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Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af børn og
unge
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Beskrivelse af iværksættelse af aflastning og anbringelse af
børn og unge i henhold til servicelovens § 44 jf. 84, § 52, stk. 3
nr. 5 & 7 og § 58
Indledning
Målgruppen for anbringelse udenfor hjemmet er børn og unge hvor deres udvikling og trivsel er
truet, og det vurderes at problemerne ikke kan løses i hjemmet, på den måde sikres børnene og de
unges udvikling og trivsel gennem et alternativ til egen familie. En anbringelse sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af barnet eller den unges forhold.
At anbringe et barn eller en ung er en voldsom indgriben i barnets liv. Derfor skal det altid ske med
omhu og med en særlig opmærksomhed på, hvad formålet med anbringelsen er. I handleplanen
fremgår formålet med anbringelsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. På
den mådes arbejdes der målrettet på at målene med støtten opnås og en evt. hjemgivelse kan
iværksættes.
At et barn har behov for at komme i aflastning udenfor hjemmet eller forældrene har brug for at
blive aflastede grundet barnets funktionsnedsættelse er knap så indgribende som en anbringelse.
Ikke desto mindre skal der være den sammen omhu og særlige opmærksomhed på formålet med
aflastningen som beskrevet i barnets handleplan eller med udgangspunkt i forældrenes behov.
Denne vejledning beskriver hvilke overvejelser, der skal ligge inden anbringelse eller aflastning effektueres. Herunder en beskrivelse af hvilke aflastnings- og anbringelsesformer, der matcher barnet/den unges problemstillinger bedst.
Generelt
Barnet/den unge og deres forældre skal så vidt muligt altid tilbydes at besøge plejefamilien/se aflastning- eller anbringelsesstedet inden aflastningen/anbringelsen effektueres.
Barnet/den unge skal altid være fuldt orienteret om formålet med aflastningen eller anbringelsen.
Barnet/den unge skal også være orienteret om foranstaltningens varighed hvis det er muligt.
Samtykke
Når den unge er fyldt 15 år, er han/hun selvstændig partstatus, og der skal derfor foreligge et samtykke fra den unge i en frivillig anbringelse.
Samvær
Ved anbringelse skal barnet eller den unge inden anbringelsen høres om hvilke ønsker, de har i forhold til samvær med forældre og netværk. Barnet skal have en orientering om, hvor og hvordan
samvær med forældre og netværk kommer til at foregå. Kommunen skal orientere barnet, hvis det
er vurderet, at samværet skal være støttet eller overvåget, og barnet skal have en særlig orientering
om hvor og hvordan det kommer til at foregå.
Undervisningstilbud under en anbringelse
Der skal altid inden en anbringelse effektueres tages stilling til barnet/den unges undervisningstilbud
således, at dette er på plads inden barnet flytter ind i sit nye hjem
Egenbetaling ved anbringelse
Når et barn eller en ung anbringes udenfor hjemmet, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne
ved en anbringelse. Der skal der derfor altid træffes afgørelse om egenbetaling, også selvom forældrene eller den unge ikke skal betale. Beløbet fastsættes på baggrund af forældrenes indkomstgrundlag.
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I særlige tilfælde kan forældrene hel eller delvis fritages for egen betaling, efter en konkret og individuel vurdering, selvom der efter de økonomiske forhold er grundlag for at pålægge betaling. Fritagelsen kan begrundes med forhold hos barnet eller den unge eller forældrene, f.eks., at:
 opholdet har et udpræget behandlingssigte,
 fritagelse for betaling i særlig grad er af betydning for at fremme forældrenes medvirken ved
gennemførelsen af støtten,
 der må regnes med særlig store udgifter for forældrene i forbindelse med opretholdelsen af
kontakten med barnet eller den unge,
 den unge har tidligere med egen indtægt bidraget til sit og familiens underhold eller efter
hjemmets forhold antageligt ville have gjort dette, hvis barnet eller den unge ikke havde fået
ophold uden for hjemmet, eller
 forældrene har flere børn i daginstitutioner, dagpleje eller anbringelsessteder for børn og unge.
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Kategorisering af aflastning og anbringelse
Herunder er der i skematisk form opsat forskellige aflastnings- om anbringelsesformer. Der er beskrevet hvilke problemstillinger hos barnet/den
unge og forældrene, der skal ligge til grund for valg af aflastnings- og anbringelsesform. Det er vigtigt at understrege at nedenstående kategorisering ikke er udtømmende. En anbringelse uden for hjemmet sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Priser kr. pr år

GRØN
Plejefamilier

GUL/1
Kost- og efterskoler,
ungdomspensioner,
opholdssteder og
specialiserede plejefamilier

GUL/2
Opholdssteder, døgninstitutioner og specialiserede plejefamilier

GUL/3
Opholdssteder og
døgninstitutioner

RØD
Døgninstitution, herunder sikrede institutioner

200.000 – 400.000

360.000 – 600.000

600.000 – 900.000

900.000 – 1.000.000

850.000 –

Specialiseret aflastning
og aflastning hvor der
ikke kan findes en egnet
plejefamilie.

Specialiseret aflastning.

Aflastning
Aflastning jf. § 52 Aflastning til børn, hvor
der er brug for at komstk. nr. 5 & § 44
pensere for manglende
jf. 84
forældrekompetence.

Aflastning til forældre,
der i perioder har brug
for at generere overskud
til at håndtere barnets
vanskeligheder. Støtte og
udvikling af barnet og
give barnet kendskab til
og mulighed for at indgå
i almindelige og stabile
familiemønstre og relationer.
Aflastning til forældre til
børn med betydelige og
varige funktionsnedsættelser.
Forebygge anbringelse.

Der etableres ikke aflastning i denne kategori.

Der etableres ikke aflastning i denne kategori.
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GRØN
Plejefamilier

GUL/1
Kost- og efterskoler,
ungdomspensioner,
opholdssteder og
specialiserede plejefamilier

GUL/2
Opholdssteder, døgninstitutioner og specialiserede plejefamilier

GUL/3
Opholdssteder og
døgninstitutioner

RØD
Døgninstitution, herunder sikrede institutioner

Unge i alderen 14 - 17 år
(-23. år).

Børn og unge i alderen
10 - 17 år (-23. år).

Unge med flere anbringelsesforløb.

Børn og unge med massive psykiske og/eller
fysiske handicap.

Unge, hvis forældre, der
pga. egne problemer ikke
er i stand til at have samvær med den unge uden
støtte.

Børn og unge, hvis forældre, der pga. egne
problemer, ikke er i stand
til at have samvær med
barnet/den unge eller
ikke kan have samvær
uden omfattende støtte.

Anbringelse
Generelt

Alle børn og unge uanset
alder hvor det vurderes,
at en plejefamilie er den
rette form for anbringelse.
Akut anbringelse af børn,
der vurderes at kunne
anbringes i en plejefamilie.

Førstegangsanbragte
unge i alderen 14 - 17 år
(-23. år).

Førstegangsanbragte
unge i alderen 14 - 17 år
(-23. år).

Unge, der har været anbragte i plejefamilie hvor
plejefamilien ikke ser sig
i stand til at møde den
unges behov mere.

Børn under 14 år med
betydelige og varige
funktionsnedsættelser og
børn med et betydeligt
behandlingsbehov.
Unge, der har været plejefamilieanbragte, men
hvor plejefamilien ikke
ser sig i stand til at møde
den unges behov mere.
Unge med flere anbringelsesforløb.

Generelt om
forældrenes
problemstillinger

Børn og unge af mentalt
retarderede forældre.
Børn og unge af forældre
med manglende omsorgsevne.
Børn og unge, der har
været udsatte for omsorgssvigt og/eller vold
og overgreb.
Børn og unge af misbru-

Unge hvis forældre, der
pga. af egne problemer
ikke er i stand til at varetage den unges behov
for stabilitet og omsorg,
men som kontinuerligt
er i stand til at have samvær med den unge i et
eller andet omfang uden
støtte.

Unge hvis forældre, der
pga. af egne problemer
ikke er i stand til at varetage den unges behov
for stabilitet og omsorg,
men som er i stand til at
have samvær med den
unge i et begrænset omfang uden støtte.

Børn og unge hvor forældrene ikke kan have
samvær med barnet/den
unge uden omfattende
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GRØN
Plejefamilier

GUL/1
Kost- og efterskoler,
ungdomspensioner,
opholdssteder og
specialiserede plejefamilier

GUL/2
Opholdssteder, døgninstitutioner og specialiserede plejefamilier

GUL/3
Opholdssteder og
døgninstitutioner

gende forældre.

RØD
Døgninstitution, herunder sikrede institutioner
støtte pga. barnets behandlings- og/eller plejebehov.

Børn og unge af psykiske
syge forældre i en særlig
grad.
Børn og unge af forældre
i fængsel.
Børn og unge hvis forældre, der pga. af egne
problemer ikke er i stand
til at varetage den barnets/ den unges behov
for stabilitet og omsorg,
men som kontinuerligt
er i stand til at have samvær med barnet/den
unge med og uden støtte.

Generelt om
barnet/den unge

Børn, der har forskellige
problemstillinger, der
kræver almindelig omsorg og/eller omsorg og
specialpædagogisk tilrettelæggelse af barnets
hverdag.
Børn med lettere.
Psykiatriske diagnoser.

Unge med flere forekommende vanskeligheder af en sådan karakter,
der sammenholdt med
de hjemlige forhold gør,
at de ikke kan bo fast
hjemme.
Unge, der i perioder ikke
har boet hjemme.
Mentalt retarderede unge.

Psykisk syge børn og
unge.
Mentalt retarderede børn
og unge og udviklingshæmmede børn og unge.

Svært psykisk syge unge.

Unge, der har et aktivt
misbrug.

Børn og unge med massive psykiske og/eller
fysiske handicap hvor
barnet/den unge vurderes at have behov for
behandling og/eller pleje.

Unge der er på vej ind i
/kriminalitet/bande miljø.

Børn der pga. sygdom
skal døgnovervåges.

Mentalt retarderede unge kombineret med psykisk sygdom.

Børn og unge med massive psykiske og/eller
fysiske handicap hvor

Psykisk syge unge med
udadreagerende adfærd.
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GRØN
Plejefamilier

Børn med lettere funktionsnedsættelser.

GUL/1
Kost- og efterskoler,
ungdomspensioner,
opholdssteder og
specialiserede plejefamilier

GUL/2
Opholdssteder, døgninstitutioner og specialiserede plejefamilier

GUL/3
Opholdssteder og
døgninstitutioner

RØD
Døgninstitution, herunder sikrede institutioner
barnet/den unge, kan
være fysisk udadreagerende.
Unge der skal administrativt frihedsberøves.
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