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Kvalitetsstandard for børnefaglig undersøgelse (SEL § 50)
Formål

Hvis det må antages, at et barn eller en ung har brug for særlig
støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller
den unges forhold.
Undersøgelsen, der betegnes en børnefaglig undersøgelse,
gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år.
Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene
tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Indhold

I undersøgelsen skal kommunen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt
15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal
indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. §§ 52.
Undersøgelsen skal anlægge en helhedsbetragtning og bør
indeholde følgende forhold:







udvikling og adfærd,
familieforhold,
skoleforhold,
sundhedsforhold,
fritidsforhold og venskaber og
andre relevante forhold

Som led i undersøgelsen skal der være en børnesamtale med
barnet eller den unge.
Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges
modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod
samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal
oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges
tilvejebragt.
Børnesamtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når
hensynet til barnets eller den unges bedste taler for det.
Målgruppe /
tildelingskriterier

Omfang/varighed

Alle børn og unge, der opholder sig i kommune og hvor det må
formodes, at de har brug for særlig hjælp og støtte i henhold til
servicelovens kap 11.
Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have
behov for særlig støtte.
Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4
måneder, skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og
snarest herefter afslutte undersøgelsen.
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Tildeling

Det er den enkelte rådgiver, der træffer afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse.

Levering af ydelsen

Kommunen skal som led i undersøgelsen, så vidt muligt, inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den
unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage
sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre.
Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet, den unge
og/eller forældrene undersøge af en læge eller en autoriseret
psykolog. Denne undersøgelse kan ske under forældrenes
og/eller barnet/den unges ophold på en af socialtilsynet godkendt institution i henhold til servicelovens § 66.
Derudover kan kommunen, som led i undersøgelsen, iværksætte forløb hvor der forekommer særlige observationer i
hjemmet. Denne ydelse leveres af Familiehuset.

Andet

Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om
der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger.
Der skal være oplysninger om, hvordan forældrene og barnet
eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om der er
forhold i familien eller netværk, som kan bidrage til at klare
vanskelighederne.
Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, at undersøgelsen gennemføres, skal der desuden tages stilling til,
om disse foranstaltninger skal videreføres.
I forbindelse med undersøgelsen skal kommunen vurdere, om
der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i
familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet
undersøgelse for flere børn i familien, dog således at der tages
højde for børnenes individuelle forhold. Som udgangspunkt vil
der blive udarbejdet en undersøgelse for hvert barn.
Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte
til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen undersøge de kommende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen
gennemføres så vidt muligt i samarbejde med de kommende
forældre. Undersøgelsen kan foregå under familiens døgnophold på en af socialtilsynet godkendt institution i henhold til
servicelovens § 66.
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