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Familie- og beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og sundhedsudvalget
godkender at aflastningspladser til børn og unge visiteret efter henholdsvis SEL §
52 og 84 kan tilpasses efter forventet efterspørgsel og med heraf tilpasning af serviceniveauet.
Dette betyder, at bliver indstillingen godkendt, vil aflastningen fremover have en
ramme der tilbyder aflastning til § 52 på 5 pladser og 6 pladser til §84. I dag er der
ikke fokus på, hvordan børnene er indskrevet, men på den samlede belægnings
procent. Der er et ønske om, at serviceniveauet på §84 skal nedjusteres, da den
primære opgave er omsorg, pleje og at børnene får nogle oplevelser.
Bliver denne indstilling en realitet, vil det betyde en kapacitetstilpasning på 2 fuldtids pædagog stillinger, som i stedet skal erstattes af 2 social- og sundhedshjælpere/pædagogmedhjælpere.
Kommentarer fra medarbejderside (børn, forældre og rådgiverperspektiv):
Aflastningen på Danahus er i dag utrolig fleksibelt, set ud fra både et forældre,
børne- og rådgiver perspektiv. Denne fleksibilitet blev efterspurgt fra myndigheds
side og blev opfyldt, da Danahus tidligere planlagde aflastning efter faste moduler.
Denne fleksibilitet vil forsvinde igen. I dag bliver der planlagt døgn ud fra forældrenes ønsker og behov. Dette betyder, at Danahus i stor grad kan tilgodese familiernes ønsker – f.eks i de familier, hvor forældrene er skilt, kan der tages højde for det
i planlægningen, så barnet ikke er i aflastning, når man er på weekend hos far/mor.
Skal man til en rund fødselsdag eller lignende, bliver der gjort meget for, at det skal
kunne lade sig gøre.
Fleksibiliteten i planlægningen af døgn, betyder også at forældrene i dag kan ønske ferie/weekendophold flere måneder ud i fremtiden, hvilket betyder meget for
mange familier. Generelt betyder det meget, at de kan planlægge/ønske aflastning,
efter hvornår de har behov og ikke efter, hvordan det passer ind i Danahus´s systemer, hvilket det var tidligere, hvor ophold og bevillinger skulle kunne tilpasses
efter aflastningsmodulerne.
I dag er det også en fordel at, hvis et barn bliver afmeldt kan Danahus ringe til andre familier og tilbyde dem døgnene, således at døgnene kan udnyttes bedst muligt for at minimere/ undgå tomme pladser. I fremtiden vil det betyde, at der kun kan
tilbydes døgn til de børn, som har samme § for at rammen ikke skal brydes. Danahus kan i dag også hjælpe ved akut opståede situationer i familien, eksempelvis,
hvis en forældre skal indlægges. Fremadrettet vil denne service nærmest være en
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umulighed. I perioder har Danahus også haft børn på ekstra bevillinger, hvis der
har været ledige døgn. F.eks hvis et barn er blevet rygopereret så enlige forældre
kan være omkring andre søskende eller hvis myndighed vurderer, at en forældre
ikke kan varetage opgaven fuld forsvarligt i hjemmet. I disse tilfælde kan forældrene i stedet komme og passer barnet på Danahus indtil barnet er så stabil, at barnet
kan komme hjem igen.
Endvidere er der i dag mange hensyn i de enkelte døgn bevillinger. F.eks at børnene skal være på Danahus nogle bestemte dage, bestemte uger (lige/ulige) bestemte weekender, da der skal tages hensyn til andre søskende, der er i aflastning
på andre tilbud, eller for børn der er i familieaflastning/ plejefamilier skal der tages
højde for besøg hos biologiske forældre. Fremadrettet vil det ikke kunne lade sige
gøre og imødekomme disse ønsker, da rammen for § 84 og §52 skal overholdes
og for at sikre, at der bliver en retfærdig fordeling af både hverdage og weekender
for alle familier. For børn der er i familiepleje/ familieaflastning ønskes der stort set
kun weekendaflastning. Dette vil ikke kunne lade sig gøre fremadrettet, da det vil
betyde, at de børn, som er visiteret efter § 84 stort set ikke vil kunne få weekendaflastning, hvilket ikke er rimeligt, da de ikke har andre tilbud. For at kunne efterleve
rammen for antallet af §84/52 + bevillingerne, vil det betyde, at aflastningen fremadrettet skal planlægges af Danahus og ikke efter forældreønsker, hvorved fleksibiliteten forsvinder.
I dag er der mange børn og forældre, som ønsker der er fokus på relationer, når
der bliver planlagt aflastning. Det kan f.eks være ønsker om, at barnet er inde
sammen med andre børn, som de ex går i skole/klasse med. For mange familier er
det svært for barnet og have venner med hjem, hvis man sidder i kørestol, p.g.a
hjælpemidler o.lign. hvilket betyder, at disse børn ikke har muligheden for, at kunne
sove sammen med kammerater i hjemmet, ligesom andre normale børn. Derfor er
denne mulighed for relationer imellem børnene noget der vægtes højt i planlægningen af aflastning. Denne mulighed vil også forsvinde/begrænses, da der skal
ses på paragraffer i stedet for relationer. Hos nogle forældre er det primære ønske
at der kigges på børnenes behov i.f.t relationer frem for forældrenes ønsker, da de
oplever, at børnene glæder sig til Danahus p.g.a relationerne og herved afleverer
forældrene børnene med god samvittighed. Medarbejderne kan frygte, at muligheden for ikke at sammensætte børnene efter relationer betyder, at nogle forældre vil
stoppe med aflastning, hvis børnene ikke vil på Danahus/bliver kede af det, eller at
børnene vil ringe/ sms/ Skype hjem når de er kede af det/keder sig når de er i aflastning. På denne måde vil forældrene – typisk til § 84 børn - ikke opnå den aflastning som de har brug for.
Det som er specielt ved aflastning er, at børn og forældre skal være trygge ved, at
være på Danahus/sende sit barn på Danahus. Hvis ikke man er det, vil det ikke blive oplevet som aflastning. Derfor betyder det utrolig meget både som barn og som
forældre, at være på Danahus sammen med andre man kender/ har en relation
med
Dette hensyn bliver der også kigget på, når et nyt barn skal starte op på Danahus,
da indkøringen/opstarten bliver lettere for alle parter, når barnet kender nogle børn
fra egen børnehave/ skole. Denne mulighed vil blive svær/ ikke en mulighed, hvis
indstillingen går igennem.

Samlet set vil en godkendelse af indstillingen blive, at Danahus mister meget af
den fleksibilitet som både familier og rådgivere i dag er så glade for og som gør
Danahus attraktiv.
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Kommentarer fra medarbejderside (Medarbejderperspektiv)
Set ud fra et medarbejder perspektiv, så kan vi forudse, at det vil blive svært og
fastholde dygtige medarbejdere. Vi forudser en utryghed i ansættelse, da vi skal
justere ansatte efter antal børn på de forskellige paragraffer. Det vil konkret betyde,
at vi skal opsige pædagoger til ufaglærte medarbejdere hvis der kommer ændringer i antal børn på forskellige paragraffer og omvendt- fra ufaglærte til pædagoger.
Dette vil igen smitte af på vores børn, som er meget afhængige af kendte voksne,
som kan give dem den tryghed og forudsigelighed som er vigtigt for, at de trives på
Danahus.

I dag er vores vagtplaner lavet ud fra et hensyn til både arbejdsliv og privatliv. Det
betyder vi ex har en lokal aftale om lange vagter på op til 16 timer – primært weekenderne, som betyder at børnene ikke oplever mange skift af personalet i weekenderne, men at det er de samme voksne som vækker/putter dem, hvilket skaber
meget ro. I dag når vi kigger på vagtplaner, kigger vi ikke på faggrupper men på
fast personale.
Hvis vi fremover skal kigge på faggrupper ift. børnene, vil det betyder mindre fleksibel vagtplan / personale.
Vi frygter dette kan give mindre trivsel blandt personalet, da vagtplaner mere end
tidligere, vil skulle laves ud fra børnesammensætningen.

Kommentarer fra ledersiden
Ledergruppen er ift. indstillingen bekymret for, om det vil ramme Danahus økonomisk med baggrund i belægningen. Der er en bekymring for, at der er familier til §
84 børn der vil stoppe opholdet på Danahus, da der ikke længere kan tages højde
for relationerne imellem børnene på samme måde som i dag. I dag er der en mulighed for at f.eks. 8 børn, som er visiteret efter §84 kan være inde på samme tid i
en weekend. Denne mulighed forsvinder med den faste ramme på både hverdage
og weekender. Der er mulighed for at ændre på rammen for antallet § 52 og 84
ved at sende en ansøgning til Social Tilsyn Nord, hvilket er rigtig dejligt, da antallet
af §52 og 84 børn ændrer sig flere gange i løbet af et år, men bekymringen går på,
at en ansøgning/godkendelse, hver gang vil koste ca. 19.000 kr. Hvor skal disse
tages fra?
Endvidere er der en stor bekymring for økonomien, når faggrupper løbende skal
tilpasses antallet af børn på de forskellige paragraffer. I forbindelse med kapacitetstilpasning er der hos mange ansatte en lang bremselængde på opsigelses frister, samt udbetaling af fratrædelses godtgørelser/feriekort, hvorved der går lang
tid inden man kan se effekten på tilpasningen. Desuden kan ledelsen forudse, at
der i en opsigelsesperiode, igen kan komme en ændring i antallet af børn på de
forskellige paragraffer, så opsigelsen alligevel ikke bliver aktuel, men hvem har lyst
til at blive, hvis man først er blevet sagt op!
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