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Kvalitetsstandard for behandling i et kombineret undervisnings og behandlingstilbud og intern skole på et anbringelsessted (SEL § 52, stk.3, nr.3, SEL § 52, stk. 3, nr. 7 og Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder)
Formål

Formålet er at yde behandling til børn og unge og hvor det
viser sig mest hensigtsmæssigt at undervise barnet/den unge i
kortere eller længere tid i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, fx på grund af barnets/den unges svære adfærdsvanskeligheder.
Formålet er at:
 Yde behandling til barnet/den unge for at afhjælpe
barnet/den unges svære følelsesmæssige- og adfærdsmæssige vanskeligheder

Indhold

Behandlingen kan bestå af:
 En særlig pædagogisk tilgang i undervisningen.
 En særlig terapeutisk tilgang i undervisningen
 Social træning af barnet/den unge i undervisningen

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være børn/unge:
Hvor barnet/den unges vanskeligheder ikke alene kan
afhjælpes ved støtte til forældrene
 Anbragte børn og unge hvor barnet/den unges vanskeligheder ikke alene kan afhjælpes ved selve anbringelsen
 Foranstaltningen kræver, at der hos barnet er et påvist
behandlingsbehov


Omfang/varighed

Rådgiver vurderer omfang og varighed.

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.

Levering af ydelsen

Ydelsen leveres fortrinsvis af Vestervej Skole og af barnet/den
unges anbringelsessted.

Andet

Foranstaltningen kræver, at der træffes afgørelse i både i Børne- og Familierådgivningen/Ungeenheden (SEL) og Skolecentret (Folkeskoleloven).
Ved anbragte børn kræver det, at der er et påvist et behandlingsbehov hos barnet/den unge, der ikke ydes af anbringelsesstedet. Dertil kræver det en afgørelse om specialpædagogisk
bistand, der træffes af barnets skolekommune.
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Se yderligere i bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder her.
Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.
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