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Indledning
Denne kvalitetsstandard omhandler anbringelse af børn og unge.
Retningsgivende for udarbejdelse af kvalitetsstandarden vedrørende anbringelse af børn
og unge i aldersgruppen fra 0 år til og med 17 år er:
Serviceloven
Retssikkerhedsloven
Anbringelsesreformen
Barnets Reform
Norddjurs Kommunes sammenhængende børnepolitik
Norddjurs Kommunes anbringelsesstrategi1

Anbringelsesstrategi
Norddjurs Kommune har en vedtaget strategi på anbringelsesområdet.
Anbringelsesstrategien er en overordnet fastlæggelse af kommunens serviceniveau på
anbringelsesområdet og har til formål at sikre de bedst mulige betingelser for en sikker
faglig og økonomisk styring af området.
I Norddjurs Kommune er det ambitionen så vidt muligt at hjælpe og støtte børn og unge
i deres eget miljø og med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familien, i det
øvrige private netværk og i normalsystemet.2
Grundholdningerne i anbringelsesstrategien betyder i praksis, at børn og unge kan
anbringes, når:
der ikke findes mindre indgribende, formålstjenlige indsatser, der kan afhjælpe
barnets mistrivsel
forældrene ønsker barnet anbragt og ikke vil medvirke til ambulante,
forebyggende indsatser (primært gældende for børn under 15 år)
forældrene på grund af sygdom eller dødsfald er ude af stand til at varetage
omsorgen for barnet
der er grundlag for anbringelse uden samtykke jvf. servicelovens § 58.
Anbringelsesstrategien betyder derudover, at der er fokus på lokale tilbud, hvilket i
praksis betyder, at der løbende arbejdes med at udvikle egne lokale tilbud, der
modsvarer de aktuelle behov. Brugen af tilbud uden for kommunen retter sig således
primært mod regionens specialinstitution Møllebækken samt den regionale institution
for unge, ”Grenen”.

1
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Se anbringelsesstrategien på Norddjurs Kommunes hjemmeside
Dækker i denne forbindelse over skole, daginstitution, sundhedspleje m.fl.
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Visitationsudvalget
Der er nedsat et visitationsudvalg på børne- og unge området. Udvalget består af
lederen af myndighedsafdelingens børne- og familieteam, socialkonsulent fra
myndighedsafdelingens tilsynsenhed, lederen af Norddjurs Børnecenter, lederen af
Familiehuset, en afdelingsleder fra UngNorddjurs samt en ungdomskonsulent. Ved
sammensætning af udvalget er det sikret, at lederne fra udførerområdet deltager med
henblik på optimal udnyttelse af ressourcerne samt fastholdelse af det gode samarbejde
mellem myndighed og udfører. En grundig visitation betyder, at der er afstemte
forventninger mellem dem, der bestiller opgaven, og dem der udfører opgaven.
Familiens socialrådgiver indstiller til det tilbud, der vurderes at være relevant, og
deltager selv i drøftelsen af sagen på visitationsudvalgsmødet. Visitationsudvalget
træffer beslutning ud fra en helhedsvurdering af, hvad der vil være det bedste tilbud til
barnet/den unge. Myndighedsafdelingens ledelse har den endelige kompetence til at
afgøre, hvilken foranstaltning, der skal iværksættes.
Der kan være tilfælde, hvor familien ønsker et andet tilbud, end det man bevilger, og
uenighed kan også dreje sig om familiens utilfredshed med, at Norddjurs Kommune
vælger egne tilbud, hvis disse tilbud vurderes at kunne løfte opgaven. I en sådan
situation er man altid i dialog med familien, og ender det med, at kommunen fastholder
sit tilbud, orienteres familien om ankemulighed.
Ved visitationen skal der bl.a. tages følgende i betragtning:
Der skal vælges en indsats, der ikke er mere indgribende end nødvendig og som
følger bestemmelserne i servicelovens, anbringelsesreformen og barnets reform
Behovet for specialiseringsniveau. LEON princippet anvendes (lavest effektive
omkostningsniveau)
Der visiteres primært til lokale, kommunale tilbud
Det vurderes, om det er muligt at tilpasse et lokalt, kommunalt tilbud frem for at
visitere til et regionalt tilbud eller et tilbud i en anden kommune.
Der visiteres i forhold til følgende prioritering:
Familiepleje/netværkspleje (som følger intentionerne i barnets reform)
Lokale kommunale tilbud
Eksterne specialiserede tilbud.

Anbringelsessteder for børn og unge
Det fremgår af Servicelovens § 66, at der findes følgende anbringelsessteder for børn og
unge:
1. Plejefamilier, jvf. § 142, stk.1
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2.
3.
4.
5.
6.

Kommunale plejefamilier jvf. § 142, stk. 1
Netværksplejefamilier jvf. servicelovens § 142, stk. 2
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende forhold, jvf. § 142, stk. 6
Opholdssteder for børn og unge jvf. § 142, stk. 7
Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner, jvf. § 67

Børn anbringes almindeligvis alene – men der er jvf. Servicelovens § 52,3,4 også
mulighed for, at børn kan anbringes sammen med deres forældre.
Kommunen skal i henhold til Servicelovens § 68 b, stk. 2 ved valg af anbringelsessted
vælge det anbringelsessted, som bedst imødekommer barnets/den unges behov.
Kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og
stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse i en plejefamilie er
mest hensigtsmæssig.
Kommunen skal i henhold til Servicelovens § 68 b, stk. 3 vælge samme anbringelsessted
til søskende, der anbringes udenfor hjemmet, med mindre de øvrige søskendes eller
barnets/den unges behov eller andre væsentlige forhold taler imod dette.
Kommunen skal i henhold til Servicelovens § 68 b, stk. 4 forud for en anbringelse hjælpe
barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller
netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen.
Forældre til anbragte børn og unge har jvf. servicelovens § 54 ret til en støtteperson
under anbringelsen.

Typer af anbringelser uden for hjemmet
Anbringelse med samtykke
Kommunen kan jfr. servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 beslutte at anbringe barnet eller den
unge uden for hjemmet i en plejefamilie, i en netværksplejefamilie, på eget værelse,
på kollegium eller kollegielignende opholdssted, på et opholdssted for børn og unge eller
på en døgninstitution, der anses for egnet til at imødekomme barnets/den unges særlige
behov.
Anbringelsen sker i et samarbejde med forældremyndighedsindehaveren, der giver sit
samtykke til en anbringelse, og anbringelsen vurderes i sammenhæng med øvrige
foranstaltninger af forebyggende karakter, idet der kan være behov for en kombination
af foranstaltninger.
Anbringelse uden samtykke
Ønsker forældremyndighedsindehaveren (eller den unge, hvis denne er fyldt 15 år) ikke
at give samtykke til en anbringelse, kan kommunen, jfr. servicelovens § 58, indstille til
beslutning i Norddjurs Kommunes børn og unge udvalg, at barnet/den unge anbringes,
hvis der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider
alvorlig skade på grund af:
1. utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge
2. vold eller andre alvorlige overgreb
3. misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos
barnet eller den unge
4. andre adfærds- eller tilpasningsvanskeligheder hos barnet eller den unge.
5

Er en sag så alvorlig, at man ikke kan afvente sagens behandling i børn og unge udvalget,
kan der træffes en midlertidig afgørelse af formanden for udvalget. Sagen vil så
efterfølgende skulle behandles i børn og unge udvalget.

Anbringelse i familiepleje
Norddjurs Kommune anvender løbende plejefamilier til mange forskelligartede opgaver.
Der kan være tale om længerevarende permanente ophold, og der kan være tale om
afgrænsede aflastningsopgaver. Den sammenhængende børnepolitik og anbringelsesstrategien medfører, at det prioriteres højt at arbejde med lokale løsninger og at
børn/unge, der skal anbringes uden for hjemmet, anbringes i familiepleje, hvor det
tjener barnets tarv bedst.
Formål

Formålet med en anbringelse uden for hjemmet er at sikre
barnets/den unges sundhed og udvikling. Formålet med at yde
støtte til børn og unge med et særligt behov er præciseret som
et led i barnets reform og i servicelovens § 46. Støtten skal ydes
med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal
have til formål at:
1. sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø,
der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a.
ved at understøtte barnets eller den unges
familiemæssige relationer og øvrige netværk
2. sikre barnets eller den unges muligheder for personlig
udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i
sociale relationer og netværk
3. understøtte barnets eller den unges skolegang og
muligheder for at gennemføre en uddannelse
4. fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel
5. forberede barnet eller den unge til et selvstændigt
voksenliv.

Hvem udfører opgaven

Sagsbehandlingen vedrørende anbringelse af børn og unge
varetages af familierådgiverne i myndighedsafdelingens børne- og
familieteam.
Anbringelser iværksættes efter visitation til foranstaltning via
visitationsudvalget. Er der tale om anbringelse uden samtykke,
forelægges sagen til beslutning i børn og unge udvalget 3.

Omfang

Den planlagte anbringelse med samtykke
Forud for den planlagte anbringelse med samtykke har
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Børn og Unge Udvalget består af en dommer, 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen og 2 børnesagkyndige.
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familierådgiveren foretaget en børnefaglig undersøgelse jvf.
servicelovens § 50 med henblik på at afklare behov for
hjælpeforanstaltninger.
Børne- og familieteamets tilsynsenhed anviser den plejefamilie,
som man vurderer vil kunne opfylde barnets behov bedst.
Familierådgiver afklarer yderligere, om der kan indgås kontrakt4
med plejefamilien, og aflægger herefter besøg hos plejefamilien
med barn og forældre, hvor indflytning aftales og planlægges.
Den akutte anbringelse med samtykke
Opstår der en så alvorlig situation, at der er grundlag for en akut
anbringelse, er der ikke foretaget nogen børnefaglig
undersøgelse jvf. Servicelovens § 50. Tilsynsenheden anviser den
plejefamilie, som man på det foreliggende grundlag vurderer, vil
kunne opfylde barnets behov bedst, og anbringelse sker uden forbesøg. Sagen er derefter til endelig godkendelse i visitationsudvalget.
Den planlagte anbringelse uden samtykke
På baggrund af den foreliggende børnefaglige undersøgelse jvf.
servicelovens § 50 samt redegørelsen, som familierådgiver
udarbejder, træffer børn og unge udvalget beslutning, om barnet
skal anbringes uden samtykke. Besluttes det, at barnet skal
anbringes uden samtykke, anviser børne- og familieteamets
tilsynsenhed den plejefamilie, som man vurderer, vil kunne
opfylde barnets behov bedst, og familierådgiveren forestår
anbringelsen af barnet. Forældrene deltager, så vidt det er
muligt. Som et led i denne proces kan det være nødvendigt med
assistance af ledelse og politi.
Den akutte anbringelse uden samtykke
Opstår der en så alvorlig situation, at der er grundlag for en akut
anbringelse, kontakter ledelsen i myndighedsafdelingens børneog familieteam formanden for Børn og Unge udvalget med
henblik på at afklare grundlaget for en akut anbringelse.
Der udarbejdes en skriftlig afgørelse, som formanden for
udvalget underskriver.
Tilsynsenheden anviser den plejefamilie, som man på det
foreliggende grundlag vurderer, vil kunne opfylde
barnets behov bedst, hvorefter anbringelse finder sted.
Forældrene deltager, så vidt det er muligt.
Som et led i denne proces kan det være nødvendigt med
assistance af ledelse og politi.
En formandsbeslutning skal efterfølgende behandles i børn og
unge udvalget senest inden 7 dage.
Beslutninger om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke
kan ankes. Forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge
fra 12 år har ret til hver sin advokat.
4

Bl.a. vedr. aflønning, hvor KL’s retningslinjer følges.
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Afgørelser meddeles skriftligt med angivelse af mulighed for
anke.
Forældremyndighedsindehaver har ret til at få indsigt i de akter,
der ligger til grund for beslutningen. Barnet/den unge fra 12 år
har ret til at blive hørt.

Indhold

Når anbringelse er foretaget jvf. ovenstående skal
familierådgiveren fra børne- og familieteamet løbende sikre
kvaliteten i anbringelsen i et samarbejde med barnet/den unge,
forældrene og plejefamilien.
Familierådgiver skal minimum 2 gange årligt have en
samtale med barnet/den unge med henblik på at sikre, at
barnet trives.
Familierådgiver skal senest 3 måneder efter anbringelsen
sørge for, at handleplanen5 jvfr. § 140 revideres.
Handleplanen revideres desuden efter behov, dog som
minimun med ½ års interval.
Handleplanen skal ses som et dynamisk samarbejdsredskab, der skal være med til at kvalificere samarbejdet
mellem familierådgiveren, barnet / den unge, barnets /
den unges familie og de mennesker, der skal yde en
indsats i forhold til barnet / den unge og dermed være et
redskab, der skal give en fælles forståelse af indholdet i
og formålet med indsatsen.
Handleplanen skal angive målet – men også hvilken indsats
der er nødvendig for at opnå målet. Det vil sige, at det
skal overvejes, hvilke kvaliteter indsatsen skal indeholde i
forhold til det konkrete barn / den konkrete unge.
Handleplanen skal også indeholde overvejelser om
foranstaltningens varighed.
Handleplanen skal være så konkret som mulig og
handlingsrettet.
For unge, der er fyldt 16 år, skal der i handleplanen indgå
konkrete mål for den unges overgang til voksentilværelsen. Herunder også efterværn.
Handleplanen skal rumme oplysninger om hvilken form for
støtte, der skal iværksættes over for familien, mens
barnet/den unge er anbragt udenfor hjemmet og efter en
hjemgivelse jvf. § 140, stk. 4.
Norddjurs Kommune lægger vægt på et dialogbaseret samarbejde
med anbragte børn/unge, deres familie og anbringelsessted. Det
betyder, at det har høj prioritet, at der er en løbende, gensidig
udviklingsorienteret dialog med børn/unge, deres familie og
myndighedsafdelingens samarbejdspartnere.

5

Handleplanens punkter: anbringelsens art, lovgrundlag og sted, anbringelsestidspunkt og forventet varighed, hvem er
handleplanen udarbejdet med, formål med indsatsen, barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold,
sundhedsforhold, fritidsforhold, familiens netværk, barnets indstilling til anbringelsen, hvordan indgår forældrene i
samarbejdet omkring barnet under anbringelsen, partshøring, stillingtagen til støtteperson, støtteforanstaltninger til
forældremyndighedsindehavere under og efter anbringelsen, støtte til barnet/den unge under og efter anbringelsen,
særlige aftaler, samtykke til anbringelsen og dato for opfølgning .
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Alle anbragte børn og unge modtager et kort med kontaktoplysninger på socialkonsulenterne i børne- og familieteamets
tilsynsenhed, så de under anbringelsen har viden om, hvem det
er, der fører tilsyn med anbringelsesstedet.
Resultat

Et trygt omsorgsmiljø med nære stabile relationer til voksne er
en vigtig forudsætning for en god opvækst. At skabe kontinuitet
og sammenhæng i barnets/den unges liv ved hjælp af klare mål
for indsatsen og klar sammenhæng i alle tiltag på vejen mod
målet er derfor helt afgørende. Dette sikres ved:
Familierådgivers løbende dialog med barnet / den unge,
familien, anbringelsesstedet og samarbejdspartnere.
Familierådgiver indhenter løbende skriftlig status fra
relevante parter, der sammen med den løbende dialog
danner grundlag for beslutninger.
Tydelige handleplaner, der revideres jvf. opfølgningsfristerne, og som det sikres, at alle involverede kender
indholdet i.

Klageadgang

En afgørelse fra myndighedsafdelingen indeholder altid en
skriftlig begrundelse med retsgrundlag og klagevejledning.
Klage over børn og ungeudvalgets beslutning om en tvangsanbringelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen. Børn
der er fyldt 12 år kan også indgive klage.
Beslutninger om frivillige anbringelser kan inden 4 uger
indbringes for Ankestyrelsen. Børn der er fyldt 12 år kan også
indgive klage.
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Anbringelse på institutioner
Norddjurs Kommune anvender løbende institutioner, der er godkendt til at modtage
børn og unge i døgnophold af kortere eller længere varighed. Den sammenhængende
børnepolitik og den besluttede anbringelsesstrategi medfører, at det prioriteres højt at
arbejde med løsninger på kommunens egne tilbud.
Aktuelt er der følgende godkendte, kommunale institutioner i Norddjurs Kommune med
anbringelsespladser for børn og unge:
Norddjurs Børnecenter, Trekanten 34, 8500 Grenaa
Unghuset, Sdr. Alle’ 17B, 8500 Grenaa
Plus 2, Kløvervangen 9, 8500 Grenaa
Formål

Formålet med en anbringelse uden for hjemmet er at sikre
barnets/den unges sundhed og udvikling.
Formålet med at yde støtte til børn og unge med et særligt
behov er præciseret som et led i barnets reform og i
servicelovens § 46. Støtten skal ydes med henblik på at sikre
barnets eller den unges bedste og skal have til formål at:
1. sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø,
der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a.
ved at understøtte barnets eller den unges
familiemæssige relationer og øvrige netværk
2. sikre barnets eller den unges muligheder for personlig
udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i
sociale relationer og netværk
3. understøtte barnets eller den unges skolegang og
muligheder for at gennemføre en uddannelse
4. fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel
5. forberede barnet eller den unge til et selvstændigt
voksenliv.

Hvem udfører opgaven

Sagsbehandlingen vedrørende anbringelse af børn og unge
varetages af familierådgiverne i myndighedsafdelingens børne- og
familieteam.
Anbringelser iværksættes efter visitation til foranstaltning via
visitationsudvalget. Er der tale om anbringelse uden samtykke,
forelægges sagen til beslutning i børn og unge udvalget.
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Omfang

Den planlagte anbringelse med samtykke
Forud for den planlagte anbringelse med samtykke har
familierådgiveren foretaget en børnefaglig undersøgelse jvf.
servicelovens § 50 med henblik på at afklare behov for
hjælpeforanstaltninger.
Visitationsudvalget anviser det tilbud, som man vurderer vil
kunne opfylde barnets/den unges behov bedst. Familierådgiver
afklarer yderligere, om der kan indgås aftale med institutionen,
udarbejder relevant visitationsmateriale og aflægger herefter
besøg på institutionen med barnet/den unge og familien, hvor
indflytning aftales.
Den akutte anbringelse med samtykke
Opstår der en så alvorlig situation, at der er grundlag for en akut
anbringelse, er der ikke foretaget nogen børnefaglig
undersøgelse jvf. Servicelovens § 50.
Familierådgiver anviser i et samarbejde med myndighedsafdeingens børne- og failieteam det tilbud, som man vurderer vil
kunne opfylde barnets/den unges behov bedst. Familierådgiver
afklarer nærmere med institutionen og bistår ved indflytning.
Snarest muligt derefter afholdes der et indskrivningsmøde på
institutionen med familierådgiver, barnet/ den unge og familien.
Sagen forelægges visitationsudvalget til efterretning.
Den planlagte anbringelse uden samtykke
På baggrund af den foreliggende børnefaglige undersøgelse jvf.
servicelovens § 50 samt redegørelsen, som familierådgiver
udarbejder, træffer Børn og unge udvalget beslutning, om barnet
skal anbringes uden samtykke.
Besluttes det, at barnet skal anbringes uden samtykke, anviser
visitationsudvalget det tilbud, som man vurderer, vil kunne
opfylde barnets/den unges behov bedst.
Familierådgiveren forestår anbringelsen af barnet/den unge.
Forældrene deltager, så vidt det er muligt.
Som et led i denne proces kan det være nødvendigt med
assistance fra ledelse og politi.
Den akutte anbringelse uden samtykke
Opstår der en så alvorlig situation, at der er grundlag for en akut
anbringelse, kontakter ledelsen i myndighedsafdelingen
formanden for børn og unge udvalget med henblik på at afklare
grundlaget foren akut anbringelse.
Der udarbejdes en skriftlig afgørelse, som formanden for
udvalget underskriver. Familierådgiver anviser i et samarbejde
med myndighedsafdelingens ledelse det tilbud, som man
vurderer vil kunne opfylde barnets/den unges behov bedst.
Familierådgiveren forestår anbringelsen af barnet/den unge.
Forældrene deltager, så vidt det er muligt.
Som et led i denne proces kan det være nødvendigt med
assistance fra ledelse og politi. Sagen forelægges visitations11

udvalget til efterretning.
En formandsbeslutning skal efterfølgende behandles i børn og
unge udvalget.
Beslutninger om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke
kan ankes. Forældremyndighedsindehaver og barnet/den unge
fra 12 år har ret til hver sin advokat, og afgørelser meddeles
skriftligt med angivelse af mulighed for anke.
Forældremyndighedsindehaver har ret til at få indsigt i de akter,
der ligger til grund for beslutningen. Barnet/den unge fra 12 år
har ret til at blive hørt.
Indhold

Når anbringelse er foretaget jvf. ovenstående skal
familierådgiveren fra børne- og familieteamet løbende sikre
kvaliteten i anbringelsen i et samarbejde med barnet/den unge,
forældrene og institutionen.
Familierådgiver skal minimum 2 gange årligt have en
samtale med barnet / den unge med henblik på at sikre,
at barnet trives.
Familierådgiver skal senest 3 måneder efter anbringelsen
sørge for, at handleplanen jvfr. § 140 revideres.
Handleplanen revideres desuden efter behov, dog som
minimun med ½ års interval.
Handleplanen skal ses som et dynamisk samarbejdsredskab, der skal være med til at kvalificere samarbejdet
mellem familierådgiveren, barnet/den unge, barnets/den
unges familie og de mennesker, der skal yde en indsats i
forhold til barnet/den unge og dermed være et redskab,
der skal give en fælles forståelse af indholdet i og
formålet med indsatsen.
Handleplanen skal angive målet – men også hvilken indsats
der er nødvendig for at opnå målet. Det vil sige, at det
skal overvejes, hvilke kvaliteter indsatsen skal indeholde i
forhold til det konkrete barn / den konkrete unge.
Handleplanen skal også indeholde overvejelser om
foranstaltningens varighed.
Handleplanen skal være så konkret som mulig og
handlingsrettet.
For unge, der er fyldt 16 år, skal der i handleplanen indgå
konkrete mål for den unges overgang til voksentilværelsen. Herunder også efterværn.
Handleplanen skal rumme oplysninger om, hvilken form for
støtte, der skal iværksættes overfor familien, mens barnet
/den unge er anbragt udenfor hjemmet og efter en
hjemgivelse jvf. § 140 stk. 46.
Norddjurs Kommune lægger vægt på et dialogbaseret samarbejde
med anbragte børn/unge, deres familie og anbringelsessted. Det
betyder, at det har høj prioritet, at der er en løbende, gensidig
udviklingsorienteret dialog med børn/unge, deres familier og
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myndighedsafdelingens samarbejdspartnere.
Alle anbragte børn og unge modtager et kort med kontaktoplysninger på socialkonsulenterne i børne- og familieteamets
tilsynsenhed, så de under anbringelsen har viden om, hvem det
er, der fører tilsyn med anbringelsesstedet.
Resultat

Et trygt omsorgsmiljø med nære stabile relationer til voksne er
en vigtig forudsætning for en god opvækst. At skabe kontinuitet
og sammenhæng i barnets / den unges liv ved hjælp af klare mål
for indsatsen og klar sammenhæng i alle tiltag på vejen mod
målet er derfor helt afgørende. Dette sikres ved:
Familierådgivers løbende dialog med barnet / den unge,
familien, anbringelsesstedet og samarbejdspartnere.
Familierådgiver indhenter løbende skriftlig status fra
relevante parter, der sammen med den løbende dialog
danner grundlag for beslutninger.
Tydelige handleplaner, der revideres jvf.
opfølgningsfristerne, og som det sikres, at alle involverede
kender indholdet i.

Klageadgang

En afgørelse fra myndighedsafdelingen indeholder altid en
skriftlig begrundelse med retsgrundlag og klagevejledning.
Klage over børn og ungeudvalgets beslutning om en tvangsanbringelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen. Børn
der er fyldt 12 år kan også indgive klage.
Beslutninger om frivillige anbringelser kan inden 4 uger
indbringes for Ankestyrelsen. Børn der er fyldt 12 år kan også
indgive klage.
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Anbringelse på opholdssteder
I Norddjurs Kommune er der aktuelt 2 opholdssteder, der i henhold til Servicelovens §
142 stk. 7 er godkendt til anbringelse af børn og unge. Det drejer sig om:
Skovbrynet, Mogenstrupvej 5, Ramten, 8586 Ørum
Østergård, Birkedalsvej 26, 8500 Grenaa
Den sammenhængende børnepolitik og anbringelsesstrategien medfører, at det
prioriteres højt at arbejde med lokale løsninger og egne tilbud.
Formål

Formålet med en anbringelse uden for hjemmet er at sikre
barnets/den unges sundhed og udvikling. Formålet med at yde
støtte til børn og unge med et særligt behov er præciseret som
et led i barnets reform i servicelovens § 46. Støtten skal ydes
med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal
have til formål at:
1. sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø,
der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a.
ved at understøtte barnets eller den unges
familiemæssige relationer og øvrige netværk
2. sikre barnets eller den unges muligheder for personlig
udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i
sociale relationer og netværk
3. understøtte barnets eller den unges skolegang og
muligheder for at gennemføre en uddannelse
4. fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel
5. forberede barnet eller den unge til et selvstændigt
voksenliv.

Hvem udfører opgaven

Sagsbehandlingen vedr. anbringelse af børn og unge varetages af
familierådgiverne i myndighedsafdelingens børne- og
familieteam.
Anbringelser iværksættes efter visitation til foranstaltning via
visitationsudvalget. Er der tale om anbringelse uden samtykke,
forelægges sagen til beslutning i børn og unge udvalget.
Den planlagte anbringelse med samtykke

Omfang

Forud for den planlagte anbringelse med samtykke har
familierådgiveren foretaget en børnefaglig undersøgelse jvf.
servicelovens § 50 med henblik på at afklare behov for
hjælpeforanstaltninger. Visitationsudvalget anviser det tilbud,
som man vurderer vil kunne opfylde barnets/den unges behov
bedst. Familierådgiveren afklarer yderligere, om der kan indgås
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aftale med opholdsstedet, udarbejder relevant visitationsmateriale, og aflægger herefter besøg på opholdsstedet med
barnet/den unge og familien og indflytning aftales.
Den akutte anbringelse med samtykke
Opstår der en så alvorlig situation, at der er grundlag for en akut
anbringelse, er der ikke foretaget nogen børnefaglig undersøgelse jvf. servicelovens § 50.
Familierådgiveren anviser i et samarbejde med myndighedsafdelingens ledelse det tilbud, som man vurderer vil kunne opfylde
barnets/den unges behov bedst. Familierådgiver afklarer
nærmere med opholdsstedet og bistår ved indflytning.
Snarest muligt derefter afholdes der et indskrivningsmøde på
opholdsstedet med familierådgiver, barnet/den unge og familien.
Sagen forelægges visitationsudvalget til efterretning.
Den planlagte anbringelse uden samtykke
På baggrund af den foreliggende børnefaglige undersøgelse jvf.
servicelovens § 50 samt redegørelsen som familierådgiveren
udarbejder, træffer børn og unge udvalget beslutning, om barnet
skal anbringes uden samtykke. Besluttes det, at barnet skal
anbringes uden samtykke, anviser visitationsudvalget det tilbud,
som man vurderer, vil kunne opfylde barnets/den unges behov
bedst.
Familierådgiveren forestår anbringelsen af barnet/den unge.
Forældrene deltager, så vidt det er muligt. Som et led i denne
proces kan det være nødvendigt med assistance fra ledelse og
politi.
Den akutte anbringelse uden samtykke
Opstår der en så alvorlig situation, at der er grundlag for en akut
anbringelse, kontakter familierådgiveren formanden for børn og
unge udvalget med henblik på at afklare grundlaget for akut
anbringelse.
Der udarbejdes en skriftlig afgørelse, som formanden for
udvalget underskriver. Familierådgiveren anviser i et samarbejde
med myndighedsafdelingens ledelse det tilbud, som man
vurderer vil kunne opfylde barnets/den unges behov bedst.
Familierådgiveren forestår anbringelsen af barnet/den unge.
Forældrene deltager, så vidt det er muligt.
Som et led i denne proces kan det være nødvendigt med
assistance fra ledelse og politi. Sagen forelægges visitationsudvalget til efterretning.
En formandsbeslutning skal efterfølgende behandles i børn og
unge udvalget.
Beslutninger om anbringelse uden for hjemmet uden samtykke
kan ankes.
Forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge fra 12 år
har ret til hver sin advokat.
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Afgørelser meddeles skriftligt med angivelse af mulighed for
anke.
Forældremyndighedsindehaveren har ret til at få indsigt i de
akter, der ligger til grund for beslutningen. Barnet/den unge fra
12 år har ret til at blive hørt.
Indhold

Når anbringelse er foretaget jvf. ovenstående skal
familierådgiveren fra børne- og familieteamet løbende sikre
kvaliteten i anbringelsen i et samarbejde med barnet/den unge,
forældrene og opholdsstedet.
Familierådgiver skal minimum 2 gange årligt have en
samtale med barnet / den unge med henblik på at sikre,
at barnet trives.
Familierådgiveren skal senest 3 måneder efter
anbringelsen sørge for, at handleplanen jvf. § 140
revideres. Handleplanen revideres desuden efter behov,
dog som minimun med ½ års interval.
Handleplanen skal ses som et dynamisk samarbejdsredskab, der skal være med til at kvalificere samarbejdet
mellem familierådgiveren, barnet/den unge, barnets/den
unges familie og de mennesker, der skal yde en indsats i
forhold til barnet/den unge og dermed være et redskab,
der skal give en fælles forståelse af indholdet i og
formålet med indsatsen.
Handleplanen skal angive målet, men også hvilken indsats
der er nødvendig for at opnå målet. Det vil sige, at det
skal overvejes, hvilke kvaliteter indsatsen skal indeholde i
forhold til det konkrete barn/unge.
Handleplanen skal også indeholde overvejelser om
foranstaltningens varighed.
Handleplanen skal være så konkret som mulig og
handlingsrettet.
For unge, der er fyldt 16 år, skal der i handleplanen indgå
konkrete mål for den unges overgang til voksentilværelsen. Herunder også efterværn.
Handleplanen skal rumme oplysninger om, hvilken form for
støtte, der skal iværksættes overfor familien, mens barnet
/den unge er anbragt udenfor hjemmet og efter en
hjemgivelse jvf. § 140 stk. 47.
Der lægges vægt på et dialogbaseret samarbejde med anbragte
børn/unge, deres familie og anbringelsessted. Det betyder, at
det har høj prioritet, at der er en løbende, gensidig udviklingsorienteret dialog med børn, unge, deres familier og myndighedsafdelingens samarbejdspartnere.
Alle anbragte børn og unge modtager et kort med kontaktoplysninger på socialkonsulenterne i børne- og familieteamets
tilsynsenhed, så de under anbringelsen har viden om, hvem det
er, der fører tilsyn med anbringelsesstedet.
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Resultat

Et trygt omsorgsmiljø med nære stabile relationer til voksne er
en vigtig forudsætning for en god opvækst. At skabe kontinuitet
og sammenhæng i barnets/den unges liv ved hjælp af klare mål
for indsatsen og klar sammenhæng i alle tiltag på vejen mod
målet er derfor helt afgørende. Dette sikres bl.a. ved:
Familierådgivers løbende dialog med barnet/den unge,
familien, anbringelsesstedet og samarbejdspartner.
Familierådgiveren indhenter løbende skriftlig status fra
relevante parter, der sammen med den løbende dialog
danner grundlag for beslutninger.
Tydelige handleplaner, der revideres løbende og hvor det
sikres, at alle involverede kender indholdet i.

Klageadgang

En afgørelse fra myndighedsafdelingen indeholder altid en
skriftlig begrundelse med retsgrundlag og klagevejledning.
Klage over børn og ungeudvalgets beslutning om en
tvangsanbringelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen.
Børn der er fyldt 12 år kan også indgive klage.
Beslutninger om frivillige anbringelser kan inden 4 uger
indbringes for Ankestyrelsen. Børn der er fyldt 12 år kan også
indgive klage.

17

Anbringelse på efterskoler og kostskoler
I Norddjurs er der aktuelt 2 efterskoler med godkendte anbringelsespladser i henhold til
Servicelovens § 52.3.7:
Efterskolen Helle, Dyrehavevej 28, Gjerrild, 8500 Grenaa
Djurslands Efterskole, Kanneshøjvej 43, 8585 Glesborg
Formål

Formålet med en anbringelse udenfor hjemmet er at sikre
barnets/den unges sundhed og udvikling. Formålet med at yde
støtte til børn og unge med et særligt behov er præciseret som
et led i barnets reform i servicelovens § 46. Støtten skal ydes
med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal
have til formål at:
1. sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø,
der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a.
ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk
2. sikre barnets eller den unges muligheder for personlig
udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i
sociale relationer og netværk
3. understøtte barnets eller den unges skolegang og
muligheder for at gennemføre en uddannelse
4. fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel
5. forberede barnet eller den unge til et selvstændigt
voksenliv.

Hvem udfører opgaven

Sagsbehandlingen vedrørende anbringelse af børn og unge i
henhold til servicelovens § 52 stk. 3 nr. 7, varetages af
familierådgiverne i myndighedsafdelingens børne- og
familieteam.
Anbringelser iværksættes efter visitation til foranstaltning via
visitationsudvalget.
Ved valg af anbringelse på efterskole/kostskole vil der typisk
være tale om anbringelse med samtykke.

Omfang

Den planlagte anbringelse med samtykke
Anbringelse på efterskole/kostskole vil som udgangspunkt være
en anbringelse med samtykke, da det er vurderingen, at en sådan
foranstaltning ikke vil kunne håndtere de problemstillinger, der
vil være omkring en anbringelse uden samtykke.
Forud for den planlagte anbringelse med samtykke har
familierådgiveren foretaget en børnefaglig undersøgelse jvf.
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servicelovens § 50 med henblik på at afklare behov for
hjælpeforanstaltninger. Visitationsudvalget anviser det tilbud,
som man vurderer, vil kunne opfylde barnet /den unges behov
bedst
Familierådgiveren afklarer yderligere, om der kan indgås aftale
med efterskolen/kostskolen, udarbejder relevant visitationsmateriale, og aflægger herefter besøg på efterskolen/kostskolen
med barnet/den unge og familien.
Indhold

Når anbringelse er foretaget jvf. ovenstående, skal familierådgiveren frabørne- og familieteamet løbende sikre kvaliteten i
anbringelsen i et samarbejde med barnet/den unge, forældrene
og efterskolen/kostskolen.
Familierådgiveren skal minimum 2 gange årligt have en
samtale med barnet/den unge med henblik på at sikre, at
barnet trives.
Familierådgiver skal senest 3 måneder efter anbringelsen
sørge for, at handleplanen jvf. § 140 revideres.
Handleplanen revideres desuden efter behov, dog som
minimun med ½ års interval.
Handleplanen skal ses som et dynamisk samarbejdsredskab, der skal være med til at kvalificere samarbejdet
mellem familierådgiveren, barnet/den unge, barnets/den
unges familie og de mennesker, der skal yde en indsats i
forhold til barnet/den unge og dermed være et redskab,
der skal give en fælles forståelse af indholdet i og formålet med indsatsen.
Handleplanen skal angive målet, men også hvilken indsats
der er nødvendig for at opnå målet. Det vil sige, at det
skal overvejes, hvilke kvaliteter indsatsen skal indeholde i
forhold til det konkrete barn/den konkrete unge.
Handleplanen skal også indeholde overvejelser om
foranstaltningens varighed.
Handleplanen skal være så konkret som mulig og handlingsrettet.
For unge, der er fyldt 16 år, skal der i handleplanen indgå
konkrete mål for den unges overgang til voksentilværelsen. Herunder også efterværn.
Handleplanen skal rumme oplysninger om, hvilken form for
støtte, der skal iværksættes overfor familien, mens barnet
/den unge er anbragt udenfor hjemmet og efter en hjemgivelse jvf. § 140 stk. 48
Der lægges vægt på et dialogbaseret samarbejde med anbragte
børn/unge, deres familie og anbringelsessted. Det betyder, at
det har høj prioritet, at der er en løbende, gensidig udviklingsorienteret dialog med børn, unge, deres familier og
myndighedsafdelingens samarbejdspartnere.
Alle anbragte børn og unge modtager et kort med kontaktoplysninger på socialkonsulenterne i børne- og familieteamets
tilsynsenhed, så de under anbringelsen har viden om, hvem det
er, der fører tilsyn med anbringelsesstedet
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Resultat

Et trygt omsorgsmiljø med nære stabile relationer til voksne er
en vigtig forudsætning for en god opvækst. At skabe kontinuitet
og sammenhæng i barnets/den unges liv ved hjælp af klare mål
for indsatsen og klar sammenhæng i alle tiltag på vejen mod
målet er derfor helt afgørende. Dette sikres bl.a. ved:
Familierådgiverens løbende dialog med barnet/den unge,
familien, anbringelsesstedet og samarbejdspartnere.
Familierådgiveren indhenter løbende skriftlig status fra
relevante parter, der sammen med den løbende dialog
danner grundlag for beslutninger.
Tydelige handleplaner, der revideres jvf. opfølgningsfristerne, og som det sikres, at alle involverede
kender indholdet i.

Klageadgang

En afgørelse fra myndighedsafdelingen indeholder altid en
skriftlig begrundelse med retsgrundlag og klagevejledning.
Klage over børn og ungeudvalgets beslutning om en tvangsanbringelse kan inden 4 uger indbringes for Ankestyrelsen. Børn
der er fyldt 12 år kan også indgive klage.
Beslutninger om frivillige anbringelser kan inden 4 uger
indbringes for Ankestyrelsen. Børn der er fyldt 12 år kan også
indgive klage.
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