp til
at læse og forstå skriftligt materiale omkring anbringelsen

Tilbud til alle forældre med børn eller unge der er anbragt
udenfor hjemmet efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 og § 58.
Det er forældremyndighedsindehaverens bopælskommune,
der bevilger en støtteperson.

Omfang/varighed

Støtten varer under hele anbringelsen.
Støttepersonen erstatter/er ikke bisidder og kan ikke varetage
behandlingsmæssige opgaver.

Tildeling

Sker på baggrund af beslutning om anbringelse efter SEL § 52,
stk. 3, nr. 7.

Levering af ydelsen

Som udgangspunkt skal forældrene selv pege på en kontaktperson. Rådgiver er behjælpelig hvis forældrene ikke selv kan
finde en egnet person.

Andet

Som udgangspunktet honoreres med KL’s vejledende honorar
for 4-5 timer om mdr. Der dækkes alene udgifter til formålstjent kørsel, såsom kørsel til møder, med statens laveste takst.
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