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Kvalitetsstandard for aflastningsordning (SEL § 44 jf. 84 –
børn og unge med funktionsnedsættelser)
Formål

Indhold

Målgruppe / tildelingskriterier
Omfang/varighed

Kommunen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre
eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne.
Formålet er at:
 Aflaste forældrene, så de kan generere overskud til almindelige dagligdags opgaver, der ikke kan løses med barnet i hjemmet
 Aflaste forældrene således at der skabes tid og rum til andre børn i
familien
 Forebygge mere indgribende foranstaltninger
Indsatsen omfatter typisk ophold i plejefamilie eller på døgninstitution.
Indholdet i indsatsen er:

Pasning og pleje

Samvær med ligestillede
Målgruppen er børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, jf. §
41 og 42 og hvor forældrene har brug for aflastning.
Aflastningen er betinget af at støttemulighederne i hjemmet er udtømte.
Generelt om aflastning:
Som udgangspunkt vurderes omfanget således:
 3-5 år max. 6 døgn om mdr.
 6-9 år max 8 døgn/mdr.
 10-13 år max 10 døgn/mdr.
 Over 13 år max 12 døgn om mdr
Aflastninger der er mere end 16 døgn pr. mdr. – betragtes som en anbringelse uden for hjemmet og følger kvalitetsstandarden for anbringelse.
Hvis familiens problemstillinger eller barnets funktionsnedsættelse tilskriver en større indsat, kan der ud fra en konkret vurdering afviges fra den
generelle praksis.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen,
skal foranstaltningen revurderes.

Tildeling
Levering af ydelsen

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019

Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst en gang årligt.
Foretages af den enkelte rådgiver.
Aflastningen skal som udgangspunkt etableres i netværket.
Dernæst i plejefamilie, opholdssted og døgninstitution, der er godkendt
til aflastning af socialtilsynet og som fremgår af Tilbudsportalen.
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