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Kvalitetsstandard for kontaktperson (SEL § 52, stk.3, nr.6)
Formål

Der kan tildeles fast kontaktperson til barnet/den unge og/eller
til hele familien.
Formålet med fast kontaktperson til barnet/den unge er at sikre
fast og stabil voksenkontakt, der ikke har karakter af omsorgsperson, dertil skal kontaktpersonen støtte barnet/den unge i at
skabe kontakt og søge hjælp i relevant netværk.
Formålet med at iværksætte kontaktpersonsordning for hele
familien er at styrke indsatsen over for utilpassede børn og unge.
Foranstaltningen kan også være en tvungen foranstaltning ved
tiltalefrafald eller et vilkår i en dom eller ungdomssanktion se
yderligere i kvalitetsstandarden for koordinator/kontaktperson
til unge der er idømt en sanktion efter straffeloven § 74.

Indhold

En kontaktperson kan hjælpe med at:
 Sikre, at den unge får gennemført sin skolegang og herunder består folkeskolens afgangsprøve med tilstrækkeligt gode resultater således, at den unge kan gennemføre
en ungdomsuddannelse,
 Støtte barnet/den unges samlede livssituation,
 Støtte barnet/den unge i deltagelse i de almene tilbud til
unge i kommunen,
 Støtte barnet/den unge i at komme i skole og deltage i
fritidsaktiviteter med andre unge,
 Støtte barnet på det nære og personlige plan,
 Stille krav til, korrigere eller stoppe den unge ved uhensigtsmæssig adfærd,
 Agere rollemodel,
 Støtte den unge i at skabe og søge hjælp i relevant netværk.

Målgruppe / tildelingskriterier

Personkredsen er typisk unge, der har behov for hjælp til f.eks.
at fastholde en støttende og stabil voksenkontakt, skolegang,
komme ud af kriminalitet og/eller misbrug, eller til at få et godt
socialt netværk.
Foranstaltningen tildeles som udgangspunkt til større børn (12
år og derover).
Fastkontaktperson kan foranstaltes uden forældremyndighedsindehavers samtykke, jf. SEL § 56.

Omfang/varighed

Omfang og varighed vurderes af rådgiver med udgangspunkt i
en konkret individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i den børnefaglige undersøgelse.
Som udgangspunkt bevilges max. 3 timer svarende til 1 enhed
om ugen. Det skal dokumenteres, at den unges eller familiens
behov for støtte ikke kan imødekommes i familienetværket. Der
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tildeles som udgangspunkt ikke penge til aktiviteter. Afvigelser
sker med udgangspunkt i en konkret individuel vurdering.
Rådgiver vurderer omfang og varighed. Støtten kan tilrettelægges fordelt på flere dage om ugen. Det skal ved iværksættelse af foranstaltningen vurderes hvor længe foranstaltningen forventes at vare.
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, ændres eller
stoppe.
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.

Leverandør

Som udgangspunkt leveres ydelsen af kontaktpersoner af
kommunens egne leverandører.
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