Børne- og Familierådgivningen
Ungeenheden

Kvalitetsstandard for ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub,
uddannelsessted eller lignende og
deltagelse i aktiviteter

2

Kvalitetsstandard for ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende og deltagelse i
aktiviteter (SEL § 52, stk.3, nr.1)
Formål

Formålet er at understøtte børn og unge til at deltage i aktiviteter, som de kan profitere af, og som bidrager til at sikre barnets/den unges trivsel og udvikling, og at sikre, at barnet/den
unge får den fornødne støtte og stimulation.
Der kan ydes økonomisk støtte til de udgifter, der er forbundet
med aktiviteten, jf. SEL § 52a, stk.1, nr.2. Iværksættelse af foranstaltningen kan foregå uden forældremyndighedsindehaverens
samtykke, jf. SEL § 56.

Indhold

Indholdet i foranstaltningen strækker sig bredt, herunder:
 Deltagelse i en sportsaktivitet eller anden fritidsaktivitet
 Deltagelse i dagtilbud, skole, SFO eller klub
Kravet til indholdet i aktiviteten er, at det matcher barnets behov for støtte og stimulation, og at der er tale om generelle
aktiviteter i nærmiljøet.
Ydelsen kan gives til unge i kombination med en fast kontaktperson i henhold til SEL § 52.3.6.

Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppen kendetegnes typisk ved at være:
 Børn/unge i familier, der har problemer med at opretholde struktur og stabilitet i dagligdagen i et omfang, der
truer barnets/den unges trivsel og udvikling.
 Børn/unge, der er begyndt at isolere sig og har fået foretaget børnefaglig undersøgelse og derfor kan profitere af
at have aktiviteter i normalmiljøet.
 Børn/unge, hvor forældrene ikke har økonomiske eller
personlige ressourcer til at støtte barnet.
Foranstaltningen skal være af væsentlig betydning for barnet,
og det skal sandsynliggøres, at der kan opnås et positivt udbytte for barnet/den unge.
Tilbuddet er typisk målrettet børn og unge, der selv kan transportere sig til og fra aktiviteten.
Omfang/varighed

Varigheden af opholdet er som udgangspunkt op til et år.
Foranstaltningen ophører, når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages en opfølgning af indsatsen mindst hvert halve år.

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.
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Andet

Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.

Vedr. Servicelovens § 32 - særlige dagtilbud og § 36 – særlige
klubtilbud – træffes afgørelsen af henholdsvis Børnecentret,
Skolecentret og Ungeenheden jf. kvalitetsstandard for særlige
dagtilbud og kvalitetsstandard for særlige klubtilbud.
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