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Kvalitetsstandard for aflastning
(Udsatte børn og unge)
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Kvalitetsstandard for aflastningsordning (SEL § 52, stk. 3, nr.
5 – udsatte børn og unge)
Formål

Formålet er at:


Kompensere for manglende forældrekompetencer



Støtte udvikling af barnet/den unge



Give barnet/den unge kendskab til og mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer



Forebygge en anbringelse

Foranstaltningen kan gives i sammenhæng med andre forbyggende foranstaltninger
Indhold

Indholdet kan blandt andet være:


Almindelige hverdagsoplevelser



Tryghed og omsorg



Opbygning af sociale kompetencer

Konkrete mål for aflastning samt tilrettelæggelse sker i samarbejde med
forældrene.
Målgruppe / tildelingskriterier

Børn med særlig sociale problemstillinger eller børn i familier med begrænsede ressourcer/forældrekompetencer kan ud fra en konkret vurdering have behov for aflastning uden for hjemmet. Aflastningen er betinget af om støttemulighederne i hjemmet er udtømte.
Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn, der af sociale årsager
har brug for voksenstøtte, omsorg og oplevelser i et andet miljø end det
daglige.
Foranstaltningen gives som udgangspunkt til yngre børn under 12 år med
komplekse behov.
Aflastningen skal som udgangspunkt etableres i netværket.
Aflastninger der er mere end 16 døgn pr. mdr. – betragtes som en anbringelse uden for hjemmet og følger kvalitetsstandarden for anbringelse.

Omfang/varighed

Som udgangspunkt vurderes omfanget således:


3-5 år max. 10 døgn/mdr.



6-9 år max 6 døgn/mdr.



10-13 år max 4 døgn/mdr.



Over 13 år – skal fast kontaktperson overvejes som alternativ til
aflastning

Omfanget kan være større, hvis forældrene eksempelvis lider af har psykiske sygdomme eller er misbrugende.
Foranstaltningen ophører, når formålet med handleplanen er opfyldt.
Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem foranstaltningen,
skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen 3. måneder efter opstarts,
derefter hvert halve år.
Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret individuel
vurdering og med udgangspunkt i vurderingen i den børnefaglige under-
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søgelse iht. SEL § 50.

Levering af ydelsen

Aflastningen skal som udgangspunkt etableres i netværket.
Dernæst plejefamilie, opholdssted og døgninstitution, der er godkendt til
aflastning af socialtilsynet og som fremgår af Tilbudsportalen.

Andet
Godkendt i Byrådet den 04.02.2019

Af hensyn til tilknytningen bør børn under 3 år ikke tilbydes aflastning.
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