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FORORD
I forbindelse med Familie- og Socialudvalgets behandling af indstilling vedr. fremtidig tilbudsvifte i
Børne- og Familieafdelingen d. 25. oktober 2012 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes
deklarationer på alle tilbud i Børne- og Familieafdelingen. Dette for at sikre, at alle tilbud
indholdsmæssigt, fagligt og metodisk er beskrevet således at myndighedsrådgivere og andre
relevante samarbejdsparter har gode forudsætninger for, at få overblik over tilbudsviften når der
skal sammensættes foranstaltninger til børn, unge og familier med særlige behov.
Deklarationerne af tilbuddene til børn, unge og familier med særlige behov vil være afsættet for
Børne- og Familieafdelingens kommende arbejde ift. resultatdokumentation i de enkelte tilbud.
Deklarationerne er bygget op således, at de indeholder alle relevante oplysninger for
myndighedsrådgiver og andre samarbejdsparter. Deklarationerne er tænkt som et arbejdsredskab.
Samtidig fungerer Servicedeklarationerne som et dynamisk arbejdspapir, der ifm. halvårlig revision
giver anledning til dialog og samarbejde mellem bestiller og udfører.
Visitation og takster ift. de enkelte tilbud er beskrevet i hver deklaration. For uddybende henvises
til visitationsvejledning.
De beskrevne forløb på de enkelte tilbud er udtryk for grundydelsen på tilbuddet. Der kan altid
rettes henvendelse til sekretariatet i Center for Børn, Unge og Familier såfremt der ønskes et
kombinationstilbud.
Deklarationerne ajourføres hvert halve år. Næste revision er 1. kvartal 2014.

Børne- og Familieafdelingen oktober 2013
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OPGAVEFÆLLESSKABET
FOREBYGGELSE OG
DAGBEHANDLINGSSPECIALE
FOR BØRN, UNGE OG
FAMILIER

Leder af opgavefællesskabet:
Marianne Boje Jones
Tlf.nr.: 99 82 33 31
Mail: mac-fb@aalborg.dk

Institutioner herunder:







Familiehuset Victoria
o Spædbørnsfamiliepleje
Familiehuset Bisgård
Barnets Hus
Rådgivnings- og Behandlingshuset
o Børnepsykologisk team
o Børnerådgivningen
o Specialrådgivningen
Børnehus Nord
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Familiehuset Victoria
Bisgårdsvej 12, 9200 Aalborg SV
Tlf.nr.: 99 82 33 31
Leder: Betina Skøttrup Holm
Tlf.nr.: 99 32 22 32
Mail: besh-fb@aalborg.dk
Åbningstider: 8.00 - 15.30.
Målgruppe
Målgruppen er gravide og småbørnsfamilier
med børn i alderen 0 – 3 år, hvor der er tvivl
om forældrenes evne til at drage omsorg for

Tilbuddet og ejerform
Det kommunedækkende Familiehus Victoria
blev etableret i august 2005.
I Familiehuset ydes en forebyggende indsats
med henblik på, at børn og forældre sammen
kan få en velfungerende hverdag. Dette
gøres igennem samtaleforløb,
socialpædagogiske samspilsaktiviteter og
gruppeforløb, hvor børnene som
udgangspunkt er med i behandlingen
sammen med forældrene.

barnets sundhed og udvikling i tilstrækkelig
grad. Familierne har flere problemstillinger/bekymringsområder og der kan derfor
være tale om daglig kontakt for at sikre
barnets trivsel og udvikling.
Målgruppen i spæd- og småbørnsteamet er
børn under 2 år der skal anbringes eller
allerede er anbragt i familiepleje.

Familiehuset rummer desuden et
specialiseret tilbud til unge mødre.

Formål
Hovedformålet i Familiehuset Victoria er at
styrke og udvikle forældrenes egne
kompetencer til at tage vare på et støttende
og udviklende forældre-barn samspil, således
at børn som forældre kan få en
sammenhængende hverdag og et
velfungerende familieliv med hinanden.

Familiehuset har ligeledes et spæd- og
småbørnsteam bestående af en
sundhedsplejerske og pædagog, der med
støtte fra en psykolog kan yde professionel
støtte til børn under 2 år, anbragt i
plejefamilie. Teamet udreder og afklarer
barnets særlige behov og/eller sikrer et
positiv udviklingsforløb for allerede
konstateret behov. Dette gøres i et
kontinuerligt forløb med udarbejdelse af
behandlingsplaner for det enkelte barn.

Visitation
Visitationskompetencen til Familiehuset
Victoria ligger hos familiegrupperne og sker
på baggrund af en udarbejdet handleplan.

Der tilknyttes, i særlige tilfælde,
døgnbehandling til Victoria for at sikre
sammenhæng i indsatsen

Handleplaner og behandlingsplaner
Handleplanen udarbejdes af rådgiver og ud
fra denne, udarbejder Familiehuset
behandlingsplaner for det enkelte barn og
dets familie. Disse gennemgås med
familierne og fremsendes til rådgiver
efterfølgende.

Pladsantal
Familiehuset Victoria er pr. 1. januar 2013
normeret til 30 pladser. Mulighed for 1
døgnplads, hvis myndighed vurderer behov.
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Beskrivelse af et typisk forløb
Et typisk forløb hos Familiehuset består af
følgende:

individuelle samtaler om fremtiden og de
forandringer der ligger i fremtiden.
Udslusning: Når et familiebehandlingstilbud
er tilendebragt er det vigtigt, at der sker en
udslusning og opfølgning. Familiehuset
Victoria kan i udslusningen enten bidrage
med konsulentfunktion i forhold til hjemmehos/kontaktpersonsopgaver, eller forestå
selve udslusningen. Dette kan løse
problematikker omkring ventetid, mange og
pludselige skift samt inddragelse af
opfølgningsmetoder i forhold til behandling.
Dette planlægges som indsatspakke i
samarbejde med sekretariatet i Center for
Børn, Unge og Familier.

Indskrivningsmøde: Når der er modtaget en
handleplan og § 50 undersøgelse, aftales
indskrivningsmøde med rådgiver, familien og
de øvrige samarbejdspartnere. Der aftales
hvornår mødet afholdes senest 14 dage efter
modtagelsen.
På dette møde aftales det individuelt
tilrettelagte forløb i forhold til antal kontakter
om ugen og metodevalg.
3-måneders statusmøde: Efter et forløb på
max. 3 mdr. er der et statusmøde, hvor alle
parter fra indskrivningsmødet samles igen.
Mødet tager udgangspunkt i den rapport
Familiehuset har udarbejdet på baggrund af
de forløbne 3 mdr. Rapporten er udarbejdet
af teamet omkring familien og danner
baggrund for en vurdering af, om indsatsen
skal ændres, hvilke delmål der er nået, og
hvilke der eventuelt skal fokuseres yderligere
på. Dertil kommer, hvorvidt det er muligt at nå
disse mål indenfor den politisk besluttede
maksimale behandlingstid på ½ år fra
indskrivningsdatoen.

Forløb i Spæd- og småbørnsteamet er max 6
mdr. og evalueres ved opfølgningsmødet
efter 3 mdr. Ved akut indskrivning er der
opfølgningsmøde efter 3 uger. I forløb, hvor
det vurderes, at Spæd- og Småbørnsteamet
imødekommer behovet i en specifik sag, vil
der kunne aftales et særligt forløb eller
konsulentydelse i den konkrete sag. Disse
aftales specifikt med lederen af Familiehuset
Victoria.
Eksempel på et forløb i Familiehuset Victoria:
Et indskrivningsforløb kan f.eks. være en
gravid kvinde der indskrives i 7.
graviditetsmåned. Den gravide, kommende
far, leder af Familiehuset, teambehandlere og
rådgiver deltager i indskrivningsmødet, hvor
det videre forløb aftales ud fra punkter i
handleplanspunkter og ud fra familiens
ønsker. De forskellige arbejdspunkter og
ønsker konkretiseres i behandlingsplanen,
delmål, fremmøde, procedurer og metode
aftales. Frem til fødslen er der kontakter i
form af gravidgruppe med
sundhedsplejerske, individuelle samtaler med
kontaktpædagog og evt. deltagelse i
dagbehandling med andre familier.
Herudover aftales der besøg hos læge eller
jordemoder, indsatser i hjemmet og
deltagelse i gruppeaktiviteter i Familiehuset.

Forud for hvert statusmøde udarbejdes
rapport, som sendes til rådgiver en uge før
det afsluttende møde og danner grundlag for
den kommende støtte til familien. Det aftales
endvidere, hvorledes overgangen fra
Familiehuset skal forløbe. Ved aftale om
forlængelse i en given periode (max. 3 mdr.
af gangen) drøftes delmål og metode for
perioden, endvidere drøftes hvorledes
overgangen til f.eks.
hjemmehospædagog/daginst./arbejdsmarked
et kan være mest skånsomt for barnet. I
forbindelse med en forlængelse af indsatsen
har Familiehuset ofte kontakt med
hjemmehospædagog og/eller daginstitution
så det kan blive så hensigtsmæssigt som
muligt for barnet. Der tilbydes endvidere
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Efter fødslen er der 2-3 uger, hvor der aftales
indsatser i hjemmet efter behov, minimum 2-3
besøg som pædagog, og sundhedsplejerske
aftaler indbyrdes på baggrund af
fødselsforløb og barnets trivsel. Efter denne
periode er der overgang til indsats i
Familiehuset.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Der er ansat:






Metodeanvendelse
Familiehuset Victoria arbejder ud fra
princippet om en tidlig forebyggende indsats
efter mindsteindgrebsprincippet.

7 pædagoger
1 sundhedsplejerske
1 psykolog,
1 pædagogstuderende
1 leder

Ud af disse er der 5 Marte Meo terapeuter.
Ved indskrivning bliver familien tilknyttet et
team bestående af 2 pædagoger. Disse
planlægger behandlingsforløbet med
relevante kollegaer, eksempelvis
sundhedsplejerske og/eller psykolog. Den
brede vifte af fagpersoner gør, at personalet
vil kunne tilrettelægge et optimalt forløb i
samarbejde med familien.

Dagbehandlingen foregår i form af socialt
gruppearbejde, individuelle samtaleforløb,
socialpædagogiske aktiviteter og
samspilstræning med familien. Behandlingen
vil foregå i samarbejde med familien, hvor der
tages udgangspunkt i et gensidigt
respektfuldt samarbejde. Familiehuset
Victoria har fokus på samarbejde med
forældrene, da det findes essentielt for at
opnå forandringer og få støttet en spirende
positiv udvikling. Behandlingen kan foregå
såvel i Familiehuset som i familiens hjem.

Personalet sørger hele tiden for at være
opdateret i forhold til den relevante faglige
viden og metoder. Der planlægges
kontinuerligt supervision, og
uddannelsesforløb drøftes i hele
personalegruppen, således at der vælges
uddannelse efter målgruppens behov og de i
huset valgte strategiske mål.

Behandlingen vil variere afhængigt af, hvor
familien er i forløbet. Der vil være mulighed
for at få støtte både til et individuelt
samtaleforløb samt i grupper såsom unge-,
mødre- og efterfødselsgruppe. Derudover
kan der tilbydes socialpædagogiske
aktiviteter eksempelvis i form af motorik,
musik, babymassage og babysvømning.

Samarbejdspartnere
Tætteste samarbejdspartnere er rådgivere i
familiegruppen. Derudover er
Familieambulatoriet, børneterapeuterne,
daginstitutionerne, læger, jordemoder,
psykiatrien samarbejdspartnere i forskellig
grad.

Børn der indgår i forløb i Spæd- og
Småbørnsteamet modtager gennemsnitligt 2
indsatser ugentligt, fortrinsvis hos
plejefamilien men også i Familiehuset, hos
sundhedsplejerske og pædagog i et
afgrænset tidsperspektiv.

Samarbejde med netværk
Netværket inddrages ved indskrivningsmødet
hvis muligt, og her aftales hvordan
samarbejdet praktiseres fremadrettet. Der er
ofte et tæt samarbejde med bedsteforældre
og anden nær familie.

Der er endvidere mulighed for støttende
samvær mellem biologiske forældre og barn i
Familiehuset Victoria. Dette i et omfang af en
kontakt ugentligt. I nogle tilfælde vil dele af
behandlingen kunne foregå i familiens eget
hjem.

Beliggenhed og fysiske rammer
Familiehuset er et etplansbyggeri beliggende
i Skalborg med grønne områder omkring.
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Byggeriet deles med Familieinstitutionen
Bisgård.

klagens karakter. Ved dette møde vil det blive
gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingstid eller andet rettes til leder
af tilbuddet. Ved uoverensstemmelser
angående døgnpladserne henvises fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.

Brugerinddragelse
Borgerne bliver inddraget ved obligatorisk
gennemgang med familien, af rapporter og
behandlingsplaner inden fremsendelse til
rådgiver. Der er mulighed i
rapportskabelonen for familien at tilføje deres
kommentarer til behandlingsforløbet, således
at inddragelse også får et skriftligt udtryk.
Proceduren for alle møder i Familiehuset
indeholder familiens punkt på dagsordenen.
Her får familien mulighed for gennem
beskrivelser og oplevelser af indsatsen at
blive hørt, og indsatsen bliver evalueret med
familien som aktiv aktør.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.3. + 52.3.4
Oprettelsesgrundlag:
Døgnpladser: SEL § 66.6
Døgnpladser er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret
Familiehuset Victoria: 621 kr./døgn
Der udregnes individuel tillægstakst ved
døgnbehandling
Spæd- og Småbørnsteamet: 466 kr./døgn.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn på dagpladserne
forestås af Revas. Driftorienteret tilsyn på
døgnpladserne forestås pt. af Revas men
overgår pr. 01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis Familiehuset modtager klager, vil der i
første omgang inviteres til en samtale, hvor
stedets leder er til stede for at undersøge på
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Spædbørnsfamiliepleje
Leder: Betina Skøttrup Holm
Tlf.nr.: 99 32 22 32
Mail: besh-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Akut anbringelse
Tilbuddet og ejerform
Tilbuddet er et kommunedækkende tilbud
knyttet op på Forebyggelses- og
behandlingsspecialet for børn, unge og
familier og blev etableret i 2011. Det drejer
sig om akut/midlertidig anbringelse af barn
med mulighed for udredningsopgaver.

planlægges det videre forløb (indskrivning).
Ved indskrivningen aftales samvær, barnets
særlig behov og opfølgning. Familiehuset har
ansvaret for dette.
Ved akut anbringelse aftales dato for
indskrivning i førstkommende uge.
Familiehuset har ansvar for at indkalde til
mødet.

Målgruppe
Målgruppen er meget behandlingskrævende
og ikke tilstrækkeligt afdækkede småbørn i
alderen 0 - 3 år.

Selve forløbet: Plejemor modtager min. 1
gange ugentlig sparring fra Familiehuset på
barnets behandlingsplan – eller mere hvis der
er behov for dette. Familieplejen giver
supervision til plejefamilien på funktionen
”familiepleje”.

Formål
At sikre den gode anbringelse/udredning af
barnets behov. Anbringelse
kortvarigt/midlertidig op til max. 4-6 mdr.

Udslusning: Udslusning aftales i samarbejde
mellem rådgiver, plejemor og Victoriahuset.
Der kan som udgangspunkt bruges en uge på
udslusning til nyt opholdssted (familiepleje).

Pladsantal
Pladsantallet pr. 1. januar 2013 er 1.
Plejefamilien har kortvarigt mulighed for at
rumme op til to akut-småbørn på samme tid,
hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Metodeanvendelse
Der arbejdes ud fra specifikke fokusområder i
forhold til det enkelte barns udviklings- og
omsorgsbehov.

Visitation
Visitation til tilbuddet sker via Den Centrale
Visitation til Familiehuset Victoria. Såfremt
det er akut, kan visitation ske gennem den
Sociale Døgnvagt.

Der er skærpet fokus på det enkelte barns
tilknytningsadfærd og for dets muligheder for
udvikling af tilknytningskompetencer.

Handleplaner og behandlingsplaner
Der udarbejdes behandlingsplan i
samarbejde med myndighedsrådgiver

Der laves en beskrivelse/udredning af
barnets aktuelle udvikling.
Der er mulighed for et Marte Meo forløb eller
video som undervisningsmetode.

Beskrivelse af et typisk forløb
Et typisk forløb hos spædbarnsplejefamilie
består af følgende:

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Tilbuddet består af 1 plejefamilie.

Modtagelse / indskrivning: Plejemor modtager
biologisk familie og rådgiver i plejehjemmet som udgangspunkt sammen med en
fagperson fra Familiehuset Victoria. Der

Samarbejdspartnere
Eksterne samarbejdspartnere er rådgiver i
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familiegruppen, Familieplejen, Den Centrale
Visitation, sundhedsplejen, Familiehuset
Victoria.
Samarbejde med netværk
Der samarbejdes med den biologiske
familie/netværk i det omfang som rådgiver
planlægger
Beliggenhed og fysiske rammer
Et parcelhus Nørresundby
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.7
Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.1
Tilbuddet er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Takst finansiering 1895 kr./døgn
Tilsyn
Driftorienteret tilsyn forestås pr. 01.01.2014 af
Socialtilsyn Nord
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området.
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Familiehuset Bisgård
Bisgårdvej 12, 9200 Aalborg SV
Tlf.nr.: 99 31 52 89
Afdelingsleder: Bo Fischer Sørensen
Mail: bfls-fb@aalborg.dk
Tlf.nr.: 99 31 52 93
Åbningstider: Der udarbejdes individuelle
planer for de indskrevne familier hvilket
afspejles i en fleksibel åbningstid. Som
udgangspunkt er huset bemandet fra 8.00 til
20.00
Tilbuddet og ejerform
Familiehuset Bisgård er et kommunalt ejet
tilbud etableret i 2004. Institutionen tilbyder
dagbehandling til familier med
samspilsproblemer i forhold til forældre og
barn. Således arbejdes der med at afklare
forældrekompetencerne og undersøge
eventuelle udviklingsmuligheder.



Der kan tilbydes overnatning til indskrevne
familier. Samt, i særlige tilfælde, tilkøb af ad
hoc døgn. Aftalerne for dette aftales
individuelt i samarbejde mellem
socialrådgivere, den Centrale Visitation og
Familiehuset.






Barnet/den unge kan vise symptomer som
eksempelvis:








Målgruppe
Målgruppen til Bisgård, er familier med børn
fra 3 år og opefter med massive eller
moderate samspilsproblemer i familien, og
hvor rådgivere vurderer, at der er behov for
udredning af forældrenes kompetencer for at
vurdere fremtidig indsats i familien.




Manglende koncentration og
opmærksomhed
Manglende relationer til andre børn/unge
Vanskeligheder ved at tilpasse sig regler
Trist/bange
Overtilpasset
Udadreagerende
Lavt selvværd

Det er familier, der har brug for pædagogisk
støtte, råd/vejledning samt familier, hvor der
er alvorlig tvivl om forældrenes
omsorgskompetence, eller forældre hvor
omsorgskompetencerne er alvorlig nedsat af
midlertidige omstændigheder.

Forældrene er ofte præget af sociale
hændelser i deres liv, som gør, at de bliver
udfordret i forældrerollen. Følgende
problemstillinger kan optræde:


Misbrugsproblemer (forældrene skal være
påbegyndt misbrugsbehandling inden
opstart på Bisgård)
Psykiske problemstillinger
Forældre med sammenbragte børn

For forældre med misbrugs problematik er
det en forudsætning for et ophold, at
misbrugsbehandling er iværksat, og at
psykiatrisk behandling af psykiske
vanskeligheder, er eller kan iværksættes.

Utilstrækkelighed i den basale
forældrerolle
Højt konfliktniveau i familien
Samlivsproblemer

Formål
Formålet med indsatsen på Familiehuset
Bisgård er at afklare:
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arbejdes med en åben og fælles dagsorden
bestående af en række skal- og kan punkter:

Om forældrene gennem behandling kan
udvikle en tilstrækkelig
forældrekompetence.
Om forældrene kan tilgodese deres børns
basale behov, herunder indlevelse og
følelsesmæssig kontakt, og er i stand til at
sikre tryghed og stabilitet i børnenes
hverdagOm forældrene kan indgå i et samarbejde
med eksempelvis børnehave, skole og
lign.
Om familiebehandling og behandling af
børnene kan afhjælpe allerede opståede
symptomer hos børnene.

Skal punkter består af:
 Rollefordeling omkring
indsatsen/behandlingen.
 Fremlæggelse og justering af
behandlingsplan.
 Inddragelse af netværk
 Familiens synspunkter.
 Næste opfølgning.
Kan punkter vil være individuelt fra opgave til
opgave.
Opfølgningsmøder: Undervejs i
behandlingsforløbet, skal der følges op
mindst hver 3. måned. Til brug for denne
opfølgning har Bisgård udarbejdet en
statusrapport, der skal medvirke til at sikre
rådgivers grundlag for at forholde sig til de
konkrete aftaler og mål / delmål for det videre
behandlingsforløb. Det har derfor højeste
prioritet for Bisgård og rådgiver, at de
fastsatte opfølgningsmøder afholdes indenfor
tidsfristerne.

Pladsantal
Bisgård er pr. 1. januar 2013 normeret til 30
pladser. Mulighed for 1 døgnplads, hvis
myndighed vurderer behov.
Visitation
Visitationskompetencen til Bisgård ligger hos
familiegrupperne og sker på baggrund af
udarbejdet handleplan.
Handleplaner og behandlingsplaner
Der skal foreligge § 50 Børnefaglig
undersøgelse samt en § 140 Handleplan.

Disposition for dagsorden på disse møder, vil
som udgangspunkt være overskrifter fra
Handleplanen, som afstemmes med
behandlingsplanen.

Når en sag visiteres til Bisgård, vil et
tværfagligt team lave en analyse af det
tilsendte materiale. Formålet er at udfærdige
en målrettet behandlingsplan.
Behandlingsindsatsen varierer afhængigt af
den enkelte familie og behandlingsplanen
udfærdiges således efter den enkeltes
families behov.

Vigtige elementer i mødet vil være:
 Familiens/barnets udsagn
 Beskrivelse af forløbet
 Behandlers beskrivelse/ vurderinger af
forløbet
 Rådgivers kommentarer/vurderinger af
forløbet
 Netværkets kommentarer/beskrivelser af
forløbet
 Behandler fremlægger ny udviklingsplan
 Familiens/barnets
kommentarer/forventninger til planen
 Netværkets kommentarer til ny
udviklingsplan

Beskrivelse af et typisk forløb.
Et typisk forløb ved institutionen Bisgård kan
beskrives således:
Indskrivning: Efter at have udfærdiget
behandlingsplan, forefindes et
indskrivningsmøde hvor rådgiver, familien
samt eventuelle samarbejdspartnere/netværk
og behandler fra Bisgård deltager. Til mødet
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rådgivers materiale, og familiens udsagn på
indskrivningsmøde. Bisgård har gode
erfaringer med at anvende flere forskellige
metodiske tilgange til familierne, således at
familierne indgår i såvel individuelle samt
flerfamiliebehandling og gruppeforløb.

Rådgivers kommentarer til ny
udviklingsplan set i forhold til
handleplanen
Nyt møde aftales

Der udfærdiges et beslutningsreferat fra
mødet, som sendes til rådgiver.

Familiebehandlingen bidrager til, at sætte
fokus på de dele af relationen, der er
hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig og har
til hensigt at fremkalde nye kompetencer til at
styrke en mere hensigtsmæssig og positiv
udvikling i den enkelte familie.

Forlængelse: På baggrund af Bisgårds
statusrapport, er det muligt for rådgiver at
bevilge forlængelse. Familiebehandling
bevilges/forlænges for 3 måneder.
Udgangspunktet for en eventuel forlængelse,
er det 2. opfølgningsmøde som skal holdes i
mellem 5 og 6 måned. Kompetencen ligger
hos rådgiver.

I starten af forløbet er det vigtigt at skabe sig
en forståelse af familien og dens medlemmer
ud fra det, forældrene, barnet/den unge,
netværket samt skole/institution fortæller.
Dette kan eksempelvis være via optegning af
genogram, forskellige samspilsopgaver,
observationer i familiernes hjem,
strukturerede interview, netværkskort,
livslinje, test samt brug af video.

Alle statusrapporter er som udgangspunkt
afsluttende og fremsendes til rådgiver 14
dage før opfølgningsmødet. I statusrapporten
fremgår en afrapportering om opfyldelsen af
de konkrete mål, som indgår i Handleplanen.
Desuden indgår en vurdering af
tidshorisonten for at nå disse mål, hvis
familiebehandlingen forlænges. Ved
afslutningen af forløbet udarbejdes en
slutrapport som gennemgås sammen med
familien, inden den bliver sendt til rådgiver.

Bisgård tager udgangspunkt i familiens egne
erfaringer, deres mål og ressourcer og
arbejder med familierne ud fra en
anerkendende, kommunikations- og
relationsorienteret tilgang, suppleret med råd
og vejledning og undervisning.

Udslusning: Når et familiebehandlingstilbud
er tilendebragt kan Bisgård indgå i en
udslusningsplan, således at effekten af
behandlingen sikres, på bedst mulig måde.
Bisgård kan bidrage med konsulentfunktion til
hjemmehos opgaver/kontaktpersonsopgaver
eller forestå selve udslusningen. Dette kan
løse problematikker omkring ventetid, mange
og pludselige skift samt inddragelse af
opfølgningsmetoder i forhold til behandling.
Dette planlægges som indsatspakke i
samarbejde med sekretariatet i Center for
Børn, Unge og Familier.

Alle børn/unge har mulighed for at deltage i
en ugentlig børnegruppe med andre børn.
Desuden kan forældrene få tilbud om at
deltage i gruppeforløb med andre forældre.
Ved at kunne tilbyde og samkøre
ovennævnte metodiske tilgange, opnås
mulighed for at kunne skræddersy
behandlingsindsatsen bedst mulig, således at
omfang og indhold stemmer overens med
familiens problemstillinger og rådgivers
henvisningsårsag. Ligeledes giver det
mulighed for, om nødvendigt, at der løbende
kan justeres i indsatsen.

Metodeanvendelse
Familieinstitutionen Bisgård har barnets
trivsel i centrum, og støtter forældrene i at
varetage forældreskabet, via forskellige
metodevalg. Valget af metode sker ud fra

De undersøgelser Bisgård iværksætter er:
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Observationerne danner grundlag for:
Udredning: Rådgiver kan bestille en
Udredningsopgave som et supplement til §50
undersøgelsen og den deraf følgende
handleplan.





Forældrekompetenceundersøgelser: Ved
de familier hvor der er tvivl om, hvorvidt
forældrene har tilstrækkelige
forældrekompetencer set i forhold til de
behov, barnet har, udfærdiges en
forældrekompetenceundersøgelse.
Undersøgelsen består af psykologiske tests,
samtale om forældrenes baggrund,
samspilsøvelser og hjemmebesøg.
Derudover indsamles der informationer om
barnet, dets trivsel og udvikling med henblik
på at vurdere dets fremadrettede behov.
Forældrekompetenceundersøgelsen giver et
billede af forældrenes aktuelle
forældrekompetencer set i forhold til barnets
behov. Derudover giver undersøgelsen et
billede af forældrenes udviklingspotentiale set
i forhold til barnets behov. Hermed afdækkes
hvilke foranstaltninger, familien har behov for.
Undersøgelsens forløb sikrer en proces, hvor
udvikling omkring forældrekompetencerne
sættes i gang og støttes i det omfang, det er
muligt. Forløbet er fra begyndelse til
afslutning et tværfagligt samarbejde mellem
psykolog og pædagog.







Kontaktpersonernes arbejde med familien:
Vurdering af familiens problemer,
ressourcer og børnenes udvikling
Socialpædagogisk behandling:
Behandlingen tilrettelægges i en fast
struktur, et uge program, som blandt
andet kan indeholde forældretræning,
småbørnsgruppe, samtaler, deltagelse i
møder, værkstedsaktiviteter, madlavning,
motion, socialt gruppearbejde.
Individuel støtte til den voksne: Den
voksne får individuel støtte fra det team af
fagpersoner, der er tilknyttet den enkelte
familie.
Individuel støtte til barnet: Den enkelte
kan have behov for en særlig og
kontinuerlig indsats fra personalet.
Støtte til samspillet og relationen:
Personalet støtter forældrene i at blive
bedre til at tage hånd om børnenes
opvækst ved at arbejde med blandt andet
indsigt i forældrerollen såsom viden om
børns signaler og behov og brug af denne
viden i praksis. Derudover hjælper
Bisgård familierne med at opnå struktur
og stabilitet i familiens dagligdag, som et
nødvendigt fundament for den tryghed,
børn skal have for at kunne udvikle sig.

Endvidere arbejder Bisgård med familieaften
og børnegrupper med udgangspunkt i en
anerkendende tilgang. Videoelementer
inddrages ligeledes i behandlingen med
henblik på at få indsigt i familiens situation og
deraf fokusere på det videre forløb. Endeligt
indgår behandlingsture også som et led i
behandlingen. Her kan familierne sammen
med personalet tage til et sted med henblik
på at observere i andre rammer. Ingen af
familierne vil køre rene samtaleforløb. Der vil
altid indgå elementer af anden behandling.

Børneundersøgelser: Børneundersøgelser
laves i de tilfælde, hvor der er usikkerhed om,
hvordan barnet bedst muligt hjælpes.
Undersøgelsens indhold skifter fra gang til
gang alt efter de individuelle problematikker,
der skal belyses. Typisk vil den bestå af
samtale med forældre og barnet samt
relevante voksne omkring barnet eksempelvis
lærere, pædagoger m.fl. Derudover
observationer af barnet i forskellige
sammenhænge; i hjemmet i institution m.m.,
samt psykologiske tests af barnet. Omfanget
af undersøgelserne er forskellige og vil
variere eksempelvis i forhold til barnets alder.

Som en særlig indsats for børn i alderen 4-12
år med antisocial adfærd tilbyder Bisgård
PMTO (Parent Management Training
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Oregon). Metoden fremmer udvikling af
forældrekompetencer, forældrene ændrer
samspilsmønstre i familien og sætter dermed
gang i en positiv udvikling af sociale
kompetencer og en reducering af negativ
adfærd hos barnet.
Der udleveres materiale som der arbejdes ud
fra, og der foretages telefonopkald mellem
sessionerne for at opretholde fokus på de
forskellige elementer.
Familierne har meget indflydelse på
behandlingsforløbet. Alle familierne har gode
ideer og meninger som den professionelle
bruger til det videre forløb. På denne måde
føler familierne sig både set og hørt i
processen.

Mødet med eksterne samarbejdspartnere kan
foregå på Bisgård, for på denne måde at
bevare den røde tråd i behandlingen.
Ligeledes kan pædagoger fra Bisgård
observere børnenes situation i skolerne eller
daginstitutionerne samt forklare om arbejdet
på Bisgård.
Derudover har Bisgård indgået et samarbejde
med skolekulturforvaltningen omkring PALS.
PALS tager sit afsæt i PMTO. PALS
rådgiverne på skolen er uddannet af Bisgårds
PMTO terapeuter. De forældre på
PALSskolerne med behov for det, tilbydes at
deltage i PMTO forældregruppe.
Samarbejde med netværk
Bisgård fokuserer på at inddrage netværket,
hvor det er tydeligt, at det vil have en positiv
effekt på behandlingen. Der tages forbindelse
til netværket sammen med familien, hvorefter
netværket kan møde op på Bisgård og få et
indblik i behandlingsprocessen samt klargøre,
hvorledes netværket kan støtte op om
familien. Der kan være tilfælde, hvor barnets
forældre er skilt, og det er derfor vigtigt at
inddrage begge forældre i processen og
informere om formålet med behandlingen.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
På Bisgård er tilknyttet:




8 pædagoger
2 psykologer
1 husassistent

Familierne bliver altid tilknyttet en bestemt
kontaktperson, men vil møde forskellige
fagpersoner, da det vil variere, hvad
familierne har af behov og hvem der kan
tilgodese disse. Dog bliver der lyttet til
eventuelle ønsker og præferencer.

Beliggenhed og fysiske rammer
Bisgård er beliggende i et nybyggeri på
Bisgårdsvej 14 i den sydvestlige del af
Aalborg. Institutionen er et etplansbyggeri
omgivet af grønne arealer. Bisgård råder over
indendørs faciliteter så som motionsrum,
gymnastiksal, musik rum og samtalerum.
Derudover indeholder Bisgård lejligheder,
som kan tages i brug, hvis der vurderes
behov herfor.

I personalesammensætningen indgår
forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.
Der er eksempelvis uddannelser inden for det
kognitive, misbrug, samtaleforløb, samt
uddannelse inden for det systemiske.
Personalegruppen er således veluddannet
med bred erfaring, hvilket gør, at forskellige
problemstillinger kan tilgodeses i
behandlingen.

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:

Samarbejdspartnere
Der samarbejdes med hele viften af øvrige
tilbud som eksempelvis børnehave, skole og
lignende. Derudover inddrages
socialpædagoger og terapeuter.

Servicelovens § 52.3.3 + 52.3.4
Oprettelsesgrundlag:
Døgnpladser: SEL § 66.6
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Døgnpladser er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
678 kr./døgn
Der udregnes individuel tillægstakst ved
døgnbehandling.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn på dagpladserne
forestås af Revas. Driftorienteret tilsyn på
døgnpladserne forestås pt. af Revas men
overgår pr. 01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet. Ved uoverensstemmelser
angående døgnpladserne henvises til
Socialtilsyn Nord.
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Barnets Hus
Lyøgade 10-12, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 98 10 30 66
Leder: Inge-Lise Dahl Jensen
Tlf.nr.:98 10 30 66
Mail: ildj-fb@aalborg.dk
Åbningstider: I hverdagene kl. 07.00-16.00.
Tilbuddet og ejerform
Barnets Hus er et kommunalt ejet tilbud. I
Barnets Hus arbejdes både med barnet og
forældrene og Barnets Hus skal ses som et
tilbud, hvor barnet udredes/behandles, så
barnet fremadrettet evt. kan visiteres til et
andet tilbud. Herved opnås der et flow i
tilbuddet. Det er hensigtsmæssigt at Barnets
Hus rent fagligt ses i sammenhæng med
øvrige lignende tilbud.

foranstaltninger, herunder medvirke til at
identificere det relevante specialtilbud.
Der arbejdes med følgende målsætninger for
det enkelte barn:






Grundkøb og tilkøb af ydelser
Som en ekstra ydelse kan tilbydes overvåget
samvær i Barnets Hus, hvis barnets profiterer
heraf. Derudover kan der tilbydes udvidet
forældre rådgivning i hjemmet, samt
observationer i barnets hjem, hvor samspillet
mellem forældre og barnet observeres.

evne til at forholde sig aktivt og realistisk
til omgivelserne
positiv selvopfattelse
evne til at rumme følelser
udvikling af personlige ressourcer
mulighed for oplevelser, at grine, at føle
glæde og slippe eventuelle bekymringer
for en stund.

Pladsantal
Barnets Hus er pr. 1. januar 2013 normeret til
8 pladser.

Målgruppe
Målgruppen til tilbuddet er børn i alderen 0-6
år, med massive og komplekse
følelsesmæssige og sociale problemer, der
kommer til udtryk i mange af de
sammenhænge børnene kommer i. Primært
er det børn, der ikke kan fungere i en
almindelig børnehave på grund af deres
vanskeligheder, og som har brug for et
dagbehandlingstilbud.

Visitation
Visitationen i Småbørnsafsnittet efter
indstilling fra rådgiver.
Handleplaner og behandlingsplaner
Socialrådgiveren skal ikke udarbejde en
handleplan. Barnets Hus udarbejder
udviklingsplaner, som løbende ajourføres på
teammøder. Udviklingsplanerne danner
grundlag for indholdet på statusmøder med
forældre, rådgiver og andre
samarbejdspartnere.

Formål
De primære formål er at sikre en udredning af
det enkelte barn med hensyn til at stille en
eventuel diagnose og dermed være i stand til
at iværksætte de nødvendige

Beskrivelse af et typisk forløb
Et typisk forløb hos Barnets forløb kan
beskrives således:
Formøde: Når et barn visiteres til en plads i
Barnets Hus, bliver forældrene/plejeforældre
inviteret til et formøde. På formødet fortæller
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Barnets Hus om institutionen og
forældrene/plejeforældrene fortæller om
deres barn.

i Barnets Hus, og hvordan barnet støttes
bedst muligt.
Metodeanvendelse
Barnets Hus er med til at sikre, at der
henvises til eventuel udredning af det enkelte
barn. Der udarbejdes en udviklingsplan samt
en dagsrytme for det enkelte barn ud fra
blandt andet neuropædagogiske overvejelser.
Pædagogisk arbejdes der på at skabe en tryg
og forudsigelig hverdag blandt andet ved
brugen af piktogrammer.

Indskrivningsmøde: Ved opstart i Barnets
Hus, bliver der afholdt et indskrivningsmøde
for forældre, rådgiver og andre relevante
samarbejdsparter deltager. Inden mødet
udsendes der fra Barnets Hus en
mødeindkaldelse med dagsorden. På dette
møde aftales indkøringen af barnet, og alle
mødedeltagere bidrager med oplysninger om
barnet. I nogle tilfælde holdes formøde og
indskrivningsmøde sammen.

I tilbuddet er der mulighed for udvidet
forældrerådgivning i forhold til samspillet
mellem barn og forældre.

3 månedersmøde og statusmøder: Efter 3
måneder afholdes et møde mellem Barnets
Hus, forældrene og andre relevante
samarbejdsparter. På mødet tales om
barnets trivsel og udvikling, samt de
observationer der er gjort. Derefter bliver der
afholdt statusmøde hvert halve år eller efter
behov. Inden hvert statusmøde laver
kontaktpædagogen en statusrapport som
gennemgås med forældrene og derefter
sendes til relevante samarbejdspartnere.

De konkrete pædagogiske metoder, som
Barnets Hus anvender, er:
”Jeg kan”: ”Jeg kan” er en løsningsfokuseret
metode til at hjælpe børn med at lære nye
færdigheder i en trinvis proces. Med
udgangspunkt i barnet aftales der, hvilke
færdigheder barnet gerne vil lære at blive
bedre til. Den nye færdighed får et sjovt navn
og der aftales, hvilke hjælpere barnet gerne
vil have til at lære den nye færdighed.
Hjælperne opmuntrer/støtter barnet i forløbet.
Det vigtigste er, at barnet får en succesfuld
oplevelse og at barnet anerkendes. Der
afholdes en fest for barnet, når barnet har
lært den nye færdighed. Metoden har en
anerkendende tilgang, og børnene deltager
aktivt på deres egne præmisser.

Udskrivningsmøde: Inden barnet udskrives
fra Barnets Hus, indkaldes til
udskrivningsmøde. Der laves et
udskrivningsbrev, som gennemgås med
forældrene og derefter sendes til relevante
samarbejdspartnere. På mødet giver Barnets
Hus et grundigt oplæg omkring barnet.
Hvis et barn skal i pleje- eller
projektplejefamilie, kan der efter aftale med
rådgiver udarbejdes en profil på pleje- eller
projektplejefamiliens kompetencer ud fra
barnets behov. Ved en anbringelse har
Barnets Hus et tæt samarbejde med
konsulenterne i familieplejen, og der
udarbejdes en udslusningsplan. I forbindelse
med udslusningen kan det aftales, at plejeprojektplejefamilien besøger barnet i Barnets
Hus og får viden/undervisning omkring de
pædagogiske metoder der har været anvendt

Trin for Trin: Denne metode er et materiale til
at udvikle børns sociale kompetencer, som i
Barnets Hus anvendes til de ældste børn. At
et barn har sociale kompetencer betyder, at
det mestrer mange færdigheder. De kan
læres, ligesom barnet lærer andre
færdigheder. Gennem materialet synliggøres
de i ord og handlinger, støttes og anerkendes
for at udvikles. Gennem Trin for Trin støttes
barnet i empati, impulskontrol og selvkontrol.
En af de væsentligste målsætninger for dette
undervisningsmateriale er at hjælpe børnene
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til at blive sunde og selvstændige
problemløsere. Når børn oplever, at de
mestrer sociale situationer, opnår de såvel en
større selvværdsfølelse som en større
undervisningsparathed. Problemløsningen og
sociale færdigheder komplementerer
hinanden og er forudsætninger for
selvkontrol. Først skal børnene lære at
forholde sig til deres egen frustration, og
siden kan de gå i gang med en
problemløsning. Så længe børnene er
oprørte, kan de ikke tænke klart. Samtidig
med at børnene lærer selvkontrol, lærer de
også sociale færdigheder, som de kan bruge i
de forskellige provokerende situationer, de
kan blive udsat for. Det kan være mobning,
drilleri, udeladelse af en gruppe osv. At lære
børn sociale kompetencer er at give dem
nogle strategier til at mestre det sociale
samspil i en kompliceret verden.

modtager det enkelte barn og dets forældre,
på den måde der er bedst for dem.
Barnet kan have medindflydelse på dagens
aktiviteter i det omfang at barnet profiterer
heraf. Da børnene har et stort behov for
strukturen på hverdagen vises eventuelle
ændringer illustrativt på barnets eget
piktogram, så barnet kan forholde sig til det.
Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Personalet består af:





1 leder
5 specialpædagoger
1 studerende i 3. praktikperiode
1 husassistent

Alle er uddannet pædagoger. En har
efteruddannelse som Marte Meo terapeut, to
har efteruddannelse som neuropædagoger
og leder har efteruddannelse som Marte Meo
terapeut og supervisor.

Marte Meo: I den daglige praksis arbejdes ud
fra Marte Meo metodens elementer og
principper, som anvendes i forhold til
udviklingsstøttende arbejde med det enkelte
barn. Metoden er en detaljeret analyse af det
samspil, der findes mellem mennesker. Marte
Meo metoden er integreret i dagligdagen i
forhold til både børn, personale og
forældrerådgivning. Vi har øget fokus på
barnets ressourcer, signaler og
udviklingspotentiale i forhold til
kommunikation og samspil. Personalet får
supervision i form af Marte Meo forløb, så de
bedst muligt kan støtte barnet i den naturlige
udvikling. Vi guider forældrene i at følge
barnets initiativ, i et positivt samspil med
barnet.

Samarbejdspartnere
Det er nødvendigt at have et konstruktivt og
tæt samarbejde med familiegrupperne.
Rådgiveren deltager altid i
indskrivningsmøder, 3. månedersmøder,
statusmøder og udskrivningsmøder. Såfremt
der er tilknyttet hjemmehos-pædagog i
familien deltager denne ligeledes i
ovennævnte møder. Der er samarbejde med
talepædagoger, Børnepsykiatrisk afdeling,
praktiserende læge, speciallæge, PPR.
Samarbejde med netværk
Samarbejdet med barnets og familiens
netværk er en naturlig del af den daglige
praksis. Barnets Hus indgår i de enkelte
samarbejdssituationer ud fra den holdning, at
barnets trivsel og udvikling er det vigtigste.

Metoden er brugbar i en videre udvikling, som
stimulerer til anerkendende relation mellem
mennesker til udvikling, læring og
livsudfoldelse.

Beliggenhed og fysiske rammer
Barnets Hus er beliggende i et boligblok
kvarter med egen stor legeplads. Børnene er
delt på stuer. Derudover er der et køkkenalrum, motorikrum, samtalerum til møder,

I Barnets Hus arbejdes ud fra værdierne
åbenhed, ansvarlighed, vilje, tryghed,
ærlighed, loyalitet og respekt. Barnets Hus
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Marte Meo rum og personalestue.
Institutionen er indrettet lys og med få stimuli.
Der er parkeringspladser ved institutionen og
ca. 300m til busstoppesteder.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 32
Oprettelsesgrundlag:
SEL § 32
Tilbuddet er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Forlodsfinansieret
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af Revas.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.
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Rådgivnings- og Behandlingshuset
Rådgivnings- og Behandlingshuset er en
samling af tre forskellige rådgivnings- og
behandlingsteams.
 Børnepsykologisk Team
 Børnerådgivningen
 Specialrådgivningen.
De tre teams har forskellige specialer og
arbejdsområder. Dog er der sparring og
fagligt fællesskab mellem de tre teams.
Børnepsykologisk Team
Bisgårdsvej 12, 9220 Aalborg SV
Tlf.nr.: 99 31 92 74
Leder: Mariann Boje Jones
Tlf.nr.:99 82 33 30
Mail: mac-fb@aaalborg.dk
Åbningstider: Man–Ons kl.9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-14.00
Tilbuddet og ejerform
Børnerådgivningen er et kommunalt
forebyggelses- og dagbehandlingstilbud til
børn med psykiatriske problemer i alderen 313 år. Tilbuddet blev etableret i 2008.

Symptomerne skal have været tilstede over
tid og påvirke barnets daglige funktion.
Formål
Formålet er at forebygge udviklingen af mere
alvorlige psykiske lidelser hos barnet, og
dermed henvisning til børne- og
ungdomspsykiatrien.

Målgruppe
Målgruppen er børn i alderen 3-13 år med
lettere psykiatriske problematikker. Det vil
sige vanskeligheder, der ikke umiddelbart kan
forklares ud fra barnets opvækstvilkår eller
livsbelastninger. Det kan f.eks. dreje sig om:








Pladsantal
Pladsantallet pr. 1. januar 2013 er 45.
Visitation
Visitation skal ske med henvendelse fra
rådgivere, psykologer i familiegrupperne,
PPR, sundhedsplejersker, De Tværfaglige
Teams eller Børnerådgivningen. Henvisning
fra fagpersoner skal ske efter aftale med
nærmeste leder. Forældre kan henvende sig
direkte til Børnepsykologisk Team, hvis andre
af de nævnte fagpersoner ikke er aktive i
sagen.

børn med angst
tristhed
udtalt psykisk skrøbelighed
børn med tvangstanker/tvangshandlinger
børn der har svært ved at indgå i socialt
samspil, børn med opmærksomheds/
koncentrationsvanskeligheder
børn med mistanke om andre
børnepsykiatriske problematikker, f.eks.
Tourettes syndrom eller andet.
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Handleplaner og behandlingsplaner
Teamet planlægger forløb for udredning, og
på baggrund af denne planlægges
behandlingen. Behandlingsplaner udfærdiges
kun til internt brug.

samt uddannelse i kognitiv og systemisk
terapi. Psykologerne stiller ikke formelle
diagnoser, men beskriver barnets kognitive
funktion og følelsesmæssige tilstand. Hvor
barnet har vanskeligheder, der opfylder
kriterierne for en psykiatrisk diagnose, afgør
Børnepsykologisk Team sammen med
forældrene, om der er behov for en formel
diagnose, eller om der skal viderehenvises til
med henblik på medicinsk behandling. De
fleste af de børn der udredes, kan hjælpes et
langt stykke af vejen med en grundig
udredning og beskrivelse af problematikken,
samt rådgivning/ behandling i forhold til
denne. Der er evidens for at anvende kognitiv
terapi i forhold til de vanskeligheder, der
kendetegner målgruppen. Behandlingen
tilføres endvidere elementer fra systemisk
teori.

Beskrivelse af et typisk forløb
Ved opstart af udrednings- og
behandlingsforløb indkaldes barn og forældre
eller kun forældrene til en indledende
samtale, hvor problemstillingen og barnets
tidlige udvikling beskrives. Efterfølgende
igangsættes enten et udredningsforløb eller
et behandlingsforløb.
I udredningsforløb indgår typisk psykologisk
testning. Resultatet af udredningen
gennemgås med forældre og ofte derefter
barnets netværk, herunder skole og PPR,
hvis dette er relevant. På baggrund af
udredning kan der opstartes et
behandlingsforløb med barnet eller et
rådgivningsforløb med forældrene.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Det er ansat 3 psykologer med
børnepsykologisk erfaring.

Ved behandlingsforløb centreres indsatsen
mod barnet med forældrene tæt inddraget i
arbejdet. Her kan skolen også inddrages i
forhold til at støtte barnet.

Samarbejdspartnere
Eksterne samarbejdspartnere er:





Metodeanvendelse
De metoder som anvendes er:





Udredning og behandling af barnet samt
rådgivning til forældre og netværk. I
udredningen indgår ofte en psykologisk
undersøgelse inden behandlingsindsatsen
fastlægges
Psykoedukation til forældre i forhold til
børn med diagnoser.
Konsulentbistand i forhold til fremtidig
kommunal indsats for børn med
børnepsykiatriske diagnoser eller i forhold
til afklaring af psykiatriske problematikker



Forældre
Myndighedspersoner
PPR
Læger
Børnepsykiatriskafdeling

Samarbejde med netværk
Forældrene inddraget tæt i forløbene,
ligesom der arbejdes tæt med netværket
omkring barnet.
Beliggenhed og fysiske rammer
Etplanshus i tilknytning til Familieinstitutionen
Bisgård. Der er mødelokaler og samtalerum.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.3

Det faglige grundlag i Børnepsykologisk team
er et grundigt kendskab til
udviklingspsykologi, psykologisk testning,
børnepsykiatri herunder diagnosesystemet,

Oprettelsesgrundlag:
SEL § 11 stk.3 + 4
22

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Forlodsfinansieret
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af Revas.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.
Øvrige oplysninger
Børnepsykologisk Team varetager endvidere
opgaven For-Visitation af alle henvisninger
fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til
Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling.
Henvisningerne fra Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen gennemgås i
forhold til den gode henvisning, herunder
ydes konsulentstøtte til henviser.
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Børnerådgivningen
Bisgårdsvej 12, 9220 Aalborg SV
Tlf.nr.: 99 31 92 74
Leder: Mariann Boje Jones
Tlf.nr.: 99 82 33 30
Mail: mac-fb@aaalborg.dk
Åbningstider: Man – Ons kl.9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-17.00
Fredag kl. 9.00-14.00
Tilbuddet og ejerform
Børnerådgivningen er et kommunalt
forebyggelses- og dagbehandlingstilbud til
hjemmeboende og anbragte børn i alderen 013 år med henblik på ambulant udredning,
undersøgelse og behandling. Tilbuddet blev
etableret i 2007.

Børnerådgivningen, jf. Servicelovens § 11
stk.4
Målgruppe
Målgruppen er hjemmeboende og anbragte
børn i alderen 0-13 år. Kendetegnene for
dem er:

Børnerådgivningen tilbyder:



Terapeutisk behandling af børn med
inddragelse af forældre/omsorgspersoner og
netværk. Der kan laves børnepsykologisk
udredning/undersøgelse af barnet i
forbindelse med et behandlingsforløb i
Børnerådgivningen.




Konsulentbistand til myndighedsrådgiverne
i familiegrupperne og deres
samarbejdspartnere.

At være traumatiserede på baggrund af
fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb
eller har været involveret i andre voldsomt
traumatiserende hændelser.
At de seksuelt har krænket andre børn
eller søskende, der har krænket hinanden.
Mistanke om overgreb af børn

Formål
Formålet med børnerådgivningen er at:
 Yde behandling til børn der har været med
i seksuel krænkelse.
 Yde konsulentbistand til rådgiverne i
familiegrupperne og deres
samarbejdspartnere
 Yde åben rådgivning efter servicelovens §
11 stk.1-2 samt rådgivning, undersøgelse
og behandling jf.§ 11 stk. 4

Åben Rådgivning efter Servicelovens § 11
stk.1-2. Rådgivningen sker hver anden
torsdag til familier med børn i alderen 0-13 år,
som oplever problemer eller bekymringer i
forhold til barnets trivsel eller opdragelse af
barnet. Der tilbydes 1-2 samtaler med
familien af 1-1½ times varighed. Hvis barnet
og familien har behov for yderligere støtte,
uden at vanskelighederne er så store, at der
er grundlag for kontakt til en familiegruppe og
iværksættelse af en § 50 undersøgelse med
efterfølgende foranstaltninger efter
Servicelovens § 52, kan barnet og familien
visiteres til undersøgelse, rådgivning og
behandling i B

Pladsantal
Der er ikke fastsat et bestemt pladsantal på
Børnerådgivningen, men kapaciteten svarer
til 10 - 13 behandlingssager og 2
konsulentsager samt åben rådgivning 1½
time pr. uge.
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Visitation
Visitationskompetencen ligger hos
familiegrupperne og sker på baggrund af
udarbejdet handleplan.
Ingen visitation til Åben Rådgivning

gives psyko-education til forældre og
netværk, om hvordan de støtter og hjælper
barnet.
Ved overgreb indenfor familien, arbejdes
endvidere med medierende møder. Formålet
med dette er, at medvirke til heling af barnets
betydningsfulde familiemæssige relationer
samt reducere mængden af tab for barnet.
Afsløring af overgreb indenfor familien,
skaber ofte opsplitning og polarisering i
familien, som bevirker, at barnet kan miste
kontakten med betydningsfulde
familiemedlemmer.

Handleplaner og behandlingsplaner
Behandlingsindsatsen tilrettelægges ud fra
det enkelte barns problematik og aftales med
familie og rådgiver.
Beskrivelse af et typisk forløb
Det afholdes indskrivningsmøde med
henviser og forældre efter visitering og før
opstart af behandling. Efterfølgende afholdes
statusmøde med rådgiver, forældre og
eventuelt barn hver 3. måned. Afslutning sker
i samarbejde med rådgiver og der udarbejdes
en evalueringsbeskrivelse af forløbet

Der ydes endvidere enkeltstående
konsulentmøder med henviser og andre
relevante samarbejdspartnere eller
konsulentstøtte i et forløb. Konsulentstøtte
gives som ekspert bistand, med
udgangspunkt i, et på forhånd tilsendt
sagsmateriale, eller som proces styrer af
systematisk sagsgennemgang og analyse,
hvor der ikke er tilsendt sagsmateriale.
Konsulentstøtten har altid et
børnepsykologisk fokus på barnets/børnenes
trivsel, udvikling og særlige behov og har til
formål, at give overblik, hjælp til vurdering og
handlemuligheder. Der udarbejdes ikke
skriftlige vurderinger eller handleanvisninger.

Metodeanvendelse
Der arbejdes ud fra en narrativ tilgang
kombineret med de nyere udviklings- og
tilknytningspsykologiske teorier samt den
neuropsykologiske viden om traumers
påvirkning af nervesystemet.
Selve behandlingen foregår som en
terapeutisk behandling af barnet i form af
lege og/eller samtaleterapi. En af barnets
forældre eller omsorgspersoner deltager i
terapien. Den voksne inddrages ved
triangulerende samtaler og/eller som
bevidner af barnets helingsproces. Der
arbejdes med barnets
selvbillede/selvforståelse ud fra en
grundantagelse om, at vi bliver dem vi er, i
samspillet med de betydningsfulde andre.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Personalet består af:



1 psykolog/specialist i børnespsykologi
2 socialrådgivere/psykoterapeuter

Her er afsat 0,5 normering til tværfagligt
konsulent-team (TKT).

De terapeutiske sessioner med barnet varer
ca. 1 time og foregår ca. en gang om ugen, i
så lang tid som barnet har behov for,
gennemsnitlig ½ - ¾ år. Sideløbende
arbejdes med kriseintervention i forhold til
forældrene, med det formål at støtte og styrke
forældrekompetencen og forhindre, at
overgrebene får skabt usikre og dermed
mindre kompetente forældre. Herudover

Samarbejdspartnere
Der samarbejdes med myndighedsrådgivere i
familiegrupperne.
Samarbejde med netværk
Samarbejde med barnets netværk
tilrettelægges ud fra det enkelte barns
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problematik og aftales med familie og
rådgiver.
Beliggenhed og fysiske rammer
Bygningen er et etplanshus i tilknytning til
familieinstitutionen Bisgård. Det er indrettet
med mødelokaler og samtalerum.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52 stk.3 nr.3
Oprettelsesgrundlag:
Åben rådgivning SEL § 11 stk. 1 + 2 samt
rådgivning, undersøgelse og behandling SEL
§ 11 stk. 3 + 4
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Forlodsfinansieret.
Tilsyn:
Eksternt socialfagligt tilsyn foreståes af
Revas.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.
Øvrige oplysninger
Børnerådgivningen indgår i Aalborg
Kommunes Tværfaglige Konsulent
Team(TKT), som har til formål at sikre
mulighed for tværfaglige skriftlige vurderinger
i særligt vanskelige børnesager. TKT er
sammensat af psykologer, socialrådgivere og
jurister og er forankret i Socialafdelingen.
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Specialrådgivningen
Leder: Mariann Boje Jones
Tlf.nr.:99 82 33 31
Mail: mac-fb@aalborg.dk
Tilbuddet og ejerform
Specialrådgivningen er et kommunalt tilbud
der yder forskellig former for vejledning til
familier med børn og unge med handicap.
 Småbørnsvejleder, 1 normering
 ADHD konsulent, 1 normering
 Familievejleder, 15 t/uge
 Institutionsbetjening af psykolog, 10
t/uge
 Specialvejledningen, 2 normeringer

ADHD konsulent:
Målgruppe: Børn og unge i alderen 0 – 17 år
med diagnoserne hyperkinetiske forstyrrelser
og deres familier
Visitation: rådgivere i Specialgruppen og
Familiegrupperne. Der skal udfyldes et
visitationsskema.
Familievejleder:
Målgruppe: Familier med børn som er født
med eller erhverver sig en betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Målgruppen, Visitation og
Metodeanvendelse for de forskellige
funktioner er som følgende:

Visitation: Direkte henvendelse fra borgere i
kommunen der hører til målgruppen.

Småbørnsvejleder:
Målgruppe: Familier med børn i alderen 0 til 6
år, som er født med, eller erhverver sig, en
betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne. Der skal være tale om en
varig nedsat funktionsevne hos barnet, hvis
konsekvenser er af indgribende karakter i den
daglige tilværelse. Det er en forudsætning, at
barnet ikke er optaget i særligt dagtilbud efter
SEL § 32.

Metodeanvendelse: Familien får en tidlig og
uforpligtende vejledning om, hvilke
muligheder og rettigheder de har i Aalborg
Kommune ift. deres barns handicap. Der
tilbydes formidling af kontakt til andre familier,
som har et barn med lignende handicap.
Lovgrundlaget for dette er SEL § 11 stk. 5 og
6.

Visitation: skal ske med henvendelse fra
dagplejepædagog, sundhedsplejerske,
neuropædiatrisk team m.m. Der skal udfyldes
et visitationsskema.

Specialvejledningen:
Målgruppen: Familier med børn som er født
med eller erhverver sig en betydelig og varig
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Metodeanvendelse: Vejledningen omfatter
observationer af barnet og dets samspil.
Vejlederen kan medvirke til udarbejdelse af
udviklingsbeskrivelser og pædagogiske
handleplaner samt deltage i møder omkring
barnet og derigennem deltage aktivt i den
tværfaglige indsats. Dette sker i samarbejde
med barnets forældre og rådgiver eller anden
kommunal instans. Vejledningen er
udelukkende rådgivende og vejledende.

Visitation: Rådgivere i Specialgruppen og
Familiegruppen. Der skal udfyldes et
visitationsskema
Metodeanvendelse: Med udgangspunkt i
barnet/den unges funktionsnedsættelse er
rådgivningen, vejledningen og behandlingen
familieorienteret. Den kan derfor omhandle
alle aspekter, der har betydning for barnet,
den unge og familien. Rådgivningen kan
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omfatte samtaler med såvel barnet/den unge
som forældrene og familien.
De metoder der anvendes tværgående i de
forskellige funktioner er:





Rådgivnings og vejledningsforløb til
barnet og dets forældre
Psykoedukation til børn og forældre ift.
handicapforståelse
Konsulentbistand i forhold til
samarbejdspartnere
Netværksmøder

Beliggenhed og fysiske rammer
Etplanshus i tilknytning til Familiehuset
Victoria / Bisgård. Der er mødelokaler og
samtalerum.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag: § 11 stk. 4 + 5 + 6
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Forlodsfinansieret
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af Revas
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne-familiesekretariatet, at det er muligt for
familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.
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Børnehus Nord
Gemmavej 17B, 9200 Aalborg SV
Tlf.nr.: 99 82 33 99
Leder: Ulla Penning
Tlf. nr.: 99 82 33 98
E-mail: uwp-fb@aalborg.dk
Åbningstider: 8.00 - 15.00
(torsdag 8 – 17.00)
Tilbuddet og ejerform
Børnehus Nord åbner 1. oktober 2013, og
drives af Aalborg Kommune, men stilles til
rådighed for alle Region Nords 11 kommuner.



Børnehuset yder konsulentbistand til
myndighedsrådgiver i sager, hvor der er
mistanke om overgreb mod et barn.

Formål
Formålet med børnehuset er at sikre en
koordineret tværfaglig indsats af høj kvalitet
over for det enkelte barn ved så vidt muligt at
samle hjælpen ét sted, så barnet/den unge
undgår at skulle gentage hændelserne til flere
myndigheder.

Børnehuset skal bidrage til den børnefaglige
undersøgelse i sager, hvor der er mistanke
eller viden om, at et barn eller en ung under
18 år har været udsat for overgreb, og hvor
politi og/eller sygehusvæsen er inddraget.
I forbindelse med børnehusets undersøgelse
ydes barnet/den unge og/eller de nærmeste
omsorgspersoner krisestøtte efter behov.

Pladsantal
Der er ikke fastsat en normering, idet
kommunerne iflg. Servicelovens § 50b skal
benytte det børnehus, kommunen er
tilknyttet, hvorfor Børnehus Nord er forpligtet
til at modtage de sager, der henvises.

Det er således fortsat kommunen i barnets
eller den unges handlekommune, der har
myndighedsansvaret under hele forløbet i
sager, hvor børnehuset benyttes.

Visitation
Konsulentbistand
I sager, hvor der er mistanke om overgreb, og
hvor der er tvivl, om det er relevant at lade
barnet/den unge blive undersøgt i
børnehuset, kan myndighedsrådgiver
kontakte børnehuset telefonisk og få vurderet
sagen sammen med børnehusets faste
personale og i samråd med de eksterne
samarbejdspartnere, når der er behov herfor.
Børnehuset yder rådgivning og vejledning i
forhold til, om barnet/den unge bør vurderes,
udredes og/eller undersøges i børnehuset.
Myndighedsrådgiver skal som hidtil kontakte
politiet og drøfte potentielle sager med

Målgruppe




Kommunale myndighedsrådgivere der
behandler konkrete sager, hvor der er
viden eller mistanke om seksuelle eller
voldelige overgreb eller som har behov for
konsultativ bistand i sager hvor der er en
vag mistanke.

Børn og unge i alderen 0 til og med det
17. år som har været udsat for overgreb i
form af seksuelle overgreb og/eller vold,
eller hvor der er mistanke herom.
Overgrebet kan være aktuelt eller begået
tilbage i tiden
Der skal være tale om overgreb, hvor der
er behov for tværsektoriel indsats
(kommune, politi og/eller
sundhedsvæsen)
Barnet / den unges nærmeste
omsorgspersoner
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henblik på afklaring af, om sagen skal
anmeldes.

Beskrivelse af et typisk forløb
Når barnets sag er modtaget i børnehuset,
planlægges og koordineres det videre
sagsforløb i børnehuset i samarbejde med
myndighedsrådgiver. Som et redskab til
denne koordinering afholder Børnehus Nord
undervejs i forløbet såkaldte ”sagssamråd”,
som er et fysisk møde med deltagelse af
relevante parter. Et sagssamråd kan
alternativt afholdes som telefonmøde, hvis
det ikke er muligt at samle parterne til et
fysisk møde.

Hvis et barn eller en ung eller forældre selv
henvender sig telefonisk til børnehuset, vil
børnehuset være behjælpelig med at formidle
en konkret lokal kontakt til barnet/den unges
eller forældrenes kommune.
Udredning/kriseintervention
Når den kommunale myndighedsrådgiver
modtager underretning eller på anden vis får
kendskab til/ mistanke om overgreb,
kontakter myndighedsrådgiver Børnehus
Nord for at advisere om den forestående sag,
samt modtager rådgivning og vejledning i
forhold til den indledningsvise håndtering af
sagen.

I sager, hvor hjælpen skal ydes hurtigt, kan
Børnehus Nord aftale 1. møde med
barnet/den unge og dennes omsorgspersoner
sideløbende med, at indskrivningsskemaet
udarbejdes.

Myndighedsrådgiver skal som hidtil kontakte
politiet og drøfte potentielle sager med
henblik på afklaring af, om sagen skal
anmeldes.

Parallelt med og i forlængelse af udredningen
af barnet/den unge i Børnehus Nord, kan der
iværksættes krisebehandling til barnet/den
unge, samt krisehjælp og rådgivning til
barnet/den unges nærmeste
omsorgspersoner. Denne hjælp tilrettelægges
individuelt efter behov; der ydes som
udgangspunkt max. 8 samtaler i en sag.

Myndighedsrådgivere i Aalborg Kommune
skal som hidtil kontakte Juridisk Kontor i
denne type sager.
Sammen med relevante sagsakter henviser
myndighedsrådgiver barnet/den unge til
Børnehus Nord via et indskrivningsskema
med stamoplysninger og oplysninger om
overgrebet, til brug for den landsdækkende
dokumentationsdatabase vedr. overgreb mod
børn. Indskrivningsskemaet er udarbejdet i
samarbejde et samarbejde mellem SISO og
de fem børnehuse i Danmark og findes på
børnehusenes hjemmeside
www.boernehuse.dk

Videoafhøring
Der ændres ikke på procedurer i forbindelse
med politiets videoafhøring af børn under 12
år. Eneste ændring er, at det vil foregå i
Børnehus Nords rammer.
I tilfælde hvor det er muligt og
hensigtsmæssigt kan politiet desuden vælge
at afhøre unge over 12 år, som skal have
fremmøde i retten, i børnehusets lokaler.
Sundhedsfaglig undersøgelse
Sundhedsfaglige såvel som evt.
retsmedicinske undersøgelser af barnet/den
unge vil ligeledes foregå som hidtil, nemlig
henholdsvis på Aalborg Universitetshospital,
Børneafdelingen, og på Retsmedicinsk
Institut i Århus (CBO).
Hvis det skønnes hensigtsmæssigt vil der
være mulighed for, at Børnehus Nords

Handleplaner og behandlingsplaner
Idet Børnehus Nord ikke er en foranstaltning,
men derimod skal yde et bidrag til den
børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50, skal
der ikke foreligge eller udarbejdes en
handleplan i forbindelse med benyttelse af
børnehuset.
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personale kan bistå ved undersøgelse på
Børneafdelingen i Aalborg, hvorimod det
fortsat vil være myndighedsrådgiver, der
følger barnet/den unge til Retsmedicinsk
Institut i Århus.

Et forløb i Børnehus Nord afsluttes som
udgangspunkt altid af et sagssamråd, der har
til formål at samle trådene, videregive
Børnehus Nords vurdering af
barnets/familiens evt. behov for etablering af
hjælpeforanstaltninger i hjemkommunen,
samt evaluering af forløbet.

Ved sager opstået uden for Børnehus Nords
åbningstider
Der kan være sager, der opstår udenfor
Børnehus Nords åbningstider, og hvor der er
behov for at handle hurtigt. Det kan
eksempelvis være sager, hvor politiet af
hensyn til sporsikring skønner, at det er
nødvendigt at foretage en retsmedicinsk
undersøgelse så hurtigt som muligt. I disse
tilfælde underretter politiet de sociale
myndigheder og den retsmedicinske vagt, og
der aftales tidspunkt for undersøgelsen.
I denne type sager har
myndighedssagsbehandleren i barnet/den
unges handlekommune mulighed for at få
rådgivning, hvis der opstår tvivl.
Rådgivning er tilgængelig via en vagttelefon.
Det vil være muligt at komme i kontakt med
og få rådgivning og vejledning i forhold til den
akutte koordinerende indsats af en
kvalificeret medarbejder i Aalborg Kommunes
døgnvagt, der repræsenterer Børnehus Nord.
Den pågældende medarbejder kan bistå
myndighedssagsbehandleren med at vurdere
hvilke indsatser, der er akutte og bør
iværksættes med det samme, eksempelvis
sikkerhed for yderligere overgreb, og hvilke
indsatser, der kan vente til myndighedernes
”normale” åbningstid. Herudover kan
medarbejderen bistå
myndighedssagsbehandleren med at
vurdere, hvilke fagpersoner, det er relevant at
tage kontakt til med det samme.

Det er barnets eller den unges
handlekommune, der har kompetence til at
træffe afgørelse om foranstaltninger på
baggrund af de undersøgelser af barnets eller
den unges forhold, der er fortaget i
børnehuset.
Metodeanvendelse
Planlægning og koordinering af en sag
foregår på sagssamråd med deltagelse af de
relevante parter.
Udredning og krisehjælp til barnet/den unge
og de nære omsorgspersoner foregår ved
samtaler, legesamtaler og legeobservation.
Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Der er ansat:
1 psykolog 37 t/u
1 socialrådgiver 37 t/u
1 administrativ medarbejder 25 t/u
1 leder 37 t/u
Samarbejdspartnere
Indsatsen i børnehuset bygger på et tæt
samarbejde mellem drifts- og
handlekommune og øvrige
samarbejdspartnere som politi og
sundhedsfagligt personale.
I henhold til bekendtgørelse for Børnehuse
skal børnehusdriftskommunen indgå
forpligtende, formaliserede samarbejdsaftaler
med samtlige kommunalbestyrelser og
politikredse i regionen, samt et retsmedicinsk
institut og en sygehusafdeling, der er højt
specialiseret i forhold til børn udsat for
overgreb. Dette skal sikre, at der er klare
retningslinjer for sagsgange, brug af de rette

Afslutning af et forløb
Indsatsen i børnehuset er tilendebragt, når de
involverede myndigheder har foretaget de
nødvendige undersøgelser, krisebehandling
m.v., samt når barnets eller den unges behov
for støtte er udredt.
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fagfolk, samt at der i det enkelte børnehus
opretholdes et højt fagligt niveau. Aftalerne
skal endvidere understøtte en ensartethed i
børnehusenes arbejde på landsplan.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Finansieringsmodel er endnu ikke vedtaget,
men vil fremgå af ovennævnte
bekendtgørelse om børnehuse.
Der formodes en model med kombineret
objektiv og takstmæssig finansiering.

Der afholdes såkaldte Sagssamråd i de
enkelte sager, hvilket i praksis betyder, at
Børnehus Nord inviterer relevante
samarbejdspartnere til samrådsmøde i
planlægningsfasen, ad hoc under
udredningsforløbet, samt et opfølgnings/evalueringssamråd, når sagen afsluttes.

Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af Revas
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien/
samarbejdspartneren, via et skrift fra Børneog Familiesekretariatet, at det er muligt for
familien/ samarbejdspartneren at få klagen
behandlet af tilsynsførende for området.
Eventuel klage over behandlingsindsatsen
eller andet rettes til leder af tilbuddet.

Endvidere afholdes der faste samråd,
såkaldte Børnehussamråd, med henblik på at
løbende at udvikle og optimere samarbejdet
parterne imellem.
Samarbejde med netværk
Forældre/nærmeste omsorgspersoner
inddrages i udredningen i Børnehus Nord i
relevant omfang, dvs. de deltager i
sagssamrådene, helt eller delvis afhængig af
sagens karakter, ligesom de deltager i
relevant omfang i samtaler med barnet/den
unge.
Barnets øvrige netværk inviteres til
samarbejde i relevant omfang.
Beliggenhed og fysiske rammer
Børnehus Nord har til huse i et
etplansbyggeri fra 2009, beliggende i et
villakvarter i Aalborg SV.
Lovgrundlag
Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af lov
om social service (Beskyttelse af børn)
Bekendtgørelse nr. ??? 2013 om børnehuse.
Der tages forbehold for evt. ændringer i
samarbejdsaftalen, som følge af, at indholdet
af bekendtgørelsen ikke foreligger i skrivende
stund.
SEL § 50 (ændring pr. 01.10.2013)
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OPGAVEFÆLLESSKABET
UDREDNINGS- OG
OPVÆKSTSPECIALE FOR
BØRN OG UNGE

Leder af opgavefællesskabet:
Christina Ladehoff
Tlf.nr.: 99 31 39 08
Mail: cla-fb@aalborg.dk

Institutioner herunder:



Børneinstitutionen Vesterlund
Vokseværket
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Børneinstitutionen Vesterlund
Gemmavej 17A, 9200 Aalborg SV
Tlf.nr.: 99 31 39 10
Leder: Bettina Kristensen
Tlf. nr.: 99 31 39 08
Mail: betk-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent
Tilbuddet og ejerform
I marts 2011 fusionerede Grenen og
Vesterlund til det nuværende
Børneinstitutionen Vesterlund.

Særligt ved akutte anbringelser kan barnet
være i kriselignende situationer med sorg,
forvirring og modsatrettede følelser.
Formål
Det primære formål er at sikre udredning af
det enkelte barn med henblik på at
understøtte myndighedens
beslutningsgrundlag i forhold til fremtidige
foranstaltninger, herunder forebygge
sammenbrud i anbringelser.

Vesterlund er en kommunalt ejet
døgninstitution til børn i alderen 3-13 år.
Kerneydelsen er udredning – herunder
socialpædagogisk observation og eventuel
børnepsykologisk undersøgelse samt akut
anbringelse. Her tilbydes børnene omsorg,
stabilitet og tryghed i et professionelt
pædagogisk miljø.

Det sekundære formål er at sikre akut ophold
udenfor hjemmet til det enkelte barn, såfremt
behovet opstår.

Tilbuddet har ikke intern skole.
Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et
fleksibelt akut plejefamilietilbud under
Vesterlund.

Akutanbringelser defineres som en situation,
hvor der er opstået en pludselig og alvorlig
begivenhed, der kan true barnet/den unges
sundhed og udvikling – eller hvor den akutte
situation indebærer en risiko for andre
personer. En forudsætning for
akutanbringelse på døgninstitution,
opholdssted eller i en familiepleje er, at
barnet/den unges forældre eller nære voksne
i netværket ikke i den akutte situation er i
stand til at tage vare på barnet eller den
unge. Akutanbringelsen kan max strække sig
over 3 uger, og i denne periode vil den
konkrete sag blive udredt af myndigheden,
ligesom der skal tages stilling til en fremtidig
handleplan.

Målgruppe
Målgruppen på Vesterlund er børn fra 3-13 år
med mulighed for fleksibilitet i målgruppen
eksempelvis ved søskendeanbringelse.
Målgruppen er karakteriseret ved, at det
enkelte barn mistrives og er truet i sin
udvikling, som følge af psykiske, fysiske
og/eller seksuelle overgreb og mistanke
herom. Der ses ofte massive vanskeligheder
ift. barnets kognitive og socio-emotionelle
udvikling. Vanskelighederne kan ofte komme
til udtryk gennem udadrettet destruktiv
adfærd hos barnet og mangel på tilpasning i
sociale situationer. Lige så ofte kan
vanskelighederne komme til udtryk gennem
selvdestruktiv adfærd hos barnet og
overtilpasning.

Pladsantal
Vesterlund er pr. 1. januar 2013 normeret til 8
pladser.
Visitation
Visitation fra Aalborg Kommune sker gennem
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Den Centrale Visitation eller via den sociale
døgnvagt uden for åbningstid.

behandlingsplanen er de fem lovbestemte
fokuspunkter for en handleplan. Hertil har
Vesterlund udviklet en række dybdegående
støttepunkter, der relaterer sig til barnets
normale udvikling. Selve observationen
foregår ved systematiske iagttagelser i
dagligdagen, som noteres i BOSTED
systemet. Delmålene revideres løbende i
forløbet.

Visitation fra andre kommuner sker via
sekretariatet i Center for Børn, Unge og
Familier
Handleplaner og behandlingsplaner
Ved en planlagt anbringelse skal en
handleplan foreligge inden anbringelsen.

På institutionen forsøges skabt en hverdag så
tæt på den normale som muligt, hvor barnet
oftest fortsætter i egen skole. Vesterlund
etablerer et tæt samarbejde med skolen.
Derudover støttes barnet i at deltage i
områdets fritidsaktiviteter og i at knytte
venskaber med jævnaldrende. Barnet har
samvær med dets forældre i det omfang
forældrene aftaler med myndigheden.

Med baggrund i myndighedens handleplan
udarbejder Vesterlund en behandlingsplan,
hvor delmålene for indsatsen er beskrevet.
Ved en akut anbringelse skal myndighedens
handleplan foreligge senest tre uger efter
anbringelsens start.
Beskrivelse af et typisk forløb
Barnet kan modtages akut som følge af en
pludselig opstået situation, hvor der ikke er
truffet beslutning om formål og varighed.
Akutopholdet varer frem til, at myndigheden
har skabt klarhed om barnets handleplan
senest 3 uger efter modtagelsen.

Den børnepsykologiske undersøgelse laves
sideløbende med de socialpædagogiske
observationer.
Statusmøde: Efter 2 måneder har
kontaktpædagogerne i samarbejde med
psykologen udarbejdet en omfattende skriftlig
rapport, der beskriver barnets trivsel,
udvikling og støttebehov. Rapporten
gennemgås grundigt med forældrene og
sendes til myndigheden senest to dage inden
statusmødet. På statusmødet retter
dagsordenen sig mod barnets fremadrettede
forløb.

Barnet kan modtages til udredning, hvor der
foretages en socialpædagogisk observation
og eventuelt børnepsykologisk undersøgelse.
Barnets forløb ved Vesterlund vil forløbe i
følgende trin:
Modtagelse: Barnet får 2 faste
kontaktpædagoger. Ved modtagelsen bliver
der i samarbejde med barnet og forældrene
dannet overblik over de oplysninger, der er
centrale for den første tid.

I den 3. måned: I løbet af den 3. måned er
det myndighedens ansvar at afklare barnets
fremtid i samarbejde med forældrene.

Indskrivningsmøde: I løbet af den første uge
efter modtagelsen vil der være et
indskrivningsmøde, hvor myndigheden,
forældre og netværkspersoner deltager.

I de tilfælde barnet er på Vesterlund ud over
3 måneder udarbejdes et supplement til den
eksisterende rapport 3 måneder efter første
statusmøde efterfulgt et nyt statusmøde.

Behandlingsplan: Efter indskrivningsmødet
udarbejder kontakt-pædagogerne i
samarbejde med psykologen en
behandlingsplan, der indeholder delmål og
metode i udredningsforløbet. Rammen for

Udslusning: I forbindelse med udslusning kan
Vesterlund medvirke til at skabe gode
overgange til f.eks. plejefamilier eller egen
familie.
Nogle gange er det muligt at barnet sammen
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Marte Meo metode: Metoden anvendes
hovedsagligt til at iagttage og udvikle
samspillet mellem barnet og
kontaktpædagogen mhp. udredning af
barnets støttebehov.

med sin kontaktpædagog besøger et tidligere
anbragt barn i plejefamilie. Formålet med
dette besøg er at modne tilgangen og
tankerne om selv at skulle videreanbringes,
hvis dette er tilfældet. Formålet for det
tidligere anbragte barn er at anerkende men
også afvikle tiden på Vesterlund nænsomt.

PMT O principper og andre metoder, der
retter sig mod forebyggelse og håndtering af
konflikter: Vesterlund arbejder målrettet med
at forebygge konflikter og håndtere konflikter
på en tryghedsskabende måde for barnet.

Metodeanvendelse
I Vesterlund gøres brug af en række
forskellige metoder, som skal sikre at indfri
formålene.

Børnegrupper: Særligt tilrettelagte
gruppesamtaler, hvor formålet er at bryde
tavsheden og give børnene mulighed for at
lytte til og dele tanker og følelser, der
relaterer sig til at være anbragt udenfor
hjemmet.

Socialpædagogisk observation og støtte:
Hvert barn har sine egne rutiner og gode
vaner i dagligdag som støttes af
pædagogerne udfra relationsstøttende
principper. Barnet inddrages i tilrettelæggelse
af dagligdagen og barnets personlig præg
vægtes højt. Observationen af barnet foregår
ved pædagogernes systematiske iagttagelser
i relation til behandlingsplanens delmål.
Pædagogerne dokumenterer dagligt deres
observationer i BOSTED systemet.

Forældresamtaler: Efter en konkret vurdering
kan Vesterlunds pædagogiske leder have
forældresamtaler med fokus på at skabe så
optimale vilkår for barnet som muligt under
anbringelsen.
Hos Vesterlund er barnet i centrum, og
fagligheden drives og udvikles med fokus på
pædagogens bidrag til samspillet og ansvar
for kvaliteten i relationen med barnet.

Relationsstøttende principper: Hvert barn har
2 faste kontaktpædagoger, som barnet
møder dagligt. Principperne i det
relationsstøttende arbejde er at vise positive
følelser og spejle barnet, at acceptere barnet
og anerkende barnet som et selvstændigt
individ med intentioner og vilje, at give
opmærksomhed til det barnet kan, at have
fælles oplevelser og udveksling af tanker og
følelser, at give mening til barnets oplevelser
og erfaringer ved at sætte ord på, uddybe og
forklare, at hjælpe barnet til at kontrollere sig
selv ved at sætte grænser på en positiv måde
– ved at lede barnet, vise positive alternativer
og ved at planlægge sammen.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Personalet på Vesterlund består af









Børnepsykologisk undersøgelse: Psykologen
laver børnepsykologisk undersøgelse som
foregår via samtale, legeobservationer og
testning og involverer forældre og andre
aktører i barnets liv, eksempelvis skolen.

12 pædagoger, hvoraf to har Marte Meo
uddannelse og en er under Marte Meo
uddannelse.
1 afdelingsleder
1 psykolog
2 vågne nattevagter
1 husassistent
1 pedel
Studerende hvert halve år i lønnet praktik

Herudover har Vesterlund et fast vikarkorps
med 6 tilkaldevikarer aktuelt.
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Personalet arbejder teambaseret, idet der er
etableret 2 pædagogiske teams og et
tværgående team.

almindelig dør, hvilket gør, at Vesterlund på
samme tid fungerer som en samlet helhed.
Vesterlund har en hal, med rig mulighed for
fysisk udfoldelse.

I hvert pædagogisk team er der 6
pædagoger, som altid arbejder sammen på
faste dage, hvilket giver høj grad af
forudsigelighed og stabilitet i hverdagen.

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.7

Kontaktpædagogteamet er ligeledes fast og
sammensat af en pædagog fra hvert
pædagogisk team, hvilket i praksis betyder, at
barnet som udgangspunkt møder en af sine
kontaktpædagoger hver dag.

Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
Tilbuddet er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde

Mødestrukturen er opbygget omkring
teamstrukturen og tanken om selvstyrende
teams og udvikling og læring i teams.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Pr. 1. januar
2013, 3880 kr. i døgnet.

Samarbejdspartnere
Vesterlund samarbejder med
familiegrupperne, børnehave, skole, dus,
PPR, fritidsaktiviteter, læge, sygehus, andre
professionelle tilbud til børn m.v. Der holdes
løbende samarbejdsmøder.

Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn overgår pr.
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Ved fortsat
uoverensstemmelse henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.

Samarbejde med netværk
Barnet har oftest et stabilt og kontinuerligt
samvær med forældrene eksempelvis hver
anden weekend. Af hensyn til barnets behov
for forudsigelighed, kontinuitet og stabilitet
fastlægges samværet på bestemte dage.
Beliggenhed og fysiske rammer
Vesterlund er placeret på en villavej i
Aalborgs sydvestlige område. Institutionen er
bygget i 2011 og opført til formålet.
Vesterlund har i alt 12 værelser, hvor to
værelser deler et badeværelse. I hjertet af
huset er køkkenalrummet placeret og i tæt
sammenhæng hermed er der tre bo-grupper.
Hver bo-gruppe består af fire værelser, to
badeværelser og et opholdsrum, hvilket giver
god mulighed for at tilgodese behovet for
mindre enheder i dagligdagen. De tre bogrupper er kun adskilt af to skydedøre og en
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Vokseværket
Beltoften 18, 9260 Gistrup
Tlf.nr.: 99 31 39 41
Leder: Dorthe Carlsen
Tlf.nr.: 99 31 39 41
Mail: doca-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent.
Tilbuddet og ejerform
Vokseværket er en opvækstinstitution for
børn i alderen 3-18 år, som er etableret i
2003.

Målet er, at opholdet kan kompensere for en
manglende forældreomsorg og vil ofte vare
barndommen ud eller indtil et relevant
ungetilbud er fundet.

Vokseværket forsøger at skabe et varmt og
omsorgsfuldt miljø med forudsigelighed,
overskuelighed og tydelighed i rammerne, og
hvor der både gives støtte og udfordringer.

Opholdet på Vokseværket har til formål at
skabe udvikling for børnene og således
forberede dem på ungdomslivet og
voksenlivet efterfølgende. Vokseværket har
fokus på at pleje relationerne mellem barnet
og dets forældre, hvor netværket ofte
inddrages som en måde, hvorpå børnene
efterfølgende kan søge vejledning og støtte.

Desuden støttes børnene i at have tæt
kontakt til forældrene. Vokseværket
tilstræber at gøre tilbuddet så familielignende
som muligt med traditioner, fritidsaktiviteter
og en daglig struktur.

Desuden modtager Vokseværket
søskendeflokke som er af en størrelse, der
ikke kan rummes i en plejefamilie.

Målgruppe
Målgruppen på Vokseværket er børn i
alderen 3 – 18 år med behov for
længerevarende opvæksttilbud. Barnet må
højest være 14 år ved indskrivning og
søskende har mulighed for at forblive
sammen.

Pladsantal
Vokseværket er pr. 1. januar 2013 normeret
til 8 pladser.
Visitation
Visitation sker via Den Centrale Visitation.

De unge er kendetegnet ved at have sociale,
psykiske, adfærdsmæssige problemer med
behov for et længerevarende ophold i
familielignende rammer med en særlig
tilrettelagt pædagogik.

Handleplaner og behandlingsplaner
Handleplanen danner grundlag for indsatsen
som bygges op ud fra observationer og
følges op via behandlingsplaner.

Der kan laves individuelle, fleksible
projekter/aftaler i tilstødende lokaler.

Beskrivelse af et typisk forløb
Ved indskrivning af et nyt barn vil der
indledningsvist blive afholdt
indskrivningsmøde, hvor de relevante parter
vil deltage.

Formål
Målet med anbringelse i opvækstinstitutionen
Vokseværket er at tilbyde ophold i
familielignende rammer for børn med
problematiske opvækstbetingelser, og som
har et konstateret behov for et
længerevarende behandlingsophold.

Derudover udarbejdes løbende statusrapport
og der afholdes statusmøder hvert halve år.
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Børn, der er opvokset på institutionen, kan
almindeligvis ikke drage fordel af forældrenes
kompetence, støtte og opbakning.
Vokseværket ses fremadrettet med en
netværksfunktion/efterværn i forhold til de
børn, der er opvokset på institutionen og med
bevarelse af den enkelte unges relation til
kontaktperson, der herved kan spille en mere
aktiv rolle i forbindelse med udslusning og
bevarelse af relationer i den samlede
institution.

således få indflydelse på hverdagens
tilrettelæggelse.
Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Personalet på Vokseværket er bestående af:





Metodeanvendelse
Den grundlæggende metode er
relationsarbejde med fokus på anerkendelse,
at føle sig godt tilpas, at føle sig holdt af og
respekteret, samt kontaktpædagog ordning i
forhold til det enkelte barn. Der arbejdes i
familielignende rammer, hvor omsorgen for
barnet er i centrum. Af konkrete metoder
bliver livshistorier og narrative fortællinger
anvendt i pædagogikken. Dette, for at
inddrage barnet i fortællingen om dets eget liv
og således skitsere og visualisere barnets
egen historie. Derudover anvendes
netværkstegninger, hvor barnets netværk
bliver placeret på en tidslinje med det formål
at anskueliggøre tilværelsens foranderlighed
for barnet.

9 Pædagoger
1 Pædagogmedhjælper
1 afdelingsleder
Vokseværket modtager en studerende
hvert halve år i lønnet praktik.

Samarbejdspartnere
Eksterne samarbejdspartnere er skoler,
rådgivere, psykologer, læger, tandlæger.
Samarbejde med netværk
Samarbejdet med netværket er væsentligt for
en vellykket anbringelse og barnets fremtid,
hvorfor Vokseværket forsøger at bibeholde
og støtte netværket til forældrene.
Vokseværket støtter børnene i at have tæt
kontakt til forældrene og sørger for, at
forældrene er velinformerede om barnets
hverdag. Børnene får jævnligt besøg af
forældrene og er efter aftale hjemme på
weekend. Desuden laves forskellige
arrangementer for både børn og forældre. I
forbindelse hermed er der oprettet
forældrecafeer, hvor forældrene har mulighed
for at mødes og være sammen med børnene.
Herudover bliver netværket inddraget i
forbindelse med praktiske gøremål såsom
tandlægelægebesøg, tøjkøb og
forældremøder på skolerne.

Årets traditioner såsom fastelavn, påske og
jul vægtes højt. Børnene er på campingferie,
sommerferie og lignende, og børnenes
fødselsdage fejres mv. Fundamentet er, at
barnet skal befinde sig i rammer, som er faste
og forudsigelige, og at rammerne skal vises
og styres af voksne, som er klare og
autentiske i deres voksenrolle. Der fokuseres
på barnets muligheder, og barnet styrkes i at
kunne opleve livskvalitet på trods af svære
betingelser.

Beliggenhed og fysiske rammer
Vokseværket er beliggende i Gistrup med
grønne områder omkring. Institutionen er
omringet af stisystemer som gør det nemt for
børnene at færdes i byen.

Vokseværket benytter månedlige
børnemøder med udgangspunkt i en
dagsorden formuleret af personalet.
Derudover har børnene mulighed for at
komme med punkter på dagsordenen og

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.7
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Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
Tilbuddet er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Pr. 1. januar
2013 1990 kr. i døgnet
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn overgår pr.
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Ved fortsat
uoverensstemmelse henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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OPGAVEFÆLLESSKABET
DAGBEHANDLING UNGE

Leder af opgavefællesskabet:
Birgitte Remmen
Tlf.nr.: 9931 5895
Mail: bir-fb@aalborg.dk

Institutioner herunder:



Vissegaard
Bådgruppen
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Vissegaard
Vissevej 40, 9210 Aalborg SØ
Tlf.nr.: 99 31 58 92
Leder: Birgitte Remmen
Tlf.nr.: 9931 5895
Mail: bir-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Mandag - onsdag kl. 8.30-15.00
torsdag - fredag kl. 8.30-14.00
Hver 2. søndag er der åbent fra 16.30-21.30
Hen over året er der ture med overnatning.
Fx er der en uges vintertur samt en
sommertur i den første uge af skolernes
sommerferie. Vissegård følger ikke
Folkeskolernes ferier.

Der kan fx være tale om tilkøb af
familiebehandling, misbrugsbehandling m.v.
Der beregnes en særskilt takst herfor.
I den sidste tid inden udskrivningen
planlægges i et samarbejde mellem den
unge, forældre, den unges kontaktpædagog i
tilbuddet, UU-vejleder og
myndighedsrådgiver, hvad den unge skal
udskrives til. Skal der efter endt indskrivning
iværksættes en specifik udslusning, skal den
aftales med myndigheden som en
tillægsydelse med en fortsat delvis
indskrivning. Tillægsydelsen afhænger af
ydelsens omfang.

Tilbuddet og ejerform
Dagbehandlingstilbuddet Vissegård er et
kommunalt socialpædagogisk skole- og
behandlingstilbud til skolepligtige unge fra 14
år.
De unges familier formår ikke at give deres
børn den tilstrækkelige støtte og omsorg, og
tilbuddet er derfor et nødvendigt supplement
for at undgå anbringelse udenfor hjemmet.
Det drejer sig om et forebyggende tilbud, der
indgår som en del af den samlede
forebyggende tilbudsvifte.

Målgruppe
Målgruppen på Vissegård er skolepligtige
unge fra 14 år, og med mulighed for at
indskrive børn/unge fra 12/13-års alderen,
når den enkeltes modenhed og problemfelt
taler for det.

Tilbuddet er et fællestilbud mellem Skole- og
Kulturforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og blev etableret
i sin nuværende form i 2009. Der er mulighed
for, at den unge kan tage en afsluttende 9.
klasses eksamen i matematik, dansk og
engelsk, samt eventuelt i et valgfag.

Den unges situation er kendetegnet ved én
eller flere af flg. karakteristika:


Grundkøb og tilkøb af ydelser
Grundydelsen omfatter fuldtids
dagbehandling, herunder samarbejde med
forældrene og netværk samt undervisning,
der dog finansieres af Skole- og
Kulturforvaltningen.
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Store familiemæssige, sociale,
personlige, adfærdsmæssige
problemer
Den unge er hjemtaget fra anbringelse
på baggrund af forældrenes ønske, og
hvor der er behov for særlig støtte for
at undgå en ny anbringelse
Betydelig mangel på skolegang, og
massiv nederlagsfølelse i forhold til
skolen. De unge kan ikke rummes i en
almindelig folkeskoleklasse








Handleplaner og behandlingsplaner
Med udgangspunkt i handleplanen fra
rådgiver udarbejdes der i et samarbejde
mellem den unge, kontaktpædagogen og
Vissegårds socialrådgiver en udviklingsplan.
Ud fra denne udvælges der to til tre konkrete
fokuspunkter, der i en aftalt periode skal
arbejdes med, hvorefter de evalueres, og nye
fokuspunkter udvælges.

Adfærdsvanskeligheder og ringe
voksenkontakt
Har vanskeligt ved at leve op til de
mange forventninger samfundet stiller
til dem, ikke mindst forventninger til
valg af uddannelse og job samt
forventninger til den sociale adfærd
De unge kan være indadvendte,
hæmmede, stille, socialfobiske og
angste
Psykiske
problemer/udviklingsforstyrrelser (fx
ADHD, depressive træk, bordeline,
spiseforstyrrelser), der sideløbende
med socialpædagogisk behandling kan
have behov for afklaring og udredning i
forhold til de psykiske problemer.

Beskrivelse af et typisk forløb
Før starten på Vissegård kommer den unge
på besøg sammen med forældre, rådgiver,
samt andre relevante personer fx en
støtte/kontaktperson. Under dette besøg
præsenteres indholdet i hverdagen samt
strukturen og rammerne på Vissegård. Det
aftales herefter, hvornår den unge skal starte.

Formål
Målet er at styrke de unges sociale,
personlige og faglige kompetencer. Tilbuddet
anvendes bl.a. med henblik på at forebygge
anbringelse udenfor hjemmet.

Efter en måned afholdes indskrivningsmøde
med deltagelse af den unge, forældre,
rådgiver, PPR og Vissegård. Rådgiveren
fremlægger handleplanen, og det aftales,
hvilke overordnede mål, der skal arbejdes
med i de første tre måneder.

Pladsantal
Vissegård er pr. 1. januar 2013 normeret til
12 pladser.

Efter tre måneder afholdes et nyt
statusmøde, og herefter er der statusmøde
mindst hvert halve år. På disse møder følges
der op på målene fra handleplanen,
understøttet af udviklingsplanen og de
konkrete fokuspunkter. Ved de sidste
statusmøder deltager også UU-vejleder. UUvejlederen inddrages løbende i arbejdet med
de unge og er ansvarlig for udarbejdelsen af
Uddannelsesplanen.

Visitation
Visitationen foregår gennem Den Centrale
Visitation i tæt samarbejde med Sekretariatet
i Center for Børn, Unge og Familier. PPR
deltager i visitationen.
Der skal være et udviklings-, behandlings- og
læringsmæssigt perspektiv, når en ung
indskrives i dagbehandlingstilbuddet.

Undervisning: Lærerne på Vissegård
udarbejder desuden en undervisningsplan ud
fra arbejdet med den unge i hverdagen, og de
papirer der foreligger fra PPR eller tidligere
skoler. På Vissegård undervises der ud fra
den enkeltes forudsætninger. Det er muligt at
tage 8. 9. og 10. skoleår på stedet og afslutte
med FSA. Sideløbende arbejdes der med at
udvikle den unges sociale og personlige
kompetencer, og via de øvrige aktiviteter har

Når en ung visiteres til tilbuddet, lægges der
vægt på de allerede indskrevne unges
problemstillinger og ungesammensætningen i
tilbuddet med henblik på en hensigtsmæssig
matchning af de unge. Der vil være
problemstillinger, der ikke på samme tid kan
rummes i det samme tilbud, da det vil
hæmme den enkeltes eller gruppens
udvikling.
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den unge mulighed for at tilegne sig
praktiske, fysiske og kreative færdigheder.
Forløbet på Vissegård er afhængig af, hvor
gammel den unge er, når pågældende
starter:






Kommer den unge på Vissegård som 14 årig,
er det muligt at være der i to til tre år og
afslutte sin FSA eller kommer videre og tage
FSA i et 10.klasse Center. Der er i et sådan
forløb god mulighed for at fylde faglige huller
op, som er opstået efter et tidligere
fragmenteret skoleforløb. De sociale
kompetencer kan styrkes, og gode vaner
indarbejdes. Forholdet til familien kan
forbedres, og der kan arbejdes på at
etablerer en konstruktiv fritid og netværk.
Tiden kan også anvendes til yderligere
udredning af psykiske problemer, så den
plan, der udarbejdes for, hvad der skal ske
efter udskrivning fra Vissegård, matcher den
unges behov og ressourcer.





Socialpædagogisk behandling - med
fokus på en struktureret hverdag med
forudsigelighed
Relationsorienteret metode
Anerkendende metode
Kognitiv metode
Helhedsorienteret behandling - hele
vejen ”rundt om” den unge
Miljøorienteret metode - miljøet på
stedet er en del af og indgår i
behandlingen
Specialundervisning

Fokus på læring af faglige, personlige og
sociale kompetencer
Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
På Vissegård er ansat




Starter den unge på Vissegård som 16 eller
17 årig og skal i gang med sit 10. år i
Grundskolen med det mål at tage FSA den
efterfølgende sommer, er der selvsagt mere
speed på alle udviklingspunkter.
Implementeringsgraden af den nye læring vil
ligge på et andet niveau, end hvis den unge
var blevet indskrevet tidligere med mulighed
for at gennemføre flere skoleår på Vissegård.

2,5 lærer (en lærer deles mellem
dagbehandlingstilbuddet Vissegård og
dagbehandlingstilbuddet Bådgruppen)
6 pædagoger

Socialrådgiver, leder og deltidssekretær er
fælles for Vissegård og Bådgruppen
Samarbejdspartnere
Primære samarbejdspartnere er rådgivere i
familiegrupperne, PPR, Den Centrale
Visitation, Ungdommens
Uddannelsesvejledning, Rusmiddelteamet,
Ungerådgivningen og Netværksjægerne fra
Det Sociale Jægerkorps m.fl.

Metodeanvendelse
Det er et udviklings- og helhedsorienteret
dagbehandlingstilbud med fokus på udvikling,
behandling og læring. Der arbejdes
individuelt med den enkelte unge, samt i
gruppen af unge, der er indskrevet, og de
unges familier inddrages, uden at der dog er
tale om egentlig familiebehandling. Tilbuddet
indeholder socialpædagogisk behandling,
undervisning, familieinddragelse og arbejde
med den unges fritid og netværk.

Samarbejde med netværk
Forældrene deltager i statusmøderne, hvor
målet for indsatsen fastlægges.
Herudover er der to sociale arrangementer
om året, hvor forældre og søskende deltager.
Et julearrangement der kombineres med
skole/hjem samtaler vedrørende
undervisningen, og et sommerarrangement
der kombineres med uddeling af
eksamensbeviser.

Tilbuddet hviler på følgende metodiske
tilgange:
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Herudover tager den unges kontaktpædagog
fra Vissegård og stedets socialrådgiver på
hjemmebesøg efter aftale. På disse besøg
drøftes den unges udvikling i hjemmet og på
Vissegård.

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
Den socialpædagogiske behandling:
SEL § 52.3.3
Undervisning: Folkeskolelovens § 20.2

Kontaktpædagogen ringer til forældrene en
gang om ugen og fortæller om den forløbne
uge. Forældrene hører med andre ord også
fra skolen, når det går godt, derfor ringes der
ikke kun til forældrene ved opståede
problemer. Forældrene kontaktes dog altid,
hvis der er opstået konflikter for den unge
eller andet i løbet af dagen.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Taksten er pr. 1.
januar 2013 1334 kr. i døgnet. Skole- og
kulturforvaltningen finansierer
undervisningen, som afregnes én gang årligt i
forbindelse med regnskabsafslutningen.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af Revas.

På Vissegård har kontaktpædagogen et
mindre antal timer til rådighed om ugen, hvor
der er mulighed for at være i kontakt eller
sammen med den unge udenfor den
almindelige åbningstid på Vissegård. Det kan
være, at kontaktpædagogen ringer til den
unge om morgenen for at vække ham/hende
eller i en periode henter den unge om
morgenen for at få gang i et stabilt forløb.

Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.

Den unge kan også blive fulgt til en
fritidsaktivitet i en periode for at komme godt i
gang, eller kontaktpædagogen tager fx ud for
at se den unge spille fodbold, hvis en ung har
denne fritidsinteresse.
Ønsker den unge at få et fritidsjob hjælper
kontaktpædagogen den unge med at skrive
ansøgninger og følge til jobsamtale eller køre
den unge første dag på jobbet.
Kontaktpædagogen kan desuden tage to
unge med på café, på udflugt eller lignede,
for at hjælpe med at skabe venskaber de
unge imellem, hvis der er basis for det.
Beliggenhed og fysiske rammer
Tilbuddet er beliggende i en ældre 2 etagers
ejendom med fuld kælder i den sydøstlige del
af Aalborg. Bygningen er ejet af Aalborg
Kommune og er velegnet til formålet – der er
gode udenoms arealer samt gode
busforbindelser.
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Bådgruppen
Bådebyggervej 15, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 82 33 28
Leder: Birgitte Remmen
Tlf.nr.: 99 31 58 95
Mail: bir-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Mandag 8.30 -12
Tirsdag, onsdag, torsdag 8.30 til 14.30
Fredag 8.30 til 13.30.
Den unges situation er kendetegnet ved én
eller flere af flg. karakteristika:

Der er to længerevarende ture henover et
skoleår. Det drejer sig om en uges skitur,
samt en sommertur i den første uge af
skolernes sommerferie. Bådgruppen følger
ikke Folkeskolernes ferier.



Tilbuddet og ejerform
Dagbehandlingstilbuddet Bådgruppen er et
kommunalt socialpædagogisk skole- og
behandlingstilbud til unge i den
undervisningspligtige alder.



Der arbejdes med læring indenfor forskellige
områder:










Læring omkring Folkeskolens fag.
Læring der tager udgangspunkt i
praktiske opgaver omkring
vedligeholdelse af både, sejlads og
fiskeri.
Social og personlig læring i forhold til
omgang med andre, konflikthåndtering
mv.





Tilbuddet er et fællestilbud mellem Skole- og
Kulturforvaltningen og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og blev etableret
i dens nuværende form i august 2010.

Store familiemæssige, sociale,
personlige, adfærdsmæssige
problemer
Betydelig mangel på skolegang, og
massiv nederlagsfølelse i forhold til
skolen. De unge kan ikke rummes i en
almindelig folkeskoleklasse
Adfærdsvanskeligheder og ringe
voksenkontakt
Har vanskeligt ved at leve op til de
mange forventninger, samfundet stiller
til dem, ikke mindst forventninger til
valg af uddannelse og job samt
forventninger til den sociale adfærd
De unge kan være indadvendte,
hæmmede, stille, socialfobiske og
angste
Psykiske
problemer/udviklingsforstyrrelser fx
ADHD. Unge der sideløbende med
socialpædagogisk behandling også
kan have behov for afklaring og
udredning i forhold til de psykiske
problemer

Formål
Målet er at styrke de unges sociale,
personlige og faglige kompetencer og
udvikling

Der er mulighed for, at den unge kan tage en
afsluttende 9. klasses eksamen i matematik,
dansk og engelsk.
Målgruppe
Målgruppen i Bådgruppen er unge i den
undervisningspligtige alder fra 14 år

Pladsantal
Bådgruppen er pr. 1. januar 2013 normeret til
6 pladser.
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Visitation
Visitation foregår gennem Den Centrale
Visitation i samarbejde med sekretariatet i
Center for Børn, Unge og Familier. PPR
deltager i visitationen.

handleplanen, og det aftales, hvilke
overordnede mål, der skal arbejdes med i de
første tre måneder.
Efter tre måneder afholdes et nyt
statusmøde, og herefter er der statusmøde
hvert halve år, med mindre andet aftales. På
disse møder følges der op på målene fra
handleplanen, understøttet af
udviklingsplanen og de konkrete
fokuspunkter.

Der skal være et udviklings-, behandlings- og
læringsmæssigt perspektiv, når en ung
indskrives i dagbehandlingstilbuddet
Når en ung visiteres til tilbuddet, lægges der
vægt på de allerede indskrevne unges
problemstillinger og ungesammensætningen i
tilbuddet med henblik på en hensigtsmæssig
matchning af de unge. Der vil være
problemstillinger, der ikke på samme tid kan
rummes i det samme tilbud, da det vil
hæmme den enkeltes eller gruppens
udvikling.

UU- vejlederen inddrages løbende i arbejdet
med de unge og er ansvarlig for
udarbejdelsen af Uddannelsesplanen. Ved de
sidste statusmøder deltager UU-vejleder.
Lærerne på Vissegård udarbejder desuden
en undervisningsplan ud fra arbejdet med
den unge i hverdagen, og de papirer der
foreligger fra PPR eller tidligere skoler.

På baggrund af det ændrede
Anbringelsesgrundlag, følges efterspørgslen
af pladser i Bådgruppen og på Vissegård tæt,
med henblik på en evt. pladsudvidelse.

Undervisning: I Bådgruppen undervises der
ud fra den enkeltes forudsætninger. Det er
muligt at tage 8. 9. og 10. skoleår på stedet
og afslutte med FSA. Sideløbende arbejdes
der med at udvikle den unges sociale og
personlige kompetencer samt at afdække den
unges ressourcer, og via værkstedsarbejdet
udvikler den unge praktiske færdigheder.
Ønsker om fremtidig beskæftigelse afdækkes
ved hjælp af praktikker, der etableres i
samarbejde med UU-vejleder. Giver
værkstedsarbejdet lyst til en
håndværksmæssig uddannelse, følger de
unge brobygningsforløb på teknisk skole,
eventuelt med støtte fra en af pædagogerne i
Bådgruppen.

Handleplaner og behandlingsplaner
Med udgangspunkt i handleplanen fra
rådgiver udarbejdes der i et samarbejde
mellem den unge, kontaktpersonen og
Bådgruppens socialrådgiver en
udviklingsplan. Ud fra denne udvælges der to
til tre konkrete fokuspunkter, der skal
arbejdes med i en aftalt periode, hvorefter de
evalueres og nye fokuspunkter udvælges.
Beskrivelse af et typisk forløb
Før starten i Bådgruppen kommer den unge
på besøg med forældre, rådgiver, samt andre
relevante personer fx en
støtte/kontaktperson. På dette møde
præsenteres indholdet i hverdagen samt
strukturen og rammerne i Bådgruppen. Det
aftales herefter, hvornår den unge skal starte.

Forløbet i Bådgruppen er afhængig af, hvor
gamle de unge er, når de starter.
Kommer den unge i Bådgruppen som 14 årig,
er det muligt at være der i to til tre år og
afslutte sin FSA (Folkeskolens
Afgangseksamen) eller komme videre og
tage FSA i et 10.klasse Center. Der er i et
sådan forløb gode muligheder for at fylde
faglige huller op, som er opstået efter et

Efter en måned afholdes der
indskrivningsmøde med deltagelse af den
unge, forældre, rådgiver, PPR og
Bådgruppen. Rådgiveren fremlægger
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tidligere fragmenteret skoleforløb. De sociale
kompetencer kan styrkes, og gode vaner
indarbejdes. Værkstedsarbejdet giver
mulighed for at afdække håndværksmæssige
færdigheder, der kan pege frem mod en
uddannelse. Tiden kan også anvendes til
yderligere udredning af psykiske problemer,
så den plan, der udarbejdes for, hvad der
skal ske for den unge efter Bådgruppen,
matcher den unges behov og ressourcer.

Fokus på læring af faglige, praktiske,
personlige og sociale kompetencer
Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
I Bådgruppen er ansat




Starter den unge i Bådgruppen som 16 eller
17 årig og skal i gang med sit 10. år i
Grundskolen med det mål at tage FSA den
følgende sommer, er der selvsagt mere
speed på alle udviklingspunkter.
Implementeringsgraden af den nye læring vil
derfor ligge på et andet niveau, end hvis den
unge var blevet indskrevet tidligere med
mulighed for at gennemføre flere skoleår i
Bådgruppen.

Socialrådgiver, leder og deltids sekretær er
fælles for Vissegård og Bådgruppen
Samarbejdspartnere
Primære samarbejdspartnere er rådgivere i
familiegrupperne, PPR, Den Centrale
Visitation, Ungdommens
Uddannelsesvejledning, Rusmiddelteamet,
Ungerådgivningen og Netværksjægerne fra
det Sociale Jægerkorps m.fl.

Metodeanvendelse
Det er et udviklings- og helhedsorienteret
dagbehandlingstilbud med fokus på udvikling,
behandling og læring. Der arbejdes
individuelt med den enkelte unge, samt i
gruppen af unge, der er indskrevet, og de
unges familier inddrages, uden at der dog er
tale om egentlig familiebehandling. Tilbuddet
indeholder socialpædagogisk behandling og
undervisning.

Samarbejde med netværk
Forældrene deltager i statusmøderne, hvor
målet for indsatsen fastlægges.
Herudover er der to sociale arrangementer
om året, hvor forældre og søskende deltager.
Et julearrangement der kombineres med
skole/hjem samtaler vedrørende
undervisningen, og et sommerarrangement
der kombineres med uddeling af
eksamensbeviser samt en sejltur på fjorden.

Tilbuddet hviler på følgende metodiske
tilgange:










1,5 lærer (en lærer deles mellem
dagbehandlingstilbuddet Vissegård og
Bådgruppen)
2 pædagoger

Kontaktpædagogen ringer desuden til
forældrene en gang om ugen og fortæller om
den forløbne uge. Forældrene hører med
andre ord også fra skolen, når det går godt –
der ringes ikke kun til forældrene ved
opståede problemer. Der er dog altid kontakt
til forældrene, hvis der er opstået konflikter
eller andet i løbet af dagen for den unge.

Socialpædagogisk behandling med fokus på en struktureret
hverdag med forudsigelighed
Relationsorienteret metode
Anerkendende metode
Kognitiv metode
Helhedsorienteret behandling hele vejen ”rundt om” den unge
Miljøorienteret metode - miljøet på
stedet er en del af og indgår i
behandlingen
Specialundervisning

I den udstrækning det er muligt, kan
kontaktpædagogen hjælpe den unge med at
søge fritidsjob, samt motivere og inspirere til
fritidsaktiviteter.
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Beliggenhed og fysiske rammer
Bådgruppen er beliggende i Vestre bådehavn
i Aalborg lige ned til Limfjorden. Bådgruppen
ligger i et område med værksteder,
reparationsplads for både og tæt på
lystbådehavnen. Beliggenheden gør, at de
unge oplever at færdes i et værkstedsmiljø,
hvor man hjælper hinanden, låner værktøj af
hinanden, og hvor der stilles krav til den
måde, man kommunikerer med hinanden.

over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.

De fysiske rammer i Bådgruppen består af en
værkstedsbygning med værksted,
klasseværelse, køkken-opholdsrum og
kontor.
Bådgruppen har desuden rådighed over
kajakker, en jolle til fiskeri og en lidt større
motordrevet båd.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
Den socialpædagogiske behandling:
SEL § 52.3.3
Undervisning: Folkeskolelovens § 20.2
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Taksten er pr. 1.
januar 2013 838 kr. i døgnet.
Skole- og Kulturforvaltningen finansierer
undervisningen, som afregnes én gang årligt i
forbindelse med regnskabsafslutningen.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn foreståes af
Revas.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage

49

OPGAVEFÆLLESSKABET
DØGNBEHANDLING OG
FOREBYGGELSE AF
DØGNANBRINGELSE AF UNGE

Leder af opgavefællesskabet:
John Kollerup Madsen
Tlf.nr.: 99 32 36 62
Mail: joko-fb@aalborg.dk

Institutioner herunder:







Døgncenter Nibe
Døgncenter Sulsted Landevej
Det Sociale Jægerkorps, Opsøgende
arbejde, Gadeplan
Det Sociale Jægerkorps,
Netværkstilbuddet
Davids Allé
Fyrkildevej
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Døgncenter Nibe
Kildegade 4, 9240 Nibe
Tlf.nr.: 99 82 36 71
Leder: Jes Sølgaard
Tlf.nr.: 99 32 36 71
Mail: jss-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent
Tilbuddet og ejerform
Døgncenter Nibe er et kommunalt
døgnbehandlingstilbud, etableret i 1982 og
oprettet i henhold til Service Loven § 52. Der
er tale om et socialpædagogisk
behandlingstilbud til unge 12-18(23) år.





Grundkøb og tilkøb af ydelser
Der tilbydes socialpædagogisk
døgnbehandling. I udgangspunktet afholdes
alle udgifter af døgncentret i forbindelse med
den unges ophold og behandling.



Generelt har målgruppen således
vanskeligheder med tilknytning og social
kontakt med andre mennesker, ligesom de
unge har psykiske, sociale og
udviklingsmæssige belastninger.

Der er dog mulighed for tilkøb af eksterne
ydelser, fx i form af misbrugs- og/eller
familiebehandling.

Formål
Døgncentrets formål er at give
socialpædagogisk støtte til unge med
åbenbar risiko for varig skade. Dette på
måder, hvor sociale, følelsesmæssige,
kognitive og kulturelle/samfundsmæssige
kompetencer, med udgangspunkt i den unges
eksisterende potentialer, øges.

Målgruppe
Målgruppen på døgncentret Nibe er unge
mellem 12 og 18 år med åbenbar risiko for
varig skade. Der tilbydes anbringelse i de
situationer, hvor der er en faglig begrundet
vurdering af, at problemerne ikke kan løses
under den unges fortsatte ophold i hjemmet.
Unge, der fremadrettet behandles i
døgncentret, er som regel kendetegnet ved
flere af følgende karakteristika:







Er hyperaktive og/eller lider af
opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD.
Præget af tvangstanker og
tvangshandlinger (OCD)
Lider af personlighedsforstyrrelser, fx
borderline.
Modtaget dom om ungdomssanktion eller
afsoning

Pladsantal
Døgncentret Nibe er pr. 1. januar 2013
normeret til 6 pladser.

Udadreagerende adfærd i form af
kriminalitet, herunder evt. vold
Problemer i forhold til misbrug
Behov for socialpædagogisk behandling
eller afrusning eller sideløbende med
ambulant misbrugsbehandling
Udøver anden selvskadende adfærd end
misbrug som symptom på dårlig trivsel.
Nedsat kontakt-, indlevelses- og
tilknytningsevne.

Visitation
Visitation til døgncentret, sker (i forhold til
børn fra Aalborg Kommune) via Den Centrale
Visitation og sekretariatet i Center for Børn,
unge og Familier.
Når en ung visiteres til døgncentret, lægges
der vægt på de allerede indskrevne unges
problemstillinger og ungesammensætningen i
tilbuddet med henblik på en hensigtsmæssig
matchning af de unge. Der vil være
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problemstillinger, der ikke kan rummes i det
samme tilbud på samme tidspunkt, da det vil
hæmme den enkeltes eller gruppens
udvikling.

unge, og udspringer således af Handleplan,
journalmateriale og overlevering.
Beskrivelse af et typisk forløb
Behandlingsarbejdet målrettes ud fra en
strategi om, at målene i Handleplanen
skemalægges for derefter at danne en fælles
forståelses- og opmærksomhedsramme for
metoden i den pædagogiske praksis i forhold
til den unge. Målene i skemaet justeres
løbende under anbringelsen i takt med
barnets/den unges udvikling. Den udvidede
afdækning af den unge, der laves i
behandlingsoplægget, vil løbende med øget
kendskab infiltreres i selve
målsætningsarbejdet. Dette sker alt sammen
i samarbejde med anbringende myndighed
/socialrådgiver.

Handleplaner og behandlingsplaner
Den kommunale Handleplan – Service Loven
§ 140 – danner sammen med øvrigt
journalmateriale og den mundtlige
overlevering udgangspunkt for et
behandlingsoplæg, som udarbejdes af
døgncentret. Dette behandlingsoplæg
forelægges og drøftes med Den Centrale
Visitation forud for egentlig anbringelse. Det
er en specifik kortlægning af person-profil
såvel som en metodisk praksis-beskrivelse,
hvorfra pædagogikken i forhold til den unge
fra første dag tager sit afsæt.
Målsætningerne i behandlingsoplægget vil
løbende under anbringelsen blive justeret i
samarbejdet og dermed udgøre den løbende
udviklingsplan / målsætningerne for den
unge.

De første 3 måneder kan afvige fra det, der
viser sig at blive den mere langsigtede
behandling i forhold til struktur og metodisk
praksis. I disse første tre måneder følges den
unge typisk meget tæt. Nogle gange så tæt at
den unge ikke færdes på egen hånd. Det vil
sige, at den unge følges til og fra, og
observeres i forhold til egen ansvarlighed og
evne for at sætte grænser og tage
hensigtsmæssige valg.

Når der gøres meget ud af forarbejdet beror
det på erfaring for, at den bedste start på en
anbringelse giver den bedste anbringelse.
Døgncentrets behandlingsoplæg er derfor
særligt karakteriseret ved:

Først når den unge er klar, slippes kravet om
følgeskab, ligesom den struktur, der er internt
i huset, kan løsnes eller skærpes, hvis det er
hensigtsmæssigt. Det vil sige, den
frihedsgrad, den unge tillægges, hele tiden
beror på en faglig vurdering og en oplevet
berettigelse.

A. En personprofil ud fra
tilknytningsmønster/evne,
personlighedsstruktur, følelsesalder, forsvar
og adfærdsmønstre.
B. Den strukturelle ramme skitseres. Og giver
dermed et billede af den fælles struktur og
rytme, der er i huset for hele gruppen.

Det handler for de unge om gentagelse og
forudsigelighed, for at få vendt et kaotisk
indre til at være modtageligt for struktur og
rytme. Personalet har store kompetencer ift.
dette arbejde, og i mødet med de unge
balanceres anerkendelse og omsorg hårfint
med behovet for struktur og ydrestyring.

C. Dagsstrukturen for den visiterede unge er
udtryk for støtten til den unges behov for
struktur og forudsigelighed. Denne
skematiseres, for et bedre fælles overblik.
D. Særlige aftaler vedr. den visiterede unge
skitseres for de første 3 måneder. Disse har
afsæt i det kendskab, der samlet er til den

Et forløb kan blive kort eller langt. De helt
unge der kommer på Døgncentret, får typisk
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et længerevarende ophold. Nogle helt frem til
myndighedsalderen. Døgncentret er samtidig
opmærksomt på, at der kan opstå en
mætningsgrad for unge, der bor i
Døgncentret i flere år. Døgncentret forsøger
fra start, såvel som undervejs i forløbet, at
være imødekommende overfor de mål, der er
opsat. Tempo og timing er alt afgørende. De
bedste forløb er dem, hvor
forventningsafstemningen viser sig at være
holdbar fra start til slut.

Et væsentligt fokus er, at
behandlingsforløbene tilrettelægges
individuelt med udgangspunkt i den unges
behov, og at indsatsen kan kombineres med
andre relevante tilbud.
Der vil ligeledes være fokus på at intensivere
forløbene i døgncentret, for herigennem at
opnå kortest mulig anbringelsestid.
Det teoretiske grundlag
Fremadrettet ydes der i døgncentret
socialpædagogisk behandling med
udgangspunkt i såvel struktureret pædagogik,
som i en relations- og tilknytningsorienteret
behandling. Der arbejdes med en bevægelse
fra ydre- til indre styring.

Undervejs i det gode forløb vil den ydre
styring gradvist overtages af den unges
udviklede evne til hensigtsmæssig indre
styring.
I god tid forud for mulig hjemgivelse eller
udflytning laves en udslusningsplan i
samarbejde med den unge, forældre og
anbringende myndighed. I døgncentret er der
et ønske om at være fleksible, og personalet
har både eksempler på og erfaring for,
hvordan den gode plan laves. Dette både
hvad enten døgncentret er aktør som
netværk/efterværn eller ej.

Den teoretiske base for behandlingsarbejdet
er primært tilknytningsteori (Bowlby),
udviklingsteori (Stern), objektrelationsteori
(Kernberg), samt elementer fra systemisk og
kognitiv teori samt viden om PTSD
(posttraumatisk stressforstyrrelser) suppleret
med ny viden om interpersonel
neurobiologi/neuroaffektiv
udviklingspsykologi.

Den unges kontaktpædagog har som
efterværn mulighed for at følge med den
unge, når den unge udskrives fra døgncentret
– evt. til en støttebolig, hvor der ikke er
døgnbemanding.

I det daglige pædagogiske arbejde er
døgncentrets personale veluddannet i at
anvende principper fra miljøterapien. Parallelt
hermed anvendes principper fra den
strukturerede pædagogik. Baggrunden herfor
er, at følelsesmæssigt skadede unge har
brug for at opleve, at ting bliver gentaget i en
kærlig atmosfære, så det kan sætte nye spor
hos dem. Der opbygges et miljø med
forudsigelighed og genkendelighed, hvor de
unge oplever ting ske i faste rytmer, så man
vækker det organiserende princip, som ikke
er blevet udfoldet under opvæksten. Derfor
struktureres dagligdagen efter bestemte
holdninger, normer og planer i
overensstemmelse med den enkelte unges
behov og med medarbejdere, der skal/bliver
trænet i både at mestre involvering såvel som
adfærdsmodifikation. Medarbejderne skal
både være tydelige og konsekvente

Metodeanvendelse
Det er hensigten, at døgncentrets rammer,
personaleressourcer og institutionskultur skal
befordre tilrettelæggelse af individuelle forløb
i en sammenhæng, der sikrer mulighed for, at
den unge kan indgå i lærende
socialiseringsprocesser udenfor døgncentret.
Formålet er, at den unge lærer sociale
spilleregler i en realistisk kontekst. Indsatsen
koncentreres om, at give de unge erfaringer
med at indgå i inkluderende og
alderssvarende sammenhænge og aktiviteter.
Det vil fremadrettet kræve bæredygtig kontakt
til skole, fritidsforeninger, ungdomsskole,
ungdomsklubber mv.
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voksenmodeller samtidig med, at de er
opmærksomme på de unges behov for
omsorg i bred betydning. Struktur er ikke
disciplinære reglementer, som skal dressere
og ensrette de unge. De unge lærer bedst
ved at få at vide, hvad der ønskes, at de skal
gøre, frem for at få straf for at gøre det
forkerte. De mangler viden om normer, hvad
der er normalt og unormalt i miljøet, så de har
brug for guidning ikke straf.

forberedelse, og bagud som refleksion og
læring.
Personale – normering, Sammensætning
og Uddannelse
I døgncentret er der 9 fuldtids normeringer.
De ansatte er alle uddannede pædagoger
med længerevarende efter- eller
videreuddannelse. Derudover er på deltid
tilknyttet en socialrådgiver med
psykoterapeutisk uddannelsesoverbygning.
Der er ansat en psykolog som deles med
Døgncentret Sulsted Landevej, Bøgen og
Stjernehusene. Døgncentret har sammen
med døgncentret Sulsted Landevej fælles
leder, teamleder og sekretær.

Den konkrete pædagogiske metode i
dagligdagen: Den pædagogiske metode i
døgncentret tager udgangspunkt i faste,
synlige, overskuelige rammer og en stabil
døgnrytme. Som skitseret, understøttes dette
gennem struktur, ydre styring og gentagelse i
kombination med en relationel
miljøterapeutisk tilgang.

Normeringen giver muligheder for, at
bemandingen er styrket med to medarbejdere
morgen, eftermiddag og aften (Fra 07.0010.00, 13-23.00) samt i weekenden (Fra
12.00-01.00). Der vil, i udgangspunktet, kun
være én sovende nattevagt alle ugens dage.

Der anvendes kontaktpædagog for den unge.
Desuden får forældre tilknyttet en anden
pædagog fra institutionen, som er deres
primære kontakt. Der er stor variation i, hvad
forældre kan have brug for, og døgncentret
tilbyder, om muligt, støtte og samtaler der
modsvarer behovene.

Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere er anbringende
myndighed og andre relevante parter omkring
den unge. Det være sig udvidet samarbejde
med skole, PPR, læge, psykolog, psykiatrien,
politi og kriminalforsorg m.fl

Den unge mødes med anerkendelse, omsorg
og nærvær, og med et særligt fokus på den
enkeltes behov. I alle behandlingsforløb er
målet, at der sker en løbende udvikling mod
indre styring i et tempo, der er tilpasset den
unges forudsætning og evne til at træffe
hensigtsmæssige valg. Der arbejdes såvel
individuelt som gruppedynamisk med de
sociale forståelser og kompetencer.

Samarbejde med netværk
Der vil blive arbejdet på at få et kvalificeret
samarbejde med forældrene og øvrige
netværk med henblik på at styrke relationen
mellem forældrene/netværket og den unge.
Endvidere inddrages foreninger og
fritidsklubber samt det omkringliggende
lokalområde, hvor aktører kan inddrages i et
konstruktivt samarbejde af forskellig form til
gavn for den unge.

Hverdagenes rytme er vigtig, ligesom ugens
og årets er det. Henover året prioriteres
traditioner i det hjemlige miljø. Der er flere
aktive traditioner, f.eks. holdes der
fødselsdage, laves konfekt og holdes en
fælles juleaften for alle børn og alle voksne.
Ferietur sommer og vinter, og små ture ind
imellem. I det hele taget gøres der noget ud
af at bruge traditioner både fremadrettet som

Beliggenhed og fysiske rammer
Døgncentret i Nibe ligger i den gamle bydel
midt i den lille købstad. Huset er oprindeligt
bygget som lægebolig, og danner ramme om
en meget hjemlig atmosfære.
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Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.7
Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
Tilbuddet er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst.
Tilbuddet er takstfinansieret. Pr. 1. januar
2013 er taksten 3046 kr. i døgnet med
mulighed for tilkøb af ydelser, fx i form af
ekstern dag-, misbrugs- og/eller
familiebehandling med henblik på at udforme
individuelt tilrettelagte behandlingsforløb
tilpasset den enkelte unges særlige behov.
Ved 1:1 støtte ifm. udslusning fra
døgncenteret er taksten 375 kr. pr. time.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn på
døgnpladser overgår pr. 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Ved fortsat
uoverensstemmelse henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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Døgncenter Sulsted Landevej
Sulsted Landevej 93, 9381 Sulsted
Tlf.nr.: 99 82 36 71
Leder: Berit Lange Hørup
Tlf.nr.: 99 82 36 71
Mail: blan-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent alle dage i året.


Tilbuddet og ejerform
Sulsted Landevej er et kommunalt
døgnbehandlingstilbud oprettet i henhold til
Service Loven § 52.




Grundkøb og tilkøb af ydelser
Der ydes socialpædagogisk døgnbehandling.

Formål
Døgncentrets formål er at give
socialpædagogisk støtte til unge med
åbenbar risiko for varig skade. Dette på
måder, hvor sociale, følelsesmæssige,
kognitive og kulturelle/samfundsmæssige
kompetencer, med udgangspunkt i de
eksisterende potentialer øges.

I udgangspunktet afholdes alle udgifter af
døgncentret i forbindelse med den unges
ophold og behandling. Der er dog mulighed
for tilkøb af eksterne ydelser, fx i form af
misbrugs- og/eller familiebehandling.
Målgruppe
Målgruppen er unge mellem 12 og 18 år med
åbenbar risiko for varig skade. Der tilbydes
anbringelse i de situationer, hvor der er en
faglig begrundet vurdering af, at problemerne
ikke kan løses under den unges fortsatte
ophold i hjemmet.

Pladsantal
Sulsted Landevej er pr. 1. januar 2013
normeret til 6 pladser.
Visitation
Når den unge visiteres til døgncentret, sker
det (i forhold til børn fra Aalborg Kommune)
via Den Centrale Visitation og sekretariatet i
Center for Børn, Unge og Familier. Der
lægges vægt på de allerede indskrevne
unges problemstillinger og
ungesammensætningen i tilbuddet, med
henblik på en hensigtsmæssig matchning af
de unge. Der vil være problemstillinger, der
ikke kan rummes i det samme tilbud på
samme tidspunkt, da det vil hæmme den
enkeltes eller gruppens udvikling.

Unge, der fremadrettet behandles i
døgncentrene, er som regel kendetegnet ved
flere af følgende karakteristika:








Præget af tvangstanker og
tvangshandlinger (OCD)
Lider af personlighedsforstyrrelser, fx
borderline.
Modtaget dom om ungdomssanktion eller
afsoning

Udadreagerende adfærd i form af
kriminalitet, herunder evt. vold
Problemer i forhold til misbrug
Behov for socialpædagogisk behandling
eller afrusning eller sideløbende med
ambulant misbrugsbehandling
Udøver anden selvskadende adfærd end
misbrug som symptom på dårlig trivsel.
Nedsat kontakt-, indlevelses- og
tilknytningsevne.
Er hyperaktive og/eller lider af
opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD.

Handleplaner og behandlingsplaner
Den kommunale Handleplan – Service Loven
§ 140 – danner sammen med øvrigt journal
materiale og den mundtlige overlevering
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udgangspunkt for et behandlingsoplæg, som
udarbejdes af døgncentret. Dette
behandlingsoplæg forelægges og drøftes
med rådgiver i familiegruppen og Central
Visitation forud for egentlig anbringelse og er
såvel en specifik kortlægning af person-profil
som en metodisk praksis-beskrivelse, hvorfra
pædagogikken i forhold til den unge fra første
dag tager sit afsæt.

løbende under anbringelsen i takt med
barnets/den unges udvikling. Den udvidede
afdækning af den unge, der laves i
behandlingsoplægget, vil løbende med øget
kendskab infiltreres i selve
målsætningsarbejdet. Dette sker alt sammen
i samarbejde med anbringende myndighed
/socialrådgiver.
De første 3 måneder kan afvige fra det, der
viser sig at blive den mere langsigtede
behandling i forhold til struktur og metodisk
praksis. I disse første tre måneder følges den
unge typisk meget tæt. Nogle gange så tæt at
den unge ikke færdes på egen hånd. Det vil
sige, at den unge følges til og fra, og
observeres i forhold til egen ansvarlighed og
evne for at sætte grænser og tage
hensigtsmæssige valg.

Målsætningerne i behandlingsoplægget vil
løbende under anbringelsen blive justeret i
samarbejdet og dermed udgøre den løbende
udviklingsplan / målsætningerne for den
unge. Når der gøres meget ud af forarbejdet
beror det på erfaring for, at den bedste start
på en anbringelse giver den bedste
anbringelse.
Døgncentrets behandlingsoplæg er derfor
særligt karakteriseret ved:

Først når den unge er klar, slippes kravet om
følgeskab, ligesom den struktur, der er internt
i huset, kan løsnes eller skærpes, hvis det er
hensigtsmæssigt. Det vil sige, den
frihedsgrad, den unge tillægges, hele tiden
beror på en faglig vurdering og en oplevet
berettigelse.

A. En personprofil ud fra
tilknytningsmønster/evne,
personlighedsstruktur, følelsesalder, forsvar
og adfærdsmønstre.
B. Den strukturelle ramme skitseres. Og giver
dermed et billede af den fælles struktur og
rytme, der er i huset for hele gruppen.

Det handler for de unge om gentagelse og
forudsigelighed, for at få vendt et kaotisk
indre til at være modtageligt for struktur og
rytme. Det tager tid, og der er kun én vej.
Personalet har store kompetencer ift. dette
arbejde, og i mødet med de unge balanceres
anerkendelse og omsorg hårfint med behovet
for struktur og ydre styring.

C. Dagsstrukturen for den visiterede unge er
udtryk for støtten til den unges behov for
struktur og forudsigelighed. Denne
skematiseres, for et bedre fælles overblik.
D. Særlige aftaler vedr. den visiterede unge
skitseres for de første 3 måneder. Disse har
afsæt i det kendskab, der samlet er til den
unge, og udspringer således af Handleplan,
journalmateriale og overlevering.

Et forløb kan blive kort eller langt. De helt
unge der kommer til døgncentret, får typisk et
længerevarende ophold. Nogle helt frem til
myndighedsalderen. Døgncentret er samtidig
opmærksomt på, at der kan opstå en
mætningsgrad for unge, der bor på
døgncentret i flere år. Døgncentret forsøger
fra start, såvel som undervejs i forløbet, at
være imødekommende overfor de mål, der er
opsat. Tempo og timing er alt afgørende. De
bedste forløb er dem, hvor

Beskrivelse af et typisk forløb
Behandlingsarbejdet målrettes ud fra en
strategi om, at målene i Handleplanen
skemalægges for derefter at danne en fælles
forståelses- og opmærksomhedsramme for
metoden i den pædagogiske praksis i forhold
til den unge. Målene i skemaet justeres
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Undervejs i det gode forløb vil den ydre
styring gradvist overtages af den unges
udviklede evne til hensigtsmæssig indre
styring.

Det teoretiske grundlag
Fremadrettet ydes der i døgncentret
socialpædagogisk behandling med
udgangspunkt i såvel struktureret pædagogik,
som i en relations- og tilknytningsorienteret
behandling. Der arbejdes med en bevægelse
fra ydre- til indre styring.

I god tid forud for mulig hjemgivelse eller
udflytning laves en udslusningsplan i
samarbejde med den unge, forældre og
anbringende myndighed. I døgncentret er der
et ønske om at være fleksible, og personalet
har både eksempler på og erfaring for,
hvordan den gode plan laves. Dette både
hvad enten døgncentret er aktør som
netværk / efterværn eller ej.

Den teoretiske base for behandlingsarbejdet
er primært tilknytningsteori (Bowlby),
udviklingsteori (Stern), objektrelationsteori
(Kernberg), samt elementer fra systemisk og
kognitiv teori samt viden om PTSD
(posttraumatisk stressforstyrrelser) suppleret
med ny viden om interpersonel
neurobiologi/neuroaffektiv
udviklingspsykologi.

Den unges kontaktpædagog har som
efterværn mulighed for at følge med den
unge, når den unge udskrives fra døgncentret
– evt. til en støttebolig, hvor der ikke er
døgnbemanding

I det daglige pædagogiske arbejde er
døgncentrets personale uddannet i at
anvende principper fra miljøterapien. Parallelt
hermed anvendes principper fra den
strukturerede pædagogik. Baggrunden herfor
er, at følelsesmæssigt skadede unge har
brug for at opleve, at ting bliver gentaget i en
kærlig atmosfære, så det kan sætte nye spor
hos dem. Der opbygges et miljø med
forudsigelighed og genkendelighed, hvor de
unge oplever ting ske i faste rytmer, så man
vækker det organiserende princip, som ikke
er blevet udfoldet under opvæksten. Derfor
struktureres dagligdagen efter bestemte
holdninger, normer og planer i
overensstemmelse med den enkelte unges
behov og med medarbejdere, der skal/bliver
trænet i både at mestre involvering såvel som
adfærdsmodifikation. Medarbejderne skal
både være tydelige og konsekvente
voksenmodeller samtidig med, at de er
opmærksomme på de unges behov for
omsorg i bred betydning. Struktur er ikke
disciplinære reglementer, som skal dressere
og ensrette de unge. De unge lærer bedst
ved at få at vide, hvad der ønskes, at de skal
gøre, frem for at få straf for at gøre det
forkerte. De mangler viden om normer, hvad

forventningsafstemningen viser sig at være
holdbar fra start til slut.

Metodeanvendelse
Det er hensigten, at døgncentrets rammer,
personaleressourcer og institutionskultur skal
befordre tilrettelæggelse af individuelle forløb
i en sammenhæng, der sikrer mulighed for, at
den unge kan indgå i lærende
socialiseringsprocesser udenfor døgncentret.
Formålet er, at den unge lærer sociale
spilleregler i en realistisk kontekst. Indsatsen
koncentreres om, at give de unge erfaringer
med at indgå i inkluderende og
alderssvarende sammenhænge og aktiviteter.
Det vil fremadrettet kræve bæredygtig kontakt
til skole, fritidsforeninger, ungdomsskole,
ungdomsklubber mv.
Et væsentligt fokus er, at
behandlingsforløbene tilrettelægges
individuelt med udgangspunkt i den unges
behov, og at indsatsen kan kombineres med
andre relevante tilbud.
Der vil ligeledes være fokus på at intensivere
forløbene i døgncentret, for herigennem at
opnå kortest mulig anbringelsestid.
58

der er normalt og unormalt i miljøet, så de har
brug for guidning ikke straf.

tilknyttet en socialrådgiver med
psykoterapeutisk uddannelsesoverbygning.
Der er ansat en psykolog som deles med
Døgncentret Nibe, Bøgen og Stjernehusene.
Døgncentret har sammen med døgncentret
Nibe fælles leder, teamleder og sekretær.

Den konkrete pædagogiske metode i
dagligdagen: Den pædagogiske metode i
døgncentret tager udgangspunkt i faste,
synlige, overskuelige rammer og en stabil
døgnrytme. Som skitseret, understøttes dette
gennem struktur, ydre styring og gentagelse i
kombination med en relationel
miljøterapeutisk tilgang.

Normeringen giver muligheder for, at
bemandingen er styrket med to medarbejdere
morgen, eftermiddag og aften (Fra 07.0010.00, 13-23.00) samt i weekenden (Fra
12.00-01.00). Der vil, i udgangspunktet, kun
være én sovende nattevagt alle ugens dage.

Der anvendes kontaktpædagog for den unge.
Desuden får forældre tilknyttet en anden
pædagog fra institutionen, som er deres
primære kontakt. Der er stor variation i, hvad
forældre kan have brug for, og døgncentret
tilbyder, om muligt, støtte og samtaler der
modsvarer behovene.

Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere er anbringende
myndighed og andre relevante parter omkring
den unge. Det være sig udvidet samarbejde
med skole, PPR, læge, psykolog, psykiatrien,
politi og kriminalforsorg m.fl.

Den unge mødes med anerkendelse, omsorg
og nærvær, og med et særligt fokus på den
enkeltes behov. I alle behandlingsforløb er
målet, at der sker en løbende udvikling mod
indre styring i et tempo, der er tilpasset den
unges forudsætning og evne til at træffe
hensigtsmæssige valg. Der arbejdes såvel
individuelt som gruppedynamisk med de
sociale forståelser og kompetencer.

Samarbejde med netværk
Der vil blive arbejdet på at få et kvalificeret
samarbejde med forældrene og øvrige
netværk med henblik på at styrke relationen
mellem forældrene/netværket og den unge.
Endvidere inddrages foreninger og
fritidsklubber samt det omkringliggende
lokalområde, hvor aktører kan inddrages i et
konstruktivt samarbejde af forskellig form til
gavn for den unge.

Hverdagenes rytme er vigtig, ligesom ugens
og årets er det. Henover året prioriteres
traditioner i det hjemlige miljø. Der er flere
aktive traditioner, f.eks. holdes der
fødselsdage, laves konfekt og holdes en
fælles juleaften for alle børn og alle voksne.
Ferietur sommer og vinter, og små ture ind
imellem. I det hele taget gøres der noget ud
af at bruge traditioner både fremadrettet som
forberedelse, og bagud som refleksion og
læring.

Beliggenhed og fysiske rammer
Døgncentret i Sulsted ligger i udkanten af
Sulsted by. Oprindeligt husede bygningen
kommunekontoret, men er nu ud- og
ombygget, og er et stort hus med mange
muligheder inde såvel som ude.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.7

Personale – Normering, sammensætning
og uddannelse
I døgncentret er der 9 fuldtids normeringer.
De ansatte er alle uddannede pædagoger
med længerevarende efter eller
videreuddannelse. Derudover er på deltid

Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Taksten er pr. 1.
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januar 2013 3046 kr. i døgnet med mulighed
for tilkøb af ydelser, fx i form af ekstern dag-,
misbrugs- og/eller familiebehandling med
henblik på at udforme individuelt tilrettelagte
behandlingsforløb tilpasset den enkelte
unges særlige behov.
Ved 1:1 støtte ifm. udslusning fra
døgncenteret er taksten 375 kr. pr. time.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn på
døgnpladser overgår pr. 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Ved fortsat
uoverensstemmelse henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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Det Sociale Jægerkorps - Opsøgende
arbejde, Gadeplan
Niels Ebbesens Gade 20, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 31 77 66
Leder: Bassam Haress El Daoud
Tlf.nr.: 99 32 32 48
Mail: bhed-fb@aalborg.dk
Åbningstider
Jægerne har en døgnåben mobiltelefon.
Telefonen er dog ikke en vagttelefon. Der vil
derfor være tidspunkter, hvor der er
telefonsvarer på, og den unge der ringer, vil
blive kontaktet hurtigst muligt.

Målgruppe
Målgruppen er unge i alderen 12 – 18/25 år.
Det er danske unge såvel som unge med
anden etnisk baggrund, hvor der er fare for
marginalisering eller de er marginaliserede,
og som er i periferien af kriminelle og/eller
misbrugsmiljøer.

Tilbuddet og ejerform
Tilbuddet blev etableret i 1986. Det Sociale
Jægerkorps’ opsøgende arbejde, foregår på
gadeplan og i miljøer, hvor de unge færdes.
Her skal den enkelte opsøgende sociale
jæger være kendt og brugbar – så
marginaliserede unge motiveres for at
efterspørge konstruktiv hjælp frem for
destruktiv adfærd eksempelvis selvtægt,
kriminalisering og misbrug – ved at være:




Formål
Målet i forhold til den enkelte unge er:






Kontaktskabende og til rådighed for den
enkelte unge og grupper af unge med lidt
eller ingen voksen-/systemkontakt




Opmærksom på nye grupperinger af
unge, og disses problemstillinger

At stoppe selvdestruktion
At hindre tilgang til eksisterende subkultur
Genetablere kontakt til relevant
myndighed
Genetablere kontakt til relevant personligt
netværk
Afklare den unges muligheder for
fremtiden
At være støttende/vedholdende hen imod
konstruktive mål for den unge
At give den unge livskvalitet og livsmod

Pladsantal
Der er hos de opsøgende Jæger ikke noget
fast pladsantal.

Ved at være vedholdende interesseret i den
unge, vise omsorg, være forstående og
alligevel stille krav, får Den Sociale Jæger
betydning for den unge. Denne tilknytning er
en forudsætning for mønsterbrydning.

Visitation
Der sker ingen visitation.
Handleplaner og behandlingsplaner
Der udarbejdes ikke handleplaner eller
behandlingsplaner, da det er et
formidlingstilbud. De unge og deres
problemer formidles til rette myndighed.

Jægerne kan via den personlige relation
være med til at give den unge noget, som
den unge ikke ønsker at miste igen. Derved
motiveres den unge til at indgå en
forpligtigende tilknytning til relevant netværk,
såvel personligt netværk som til
uddannelsesinstitutioner, kommunale
projekter etc. og siden hen arbejdsmarkedet.

Beskrivelse af et typisk forløb
Et typisk forløb består af, at de Sociale
Opsøgende Jægere:
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tilstedeværelse i de unges ”frirum” være den
afgørende faktor for, om den unge betror sig
til de ”voksne”, eller om de unge forsøger at
løse et forholdsvis banalt problem på en
uhensigtsmæssig måde med flere og større
problemer til følge.
Ideen med at være til rådighed for de socialt
svage unge, når de har brug for det, er, at
stoppe selvdestruktionen og genopbygge
brændte broer til relevant myndighed med
genetablering af kontakt for øje. Samt at få
opklaret misforståelser, at give tillid til og
forståelse for, at det sociale system er et
hjælpesystem og ikke et straffesystem.

Opsøger unge og afdækker deres behov
for hjælp.
Hjælper de unge med at komme i kontakt
med hjælpeforanstaltningerne.
Hjælper den enkelte unge med at komme
i gang med den tilbudte foranstaltning og
trækker sig derefter fra den unge. Opstår
der nye problemer, kan den unge kontakte
Jægerne igen, som så sammen med den
unge kan formidle til myndigheden, hvad
problemet er.
Kan hjælpe de unge med at forholde sig til
de problemer, der forhindrer den enkelte
unge i at passe sine ting og være
behjælpelig med at få dem løst.
Kan deltage i og arrangere sociale
aktiviteter med de unge, som er
motiverende for dem, så de får mod på at
udvikle sig i retning af at få beskæftigelse
og uddannelse.
Står til rådighed med motiverende råd og
vejledning, når den unge har behov for
det.

Forudsætningen for arbejdet er, at den
enkelte opsøgende jæger er:
 tilstedeværende i de unges miljø samtidig
med de unge,
 til rådighed via mobiltelefon 24 timer i
døgnet,
 tillidsskabende og troværdig
Derudover har jægeren viden om og kan
formidle hele spektret af muligheder i forhold
til sociale problemstillinger - specielt børn og
unge, arbejdsmarkedet,
beskæftigelsesområdet,
behandlingssystemet, børne-familieområdet,
uddannelsesinstitutioner, kulturtilbud etc.

Når den unge er etableret i noget
fremadrettet, opretholdes en uformel kontakt,
så den unge stadig er klar over og tryg ved
relationen til Den Sociale Jæger.
Udslusning: Da tilbuddet er en opsøgende og
motiverende indsats, vil der ikke ske en
udslusning, men en eventuel overdragelse til
andet relevant tilbud.

De benyttede faglige arbejdsmetoder er
 Motivationsarbejde (motivation af den
enkelte unge)
 Individuelt, personligt og praktisk
støttende arbejde (betydningsfuld kontakt
til den enkelte unge (respekt, rummelig,
ægte))
 Relationsarbejde
 Netværksarbejde
 Netværksgruppearbejde
 Formidling (”bindeled” til myndigheden og
andre relevante institutioner (fx
uddannelse, beskæftigelse))

Metodeanvendelse
Det Sociale Jægerarbejde består af en
kompleksitet af forskellige faglige, sociale og
pædagogiske arbejdsmetoder.
Det grundlæggende element i det sociale
opsøgende jægerarbejde er frivillighed og
tilgængelighed. Frivilligheden er en
forudsætning for den unges motivation for
kontakt med den sociale jæger, og for at få et
mere nuanceret syn på sine problemer og
fremtidige muligheder. Jægernes
tilgængelighed kan ved deres ”spontane”
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Personale – Normering, sammensætning
og uddannelse
Medarbejderstaben er på 7 medarbejdere,
som alle er pædagoguddannede.
Hertil kommer sekretær, som deles med Det
Sociale Jægerkorps – Netværkstilbuddet.
Samarbejdspartnere
De Opsøgende Sociale Jægere samarbejder
med alle instanser, som har betydning for den
unges udvikling.
Samarbejde med netværk
De Opsøgende Sociale Jægere samarbejder
med den unges netværk, hvis den unge
ønsker det, og samarbejdet kan have en
positiv indflydelse på den unges udvikling.
Beliggenhed og fysiske rammer
De Opsøgende Sociale Jægere har lokaler i
Niels Ebbesens Gade 20, 9000 Aalborg. Her
mødes Jægerne og har fælles
kontorfaciliteter. I lokalerne afholder Jægerne
fællesspisning ca. en gang om ugen både for
visiterede unge og unge som er i kontakt med
de opsøgende Jægere.
Lovgrundlag
SEL § 11.1 + 2
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Forlodsfinansieret.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.
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Det Sociale Jægerkorps Netværkstilbuddet
Niels Ebbesens Gade 20, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 31 77 66
Leder: Bassam Haress El Daoud
Tlf.nr.: 99 32 32 48
Mail: bhed-fb@aalborg.dk
Åbningstider
Jægerne har en døgnåben mobiltelefon.
Telefonen er ikke en vagttelefon, og der vil
derfor være tidspunkter, hvor der er
telefonsvarer på. Den unge vil blive kontaktet
hurtigst muligt. I tilfælde af længerevarende
sygdom eller ferie hos primær jæger vil den
unge være præsenteret for en anden jæger
og udstyret med dennes mobiltelefonnummer.








Tilbuddet og ejerform
Som alternativ til anbringelse tilbydes en lokal
støtte og kontakt. Målet er primært, at den
unge støttes og stabiliseres i forhold til
netværk, skole/uddannelse/arbejde, fritid,
økonomi, bolig osv. Centralt for
Netværksjægernes opgave er formidling,
motiverende og relationsskabende, positivt
samvær for at nå det primære mål. Tilbuddet
er etableret i 2004.

Med en igangværende indsats kan forløbet
forlænges ud over det 18 år (efterværn) og
endvidere skal de unge opfylde kriteriet for
bostøtte og/eller mentorordning (18-25 årige).
Der tilstræbes, at de unge får den støtte, de
har brug for. Det er muligt at aftale et
fleksibelt timetal.
Formål
Målet med en indsats fra de Sociale
Netværksjægere er primært, at den unge
støttes og stabiliseres i forhold til netværk,
skole/uddannelse/arbejde, fritid, økonomi,
bolig osv.

Målgruppe
Tilbuddet er målrettet socialt svage unge
mellem 12 og 18/25 år, der har brug for
særlig støtte for at undgå at blive anbragt og
komme i gang med uddannelse/arbejde.

Pladsantal
Det Sociale Jægerkorps er pr. 1. sept. 2013
normeret til 10 pladser.

De er kendetegnet ved følgende
karakteristika:




Er uden eller kun har lidt voksenkontakt
og er uden tilknytning til
skole/uddannelse/arbejdsmarked.
Er en del af belastende grupperinger, som
er kendetegnet ved misbrug, kriminalitet,
familieproblemer og udadreagerende
adfærd m.m.
Udsluses fra døgninstitution
Kan ikke umiddelbart individuelt motiveres
til ændring af negativ adfærd

Er i kritiske situationer
Kan ikke profitere af en anbringelse
udenfor hjemmet
Forlader anbringelsessteder
(sammenbrudte anbringelser) og opholder
sig uden forsørgelsesgrundlag rundt i
byen hos kammerater, familie,
internetcaféer med døgnåbent mv.

Visitation
Familiegrupperne har fuld trækningsret på de
eksisterende timer hos Netværksjægerne.
Netværksjægerne er organiseret sammen
med de opsøgende sociale jægere.
Handleplaner og behandlingsplaner
Rådgiver i familiegruppen (myndigheden)
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udarbejder handleplan, som efter
godkendelse af leder i familiegruppen,
forventningsafstemmes i samarbejde mellem
den unge, Netværksjæger og rådgiver i
Familiegruppen. I forlængelse heraf aftales
det konkrete indhold i indsatsen. Jægerne
udarbejder statusrapport hver 3. måned. På
baggrund af statusrapporterne kan
handleplanen tilpasses.

Kontakten mellem netværksjægeren og den
unge er omdrejningspunktet i indsatsen. Det
er væsentligt, at der skabes en relation til den
unge, der på den ene side er kendetegnet
ved interesse, tillid, omsorg og tryghed, og
som på den anden side også indeholder
forventninger, modspil og realistiske krav. Der
arbejdes på, at den unge lærer at håndtere
personlige, sociale og adfærdsmæssige
problemstillinger og udfordringer. At få lov til,
som jæger, at hjælpe enkelte unge i en
gruppe motiverer ofte andre. Måske ikke lige
med det samme, men troværdige voksne
bliver observeret og husket.

Beskrivelse af et typisk forløb
Hjælpen er individuel alt efter den enkelte
unges specifikke behov. Det tilstræbes, at
den unge får den kontakt/støtte/omsorg, der
er behov for.
Netværksjægeren har en kontinuerlig kontakt
med den unge og er til rådighed via
mobiltelefon, når den unge har brug for det.
Unge indskrevet i Det Sociale Jægerkorps’
netværksgruppe kan forvente støtte til at
påbegynde og hjælp til at gennemføre
kompetencefremmende tiltag, som er
nødvendige for at kvalificere sig til
arbejdsmarkedet samt opbygge et personligt
netværk. De unge kan forvente, at der
formidles kontakt til øvrige foranstaltninger,
som er nødvendige for, at den unge kan få
indsigt i og overblik over eget liv.

I socialt svage netværk/grupper er det yderst
sjældent, at man kan skabe
udvikling/resultater uden at give støtte til
andre unge i samme gruppe.
De unge støttes i at blive selvhjulpne på den
måde, at de udvikler sig i retning af selv at
kunne håndtere opståede kriser med deres
netværk og problemer i forhold til
uddannelse, arbejde mv.

I pressede situationer vil der være mulighed
for at udveksle arbejdskraft med den
opsøgende del af Det Sociale Jægerkorps,
ligesom netværksjægerne i nogle tilfælde vil
have en opsøgende funktion i det område og
det netværk, som den visiterede unge
bevæger sig i.

De sociale myndigheder kan forvente, at
netværksjægeren, sammen med den unge,
underretter om diverse betydningsfulde
begivenheder i de unges liv. Herunder når de
unge afviger fra handleplanen eller deres
livsvilkår forandres.

Skal der efter endt indskrivning iværksættes
en specifik udslusning, skal den aftales med
myndigheden som en tillægsydelse med en
fortsat delvis indskrivning.

Personale – Normering, sammensætning
og uddannelse
Medarbejderstaben er på 2 medarbejdere,
som er pædagoguddannede.

Metodeanvendelse
Indsatsen hviler på følgende teoretiske og
metodiske tilgange:


Kognitiv metode
Motivationsarbejde
Anerkendende tilgang
Individuelt tilrettelagt støttende og
udviklende forløb, hvilende på
frivillighed

Hertil kommer sekretær, som deles med Det
Sociale Jægerkorps – Opsøgende arbejde,
Gadeplan.

Relationsorienteret pædagogik
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Samarbejdspartnere
Netværksjægerne i Det Sociale Jægerkorps
samarbejder med alle instanser, som har
betydning for den unges udvikling.
Samarbejde med netværk
Netværksjægerne i Det Sociale Jægerkorps
samarbejder med den unges netværk. Det er
en forudsætning at den unge ønsker det og
samarbejdet har en positiv indflydelse på den
unges udvikling
Beliggenhed og fysiske rammer
Netværksjægerne har lokaler i Niels
Ebbesens Gade 20, 9000 Aalborg. Her
mødes Jægerne og har fælles
kontorfaciliteter. I lokalerne afholder Jægerne
fællesspisning ca. en gang om ugen både for
visiterede unge og unge som er i kontakt med
de opsøgende Jægere.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.6
SEL § 76
SEL § 85
Lov om Aktiv Beskæftigelse § 78
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er forlodsfinansieret.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås af Revas.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.
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Davids Allé
Davids Allé 48, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 31 77 60
Leder: Bassam Haress El Daoud
Tlf.nr.: 99 32 32 48
Mail: bhed-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Medarbejderne kan træffes på
mobiltelefon døgnet rundt
Tilbuddet og ejerform
De unge anbringes i egen bolig (individuelle
boligplaceringer), og medarbejderne tilknyttes
den enkelte unge, og der ydes en tæt og
fleksibel støtte i forhold til alle aspekter i den
unges hverdag. Herudover deltager de unge i
støtteboligens fællesaktiviteter.






Tilbuddet er etableret i 2008.



Målgruppe
Målgruppen til tilbuddet er unge mellem 15 og
18 år, der har en belastningsgrad, der svarer
til unge, der normalt anbringes på
døgninstitution/opholdssted, men som af
forskellige grunde ikke kan fastholdes
pågældende steder eller rømmer derfra.




Formål
Mange unge i den beskrevne målgruppe er i
en situation, hvor der er stor risiko for en
marginalisering i forhold til det omgivende
samfund. Det er støtteboligens opgave på
alle måder at undgå eller stoppe en
marginalisering.

Det vil med andre ord sige, unge mellem 15
og 18 år med åbenbar risiko for varig skade,
der tilbydes anbringelse i de situationer, hvor
der er en faglig begrundet vurdering af, at
problemerne ikke kan løses under den unges
fortsatte ophold i hjemmet.

Det er væsentligt at øge de unges selvindsigt
og tillid til egne evner samt at lære dem
selvkontrol/indre styring. Målet er at inkludere
de unge i samfundet, således at de på
længere sigt bliver i stand til at klare sig selv.
De unge skal sikres et realistisk og positivt
fremadrettet perspektiv.

Unge, der fremadrettet anbringes i
Støtteboligen Davids Allé, er som regel
kendetegnet ved flere af følgende
karakteristika:





behov for socialpædagogisk behandling
efter afrusning eller sideløbende med
ambulant misbrugsbehandling
udøver anden selvskadende adfærd end
misbrug som symptom på dårlig trivsel
nedsat kontakt-, indlevelses- og
tilknytningsevne
er hyperaktive og/eller lider af
opmærksomhedsforstyrrelser, fx ADHD
lider af personlighedsforstyrrelser, fx
borderline
modtaget dom om ungdomssanktion

kan af forskellige grunde ikke fastholdes i
almindelig døgninstitution/opholdssted
eller familiepleje eller rømmer derfra
udadreagerende adfærd i form af
kriminalitet, herunder evt. vold
problemer i forhold til misbrug

Pladsantal
Davids Allé er pr.1. januar 2013 normeret til 6
pladser på 100 % indskrivning. Der er
mulighed for differentieret indskrivning, og der
er overnatningsmulighed i huset for
indskrevne.
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Forløb: Den unge forudsættes at deltage i en
indskrivningstur med personalet, og den unge
har mulighed for deltagelse i fællesspisning
på Davids Allé onsdag aften og søndag
eftermiddag. Der arrangeres desuden
forskellige fællesarrangementer.

Visitation
Visitation til Davids Alle sker igennem Den
Centrale Visitation og sekretariatet i Center
for Børn, Unge og Familier.
Handleplaner og behandlingsplaner
Der arbejdes efter rådgivers handleplan for
den unge. Behandlingsplaner udarbejdes i
samarbejde med den unge og rådgiver.

Løbende statusrapporter: I samarbejde med
rådgiver vil det løbende blive vurderet, om
handleplan og indsats i forhold til den unge
skal revurderes. Såfremt de fleste mål er
opnået, eller det vurderes, at den unge ikke
kan profitere af en fuld indskrivning i
tilbuddet, vil der fra tilbuddets side blive
indstillet til en differentieret
indskrivning/udslusning af den unge.

Den kommunale handleplan, Servicelovens §
140, danner sammen med øvrigt
journalmateriale og den mundtlige
overlevering udgangspunkt for et
behandlingsoplæg, som udarbejdes af Davids
Allé. Dette behandlingsoplæg forelægges og
drøftes med den Centrale Visitation forud for
egentlig anbringelse. Dette er en specifik
kortlægning af personprofil såvel som en
metodisk praksisbeskrivelse, hvorfra
pædagogikken fra første dag tager sit afsæt i
forhold til den unge.

Differentieret indskrivning: Ved en
differentieret indskrivning/udslusning vil der
fra Davids Allés side foreligge en konkret
behandlingsplan med beskrivelse af
indsatsen i forhold til den unge.

Beskrivelse af et typisk forløb
De forskellige trin i forløbet kan beskrives
således:

Differentieret indskrivning vil altid foregå ud
fra en individuel vurdering af den unges
behov, og såfremt der ønskes en
differentieret/delvis indskrivning fra starten af
et forløb med en ung, vil den unges
støttebehov blive vurderet af Davids Allé, og
der vil blive udarbejdet et forslag til konkret
behandlingsplan for den unge. Støtten vil i så
fald blive tilpasset efter
indskrivningsprocenten.

Indskrivning: En ung vil typisk blive indskrevet
direkte – ofte ret akut - fra anden
døgnforanstaltning eller fra ”gaden”, dvs. en
situation, hvor den unge i længere tid har haft
en ustabil hverdag, boet rundt omkring og
haft sin gang i uhensigtsmæssige miljøer.
For begge typer af indskrivninger gælder det,
at første indsats vil være at skaffe bolig/tag
over hovedet og få etableret den unge.
Herefter vil medarbejderne have en god
fornemmelse af den unges kompetencer og
de aktuelle arbejdspunkter, hvorefter der kan
laves en konkret behandlingsplan. Der vil ofte
være mange løse ender og uafklarede
problemstillinger i den unges liv omkring
uddannelse, familie, øvrigt netværk og evt.
problemstillinger omkring kriminalitet og
misbrug, som skal håndteres med henblik på
en stabilisering af den unge.

Besøg efter udskrivning: Tidligere indskrevne
unge er velkomne til at komme på besøg
og/eller deltage i fællesspisning efter aftale
med personalet.
Udslusning: Den unges kontaktpædagog har
som efterværn mulighed for at fælge den
unge, når han/hun udskrives fra Davids Allé. I
udslusningsfasen aftales nødvendigt
timeantal for efterværnet.
Metodeanvendelse
Mange af de unge har adfærdsmæssige
problematikker, der forhindrer en konstruktiv
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kontakt til andre. Der arbejdes derfor ud fra
en relationspædagogisk tænkning med
elementer fra kognitiv og anerkendende
pædagogik.

Beliggenhed og fysiske rammer
De unge er anbragt i egen lejlighed. Der er
fælles faciliteter, aktiviteter og kontor i en
ældre villa i Kærby, hvor der også er
mulighed for overnatning for indskrevne
unge, der er midlertidig hjemløse.

Der arbejdes med uddannelse, beskæftigelse
og fritidsliv som et centralt omdrejningspunkt
for de unges udvikling, trivsel og sundhed.

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.6 + 7
SEL § 76

Medarbejderne stiller sig selv til rådighed for
den unge og skal med deres viden, fantasi og
kreativitet sammen med den unge kunne
udvikle den metode, der virker. Den unge
mødes af voksne, der tør insistere på kontakt,
også når de afvises af den unge.

Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
Døgnpladser er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.

Medarbejderne kan kontaktes døgnet rundt
og tager initiativ til kontakt til indskrevne unge
dagligt året rundt.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Taksten er pr. 1.
januar 2013 1427 kr. i døgnet.

Personale – normering, Sammensætning
og uddannelse
Der er ansat 4(5) medarbejdere. Af disse er
3(4) med pædagogisk baggrund og en er
socialrådgiver. Medarbejderne har
gennemgået fælles uddannelse over to år i
Kognitiv Ressourceorienteret Anerkendende
Pædagogik(KRAP). Desuden er der i
medarbejdergruppen flere med
efteruddannelse, blandt andet Diplom i
myndighed og udfører.

Der er mulighed for procentvis differentieret
indskrivning/udslusning efter nærmere aftale.
Se nærmere under ”beskrivelse af et typisk
forløb”.
Ved 1:1 støtte ifm. udslusning er taksten 375
kr. pr. time.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn på
døgnpladser overgår pr. 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.

Samarbejdspartnere
Der samarbejdes med alle relevante parter –
Den Centrale Visitation, familiegrupper,
Socialcenter Ung, Jobcenter Ung, UU,
Kriminalforsorg, Misbrugstilbud,
lægekonsulent m.v. Der indkaldes til
koordinerende møder omkring den enkelte
unge.

Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Ved fortsat
uoverensstemmelse henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.

Samarbejde med netværk
Der samarbejdes med forældre og familie i
relevant omfang. Dette kan spænde fra
aftaler om regelmæssig telefonisk kontakt,
deltagelse i statusmøder til deciderede
forældresamtaler.
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Fyrkildevej
Fyrkildevej 108
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 98 15 25 20
Leder: Bassam Haress El Daoud
Tlf.nr.: 99 32 32 48
Mail: bhed-fb@aalborg.dk
den unges indlærte sociale kompetencer i en
realistisk kontekst. Indsatsen koncentreres
om at støtte den unge i at indgå i
inkluderende og alderssvarende
sammenhænge og aktiviteter. Det kræver
bl.a. kontakt til fritidsforeninger,
ungdomsskole, ungdomsklubber mv.

Tilbuddet og ejerform
Kommunalt tilbud
Målgruppe
Fyrkildevej er målrettet unge mellem 15 og 18
år, som kan have været anbragt på
døgninstitution eller på opholdssted, og som
har brug for tæt voksenstøtte i overgangen
mellem anbringelse og egen bolig. Der kan
også være tale om unge, som kommer
hjemmefra. Den unge skal besidde en vis
social selvforvaltning, og de unges
problemstillinger skal være forenelige med, at
der ikke er døgndækning i boligen. De unge
bor i en 1-værelses lejlighed og deltager i
fællesskabet med de andre beboere i
udslusningstilbuddet.

Fyrkildevej kan bl.a. tilbyde følgende –
individuelt tilrettelagte tilbud:
Døgntilbud med støtte
Den unge anbringes i lejlighed med støtte.
Støtten aftales ved indskrivning jf. handleplan
og behandlingsplan. Den unge indgår i
fællesaktiviteter med de resterende unge. Det
forventes, at den unge i udgangspunktet kan
være alene i aftentimer og i weekender.

Formål
Fyrkildevej er et tilbud til 7 – 9 unge. De unge
har hver deres 1-værelses lejlighed og
deltager i fællesskabet i den fælles
støttebolig. De unges plads i
uddannelsessystemet eller på
arbejdsmarkedet skal sikres. Dette gøres
bl.a. ved, at støtte de unge i at indarbejde
rutiner og rytmer, regler og normer. Ex møde
til tiden og om nødvendigt at følge dem i
skole, lektiehjælp, fastholde fritidsinteresser,
kostplanlægning o.l. Til disse opgaver er der
fokus på muligheden for at inddrage frivillige,
som kan støtte den unge i overgangen til en
selvstændig tilværelse. På Fyrkildevej
arbejdes der med etablering af en mentor
ordning med ”gamle” unge, som på frivillig
basis kan tage sig af nyindskrevne unge.
Formålet er at vedligeholde og videreudvikle

Udredning – i samarbejde med Vesterlund
Vesterlund skal jf. indstilling af 25. oktober
2012 – Familie- og Socialudvalget – metodisk
kunne udrede unge over 13 år. Ofte vil dette
ske i et samarbejde med relevante
anbringelsessteder i Aalborg Kommune – ex.
Fyrkildevej. Således vil den unge kunne være
tilknyttet Vesterlund men bo med støtte på
Fyrkildevej i udredningsperioden. Fyrkildevej
afventer arbejdsgruppe vedr. udredning
Vesterlund for yderligere information.
Akutfunktion
I tilknytning til Fyrkildevej er der 2 akut
boliger, som kan benyttes i særlige akutte
tilfælde til alle målgrupper i
opgavefællesskabet. I udgangspunktet kan
alle målgrupper/typer af adfærd rummes i
akuttilbuddet når myndighed har behov
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herfor. I tilfælde med fuld belægning på de to
akutpladser vil opgavefællesskabet i
samarbejde med myndighed forsøge at finde
en løsning.

I time-outen laver Fyrkildevej en aftale med
den unges rådgiver om, hvad der er brug for i
den korte time-out periode. Det kan være, at
den unge kan indgå i fællesskabet på lige fod
med de unge i døgntilbuddet. Der kan være
fokus på observation. Der er ikke
døgndækning i time-out tilbuddet men
personalet kan kontaktes pr. telefon.

Akut defineres fx som i de tilfælde, hvor den
sociale døgnvagt står med en ung, der ikke
kan være andre steder og hvor den unge
vurderes at være omfattet af
anbringelsesgrundlaget. Akuttilbuddet kan
være døgndækket, såfremt den unge har
behov herfor i en periode. I akutfunktionen
kan der i særlige tilfælde aftales ophold for
unge etniske piger, som er udsat for trusler
fra netværket.

I time-out ophold på Fyrkildevej støtter,
observerer og guider personalet på
Fyrkildevej den unge. Der udarbejdes ikke en
egentlig behandlingsplan eller statusrapport,
men der kan udarbejdes en rapport med
observationer.

På akutpladserne sammensættes støtten
efter den unges behov. Ved akutanbringelse
af unge, som i situationen har en
uhensigtsmæssig/udadreagerende adfærd
kan Det Sociale Jægerkorps indtænkes som
støttepersoner med særlig indsigt i den
målgruppe/adfærd. Akutboligerne er
forlodsfinansierede. Det pointeres, at der skal
være fokus på meget korte forløb (3 uger) i
en akutbolig for at sikre, at de ikke sander til.

Udslusning fra bl.a. Døgncentrene, private
opholdssteder, Familiepleje mv. inkl.
”realitetstjek”/prøvebolig
Ved udslusning fra døgncentrene kan
kontaktpersonen følge med ud i udslusningen
på Fyrkildevej, for at sikre overgangen til en
selvstændig tilværelse. Konkret betyder det,
at kontaktpersonen på døgncentret følger
med som personale for en periode på
Fyrkildevej for at gøre overgangen til et mere
løst struktureret tilbud mere overkommelig for
den unge. Døgncentrene sender forud for
udslusningen mål og delmål til Fyrkildevej.
Dette vil fungere som køreplan for den unges
udslusning fra Døgncentrene. Den unges
første tid på Fyrkildevej tilrettelægges i et
samarbejde mellem Fyrkildevej og
Døgncentrene.

Der udarbejdes ikke en egentlig
behandlingsplan eller statusrapport, men der
kan udarbejdes en rapport med
observationer.
Time-out
Time-out fra forældre, hvor der i situationen
vurderes at være behov for anbringelse (ikke
nødvendigvis omfattet af
anbringelsesgrundlaget – vurderingen beror
på, om situationen uden en time-out kan
eskalere således, at der vil blive tale om en
egentlig anbringelse med det der følger en
sådan). Time-out fra døgncentre,
opholdssteder, eget værelse, plejefamilie mv.
Time-out kan bevilges som aflastning SEL §
52.3.5 i stedet for en egentlig anbringelse
SEL § 52.3.7, når der ikke kan findes egnet
netværk/familie til time-outen. Time-out er
maksimalt 3 uger. I denne periode skal der
være truffet afgørelse om det videre forløb.

Forud for overflytningen fra Døgncentrene til
Fyrkildevej kommer Fyrkildevej på besøg på
Døgncentret og har et møde med den unge
og personalet på Døgncentret. Fyrkildevej
inviterer den unge på besøg på Fyrkildevej.
Der er besøg på Fyrkildevej, hvor den unge
og kontaktpersonen fra Døgncentrene
deltager. Her præsenteres udslusningsplanen
for den unge, og der laves klare aftaler om
indflytning mv.
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Det vil være muligt at lave et ”realitetstjek” på
den unge på Fyrkildevej. Det hænder, at den
unge på et Døgncenter, meget gerne vil ud
og bo selv, men hvor det fra Døgncenterets
side vurderes, at det vil blive vanskeligt for
den unge i den nuværende situation. Der kan
aftales, at den unge for en periode overgår til
Fyrkildevej for at få ”prøvet af”, hvordan det
er at bo selv. Dertil kan der laves aftaler om,
at den unge for i en overgangsperiode fra
Døgncentrene til Fyrkildevej fortsat er
indskrevet på Døgncentrene – ex i
situationer, hvor den unge har svært ved at
sove alene mv. Rådgiver koordinerer
indsatsen.

Centrale Visitation, Fyrkildevej og
Sekretariatet i Center for Børn, Unge og
Familier. Servicelovens § 50 – Børnefaglig
undersøgelse og Handleplan – Service Loven
§ 140 – danner sammen med øvrigt
journalmateriale og den mundtlige
overlevering udgangspunkt for et
behandlingsoplæg, som udarbejdes af
Fyrkildevej i samarbejde med Sekretariatet i
Center for Børn, Unge og Familier. Dette
behandlingsoplæg forelægges og drøftes
med rådgiver i familiegruppen og Den
Centrale Visitation forud for en egentlig
anbringelse.
Handleplanen skal ses som et fælles
redskab, og forpligtiger således kommunen
såvel som den unge selv.

Tilsvarende kan der aftales udslusningsforløb
fra private opholdssteder, plejefamilier mv.
Aftales individuelt fra gang til gang.

Beskrivelse af typisk forløb
Når en ung er blevet visiteret til Fyrkildevej,
afholdes der et forbesøg med deltagelse af
den unge, forældre, rådgiver og personale på
Fyrkildevej. Dette for at oplyse om tilbuddet
på Fyrkildevej, for at gennemgå forventninger
og for at informere om, hvad Fyrkildevej kan
tilbyde.

Udslusning til ”bo-selv”
Der er mulighed for at få genoptaget
efterværn på Fyrkildevej. Den unge har
således mulighed for at komme tilbage.
Der kan på Fyrkildevej etableres forløb, hvor
den unge starter med en anbringelse i
Fyrkildevejs bolig og hvor der arbejdes hen i
mod at finde en egnet lejlighed til den unge,
så vedkommende kan bo selv.
Kontaktpersonen fra Fyrkildevej kan evt. i en
overgangsperiode fungere som
støtte/kontaktperson for den unge – indtil en
relation til en ny kontaktperson er etableret.
Der vil være tale om en træningsbane for den
unge – ifht overgangen til voksentilværelsen.

Når den unge har sagt ja til at flytte ind bliver
der lavet en ansøgning om etablering hos
den unges rådgiver. Når denne er bevilliget,
kan den unge flytte ind i en lejlighed.
Kort efter indskrivning afholdes der et
indskrivningsmøde, hvor behandlingsplanen
bliver gennemgået.
Efter 3 måneder udfærdiges der fra
Fyrkildevejs side en statusrapport, som
gennemgås med den unge og som herefter
sendes til rådgiver, hvorefter der indkaldes til
statusmøde.

Pladsantal
7 døgnpladser
2 akutpladser
Visitation
Den Centrale Visitation i samarbejde med
sekretariatet i Center for Børn, Unge og
Familier.

Herefter indkaldes der til statusmøde efter
behov og mindst hver 6. måned.
Når tiden nærmer sig for udskrivning, hjælper
Fyrkildevej den unge med at finde en
lejlighed (hvis de ikke er meldt ind i et
boligselskab når den unge flytter ind, sørger

Handleplaner og behandlingsplaner
Når den unge visiteres til Fyrkildevej, sker det
i et samarbejde mellem familiegruppen, Den
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Fyrkildevej i samarbejde med rådgiver for
indmeldelse ved indflytning) og Fyrkildevej
hjælper den unge med at flytte og komme på
plads.

På Fyrkildevej er der et tæt samarbejde med
UU Aalborg, med henblik på at få de unge i
gang med uddannelse, praktik eller lign. Det
er et af målene på Fyrkildevej, at den unge
skal være i beskæftigelse og have en så
normal dagligdag som muligt.

Metodeanvendelse
Når en ung anbringes på Fyrkildevej, bliver
en af pædagogerne den
gennemgående/primære person, der sørger
for, at den unges statusrapport skrives, at der
bliver indkaldt til møder o.lign. I kraft af et tæt
samarbejde blandt personalet på Fyrkildevej,
kan den unge henvende sig til alt personalet
(pædagoger - pædagogstuderende) i
dagligdagen. Ved et tæt samarbejde undgås
“huller” i perioder med ferie, sygdom etc.
Ud fra handleplanen tilrettelægges
individuelle forløb for den unge. Her bliver
den unge inddraget på den måde, at skriftligt
materiale (behandlingsplan, statusrapport)
gennemgås sammen med den unge, og der
bliver lavet aftaler om, hvordan der bedst kan
hjælpes.

Pædagogerne forsøger at lave nogle gode
tætte relationer med den enkelte unge og de
unge imellem. Dette gøres bl.a. ved samvær i
dagligdagen, ved ugentlig fællesspisning, ved
ugentlig kagedag, hvor de unge kan tage
kærester eller venner med. Derudover
lægges der vægt på weekendture i
sommerhus et par gange om året, samt en
årlig sommerferie. Personalet kan via
mobiltelefon kontaktes udenfor normal
arbejdstid, hvis der opstår en situation, der er
svær for den enkelte unge.
De unge opfordres til at komme i
fælleslejligheden, men personalet er også
opsøgende i de unges lejligheder.
I dagligdagen inviteres til så meget
samarbejde med forældre eller andre
pårørende, som det kan lade sig gøre. Dette
gøres via telefon, men forældre eller andre
pårørende inviteres også til at komme i
fælleslejligheden.

I den første periode efter indskrivning
fastholdes og motiveres den unge ifht
handleplanens punkter og observeres med
henblik på at se, hvor meget de selv kan
klare. Dette for at kunne se, hvor den unge
selv kan gøre tingene og hvor de mangler et
skub for at komme i gang.

Der lægges vægt på, at "gamle" unge, altså
tidligere beboere fortsat kan komme i huset.
Både hvis de har noget de mangler hjælp til,
og for at mødes med andre "gamle" unge de
har lært at kende. Hvert år inviteres der på
"Gammel ung" dag, med invitation af alle de
unge, der har boet på stedet. I den gruppe af
gamle unge er der flere der har givet udtryk
for, at de gerne vil være med i en
mentorordning.

De unge guides herefter på de områder, hvor
der er vanskeligheder. Et eksempel kan
være, at den unge rigtig gerne vil i skole, men
har meget svært ved at komme af sted. Der
kan så aftales, at den unge i en periode bliver
vækket og kørt i skole, herefter udfases
hjælpen på den måde, at den unge bliver
vækket, men selv skal tage af sted i skole,
efter en periode aftales der, at vækningen
foregår via mobil og efter en periode, at den
unge selv står op og kommer af sted. Hele
tiden med det formål for øje, at den unge
snarest muligt skal være i stand til at klare sig
selv i egen bolig.

Der arbejdes med en socialpædagogisk
indsats, som veksler mellem praktisk støtte i
forhold til økonomi, rengøring, jobsøgning
mv. og samtale/dialog i forhold til den unges
udvikling.
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Der arbejdes anerkendende og
udviklingsorienteret. Der arbejdes ud fra
metoden ”livshistorier”.

Beliggenhed og fysiske rammer
Lejligheder beliggende på Fyrkildevej – ikke
samlet i en opgang.
1, 4-værelses lejlighed – fælleslejligheden

Der arbejdes med at udvikle bæredygtige
sociale relationer og sociale kompetencer.

2, 2-værelses lejligheder (skal fremadrettet
bruges som akut lejligheder)

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
2 pædagoger
1 lønnet pædagogstuderende

7, 1-værelses lejligheder (døgntilbuddet)
Lejlighederne skal indenfor nærmeste fremtid
renoveres (samlet plan for kildevejene)
hvorfor det er nødvendigt at begynde at se
efter alternativer.

Ved udredningsopgaver og
afrusningsopgaver, som kræver ekstra
bemanding, ansættes uddannet personale
under fleksible vilkår, som følger opgavens
længde og tyngde. Her vil der være tale om
personale, som er efteruddannet til at tage
sig af bl.a. afrusningsopgaver.

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.5 + 6 + 7
SEL § 101
Oprettelsesgrundlag:

Samarbejdspartnere
Opgavefællesskabet
Samarbejdspartnere er anbringende
myndighed og andre relevante parter omkring
den unge. Det være sig udvidet samarbejde
med skole, PPR, læge, psykolog, psykiatrien,
politi og kriminalforsorg m.fl

SEL § 66.6
Døgnpladser er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er primært takstfinansieret. Dog
med undtagelse af akuttilbuddet som er
forlodsfinansieret.

Samarbejde med netværk
På Fyrkildevej arbejdes der altid på at
etablere netværk for den unge. Et eksempel
herpå er når en ung skal hjem på weekend
fra Fyrkildevej. Her laves ofte en plan for,
hvad der skal foregå når den unge er
hjemme. Når den unge er tilbage på
Fyrkildevej følges der op på denne plan.

Døgntilbud – 722 kr. pr. døgn
Afrusning – individuel takst – beregnes fra
gang til gang afhængigt af støttebehov
Udredning – afventer arbejdsgruppe
Vesterlund

Samarbejde med netværket dækker både
den unges eget netværk i familie og
vennekredsen og dennes forældre. Desuden
foreninger og fritidsklubber. Endeligt kan det
være i det omkring liggende lokalområde,
hvor aktører kan inddrages i et konstruktivt
samarbejde af forskellig form til gavn for den
unge.

Udslusning – 722 kr. pr. døgn
Akuttilbud - Forlodsfinansiering
Time-out – 722 kr. pr. døgn
Udslusning/Bo-selv – Ved 1:1 støtte er
taksten 375 kr. pr. time.
.
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Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn på
døgnpladser overgår pr. 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Ved fortsat
uoverensstemmelse henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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OPGAVEFÆLLESSKABET
BØRN OG UNGE MED VARIG
NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Leder af opgavefællesskabet:
Ingen overordnet leder

Institutioner herunder:




Bøgen
Stjernehusene
Danahus
o Hjemmepasningsordning

76

Bøgen
Skeldalsvej 17-22, 9310 Vodskov
Tlf.nr.: 99 31 60 40
Leder: Brian Tjørnelund
Tlf.nr.: 99 31 60 69
Mail: btj-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent
Tilbuddet og ejerform
Bøgen er etableret i 1992 og består af to
tilbud:



omkring den enkeltes kompetencer indenfor
de forskellige udviklingsområder, og hvor det
overordnede formål er, at barnet oplever
inklusion.

Døgntilbud
Undervisningstilbud

Pladsantal
På de to tilbud er pladserne pr. 1. januar
2013 fordelt således:

Institutionen er et helhedstilbud, som giver
mulighed for døgnophold, skole- og
fritidstilbud.




Bøgen er et rammeaftaletilbud og har således
en forsyningsforpligtigelse overfor de
resterende nordjyske kommuner.

Døgntilbud: 14 pladser
Undervisningstilbud (internt eller eksternt):
11 pladser

Visitation
Visitation til døgntilbuddet i Bøgen sker via
Den Centrale Visitation for Aalborg Kommune
borgere. Andre kommuner retter henvendelse
til sekretariatet i Center for Børn, Unge og
Familier.

Målgruppe
Bøgen er et helhedstilbud til børn og unge op
til 18 år med psykiske og sociale
funktionsnedsættelser samt følelsesmæssige
skader og hjerneorganiske skader. Det
betyder, at der er børn og unge med
diagnoser som ADHD, gennemgribende
udviklingsforstyrrelser, Tourettes, borderline,
dyssociale personlighedsstrukturer m.m. Ofte
er der træk af flere diagnoser på en gang.
Ydermere har børnene/de unge hyppigt
været udsat for svære omsorgssvigt på
forskellig vis. Målgruppen omfatter også børn
og unge med nedsat kognitivt
funktionsniveau. Der kan være tale ombørn
og unge med udadreagerende adfærd.

Visitation til undervisningstilbuddet forestås af
PPR uafhængigt af døgntilbuddet.
Handleplaner og behandlingsplaner
Ud fra Aalborg Kommunes
Anbringelsesgrundlag, Handleplan § 140 og
den Børnefaglige undersøgelse § 50 som
rådgiver har lavet, udfærdiger Bøgen i
samarbejde med rådgiver, forældre og barnet
de pædagogiske indsatsområder. Disse vil
være omdrejningspunktet for de
pædagogiske behandlingsplaner, der
efterfølgende bliver udarbejdet af
afdelingsleder og kontakt pædagog.

Formål
Opholdet på Bøgen er rettet imod, at barnet
på sigt bliver i stand til at mestre
hverdagslivet, samt erfarer størst mulig trivsel
og indflydelse på eget liv. Den pædagogiske
indsats sigter mod at forbedre og støtte op

I tilfælde af akutanbringelse eller manglende
handleplan vil der hurtigst muligt i dialog med
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Udslusning: Igennem forløbet på Bøgen
forsøges det at gøre barnet/den unge klar til
at kunne klare sig efter opholdet på Bøgen.
Udslusningen vil således ske ved, at den
unge enten flyttes til et nyt tilbud såsom
VoksenBøgen eller den unge flytter i egen
bolig. Der kan etableres støttetimer til de
unge, som vælger at flytte i egen bolig, hvilket
dog kræver en visitering hertil

samarbejdspartnere blive udfærdiget
pædagogiske indsatsområder.
Beskrivelse af et typisk forløb
Forløbet hos Bøgen kan beskrives ud fra
følgende tiltag:
Formøde: På formødet vil
forældremyndighedsindehavere,
sagsbehandler og barnet/ den unge blive
præsenteret for Bøgen og den
bogruppe/eventuelle kontaktperson som
placeringen omhandler

Metodeanvendelse
Døgntilbud
Bøgens døgntilbud er organiseret således, at
børnene aldersmæssigt og funktionsmæssigt
søges placeret i afdelinger med jævnbyrdige.
Børnene/de unge vil blive inddelt i bogrupper,
som typisk er bestående af 3- 4 børn/unge.
Der lægges vægt på, at det er børnenes
hjem, og dagligdagens forløb tilstræbes at
ligne de forhold, som eksisterer i et
almindeligt familiehjem.

Indskrivningsmøde: Bøgen får et grundigt
kendskab til barnet/den unge og der
foretages en forventningsafklaring i forhold til
handleplan og hvorvidt
forældremyndighedsindehaverne ønsker
anbringelsen. Barnet/den unge får en eller to
kontaktpersoner tilknyttet sig.
Opfølgningsmøde: Opfølgningsmødet
afholdes senest tre måneder efter
indflytningsdato. På mødet evalueres og
vurderes opholdet i forhold til de opstillede
indsatsområder.

Undervisningstilbud
Udgangspunktet for undervisningen er
omsorg med udvikling for øje. Gennem
omsorgen søger vi at opnå den nødvendige
kontakt/relation.
Undervisningen er individuelt tilrettelagt med
mulighed for elevdeltagelse og nøje afstemt
den enkelte elevs faglige og
funktionsmæssige niveau.
Omdrejningspunktet for undervisningen er
elevplanen, hvor elevens problematikker,
kompetencer og udviklingspotentialer
indenfor det faglige, personlige og sociale
område løbende beskrives og revideres.

Statusmøder: Der vil efter behov og mindst
hvert ½ år blive foretaget statusmøder, hvor
der kan justeres på forventningerne mellem
alle interessenter.
Der bliver i forbindelse med statusmøderne
udarbejdet statusrapport, som følger op på de
pædagogiske mål, der er opstillet i
handleplanen. Statusrapporten giver også et
aktuelt billede af den enkelte unges situation
mv.

Idet beboerne på Bøgen har komplekse og
massive vanskeligheder, er det karakteristisk
for den pædagogiske praksis, at der benyttes
forskellige metodikker. Fælles for
metodikkerne er, at de udføres med afsæt i et
relationelt grundsyn frem for et
individorienteret perspektiv. Et relationelt
grundsyn er for Bøgen ensbetydende med, at
det pædagogiske personale i tilgangen og
kontakten med barnet udviser nærvær,
empati, engagement, troværdighed og

Forældremøder: Der vil løbende være
forældremøder, der har til formål at kvalificere
relationen mellem barnet/den unge og
familien. Samtidig har møderne til formål, at
sikre et godt og konstruktivt samarbejde med
forældremyndighedsindehavere omkring
barnet/den unge.
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respekt, samt løbende udøver refleksivitet i
forhold til egen ageren i samværet med
barnet. Med henblik på at kunne praktisere
det relationelle på en faglig og professionel
måde har personalet på Børne Bøgen
henover efteråret 2012 gennemgået en
relationskompetence uddannelse med
undervisere fra Kempler Instituttet.

Bøgens pædagogiske praksis er
grundlæggende et aktivt omsorgsarbejde
med udviklingssigte.
I realiseringen af værdigrundlaget forsøges
det blandt andet at:



Med udgangspunkt i ovenstående er der i
dagligdagen på Børne Bøgen således fokus
på, at barnet i sin kontekst oplever
anerkendelse – barnet/den unge bliver set,
hørt og forstået, det vil sige barnet bliver
mødt på sine følelser og behov, uden at dette
dog betyder, at impulsivt opståede behov hos
barnet nødvendigvis opfyldes. Samtidig
forsøges i arbejdet med barnet/den unge at
give den unge et realistisk syn på, hvilke mål
der er opnåelige, både i nuet og på længere
sigt (der arbejdes med nærmeste
udviklingszone).





Af konkrete metoder der anvendes på Børne
Bøgen kan nævnes:




Struktureret pædagogik
Marte Meo
Neuro pædagogik herunder KAT
(kognitive affektiv træning)
 Narrativ dokumentationspraksis, det vil
sige barnet opfordres/støttes i at
kunne beskrive/fortælle et
hændelsesforløb
Derudover arbejdes med implementering af
flere konflikthåndterings modeller i
samarbejdet med barnet, qua det vilkår, at
mange af beboerne er anbragte netop på
grund af massiv funktions nedsættelser
indenfor det sociale udviklingsområde.







Værdigrundlag: Bøgens værdigrundlag er
funderet på de overordnede værdier
professionalisme, kompetenceudvikling,
engagement og samarbejde/respekt, som er
funderet på Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningens værdigrundlag.
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give de optimale muligheder for, at de
unge har en oplevelse af livskvalitet.
det pædagogiske personale er
troværdigt; at der er sammenhæng
mellem hvad man siger, og hvad man
gør
den daglige praksis funderes i
personalets evne til at kunne indgå i
konstruktiv og nær kontakt med
Bøgens børn og unge. Denne
pædagogiske relation til den enkelte
baseres på et menneskeligt og fagligt
nærvær, hvor pædagogen er fysisk og
psykisk tilstede og tilgængelig samt
udviser engagement og interesse
undgå at indgå i en kontakt præget af
unødvendig magt og krænkelser, ved
ikke at acceptere vold som
kommunikationsform.
fokusere på de unges ressourcer og
udviklingspotentialer, frem for
begrænsninger, således at den enkelte
oplever at blive anerkendt på det de
kan og det der lykkes, frem for
konstant at konfronteres med det, de
ikke kan
kontakten til de unges allerede
etablerede relationer
vedligeholdes/styrkes, og eventuelt
udbygges, eksempelvis i forhold til
forældre.
de unge gives mulighed for, så vidt det
overhovedet er muligt, at have
samvær med ligeværdige, således at
de oplever at være inkluderet i en
sammenhæng, hvor det ikke til
stadighed er deres begrænsninger, der
er i fokus.

Brugerinddragelse: Bøgen forsøger at have
størst mulig grad af medbestemmelse, set i
forhold til den enkelte unges kompetencer og
funktionsniveau, således at den unge og
relevante personer omkring dem,
medinddrages i beslutninger, hændelser og
fremtidige tiltag, hvor det er muligt.

Samarbejde med netværk
For Bøgen er det vigtigt med et godt og
konstruktivt samarbejde med
forældremyndighedsindehaverne omkring
barnet/den unge. Det er vigtigt for Bøgen at
styrke kvaliteten af samværet mellem
barnet/den unge og familien, da Bøgen har
familiearbejde som indsatsområde. Det er
dog individuelt, hvor omfattende et
samarbejde Bøgen har med barnet/den
unges familie. En måde, hvorpå dette konkret
praktiseres er ved at forældrene kan besøge
barnet/den unge i dets bogruppe. På denne
måde formidles kendskabet til barnet/ den
unges ”to verdner”, for derved at friholde
barnet/den unge som kommunikationsled
mellem disse. Derudover arrangeres
arrangementer for forældre og pårørende,
eksempelvis ved højtider.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Personalesammensætningen i bogrupperne
tager udgangspunkt i, at Bøgen er et
pædagogisk tilbud, og derfor er der
hovedsagligt ansat pædagoger. Derudover er
der i de enkelte bogrupper ansat omsorgs- og
pædagogmedhjælpere. Alle pædagoger
efteruddannes i et år i relationskompetence,
som er et basisår inden for familieterapeut
uddannelsen. Nogle af pædagogerne har
færdiguddannet sig som familieterapeuter.

Bøgen kan desuden tilbyde
familiebehandling, hvor familierelationen i
nogle børn/unges handleplan vil være en del
af målene med opholdet på Bøgen.

Derudover er der ansat:






Marte Meo terapeuter.
Lærer og pædagoger (i
helhedsskolen)
Psykolog, der deles med
Stjernehusene og Døgncentrene
Konsulenter i undervisning,
familierådgivning, supervision
Til fællesfunktion:
rengøringsassistenter, pedeller,
køkkenpersonale, administrative
medarbejdere

Beliggenhed og fysiske rammer
Bygningerne er fra den tidligere
centralininstitutionstid (1920 -1950) og er
ombygget og renoveret løbende.
Der er 5 afdelinger med 3-4 børn/unge i hver
afdeling, samt eget værelse og fællesrum. På
samtlige afdelinger er der centralkøkken samt
køkken på samtlige afdelinger. Der er 12
værelser med eget bad og toilet, derudover
fælles badrum og toilet. I alle afdelinger er
der vaskerum.

Der modtages desuden pædagogstuderende
i praktik.

Der er endvidere adgang til diverse
værksteds-og klubfaciliteter, multimedierum,
musikrum, have, skov og boldbaner, og hertil
de knyttede landbrugsfaciliteter.

Samarbejdspartnere
Bøgen samarbejder blandt andet med:







Psykiatrien
Læger
Fritidsforeninger
Skoler
Sygehuse
Misbrugsbehandling

Undervisningslokalerne er indrettet med
individuelle elevarbejdspladser. I lokalerne
sidder typisk 1-5 elever, sammensat under
hensyn til de enkelte elevers alder - samt
sociale og faglige kompetencer. Skolen råder
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over faglokaler til eksempelvis kreative fag,
hjemkundskab og medieundervisning.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.7
Undervisning: Folkeskoleloven § 20.2
Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
Døgnpladser er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Pr. 1. januar
2013 er taksten 3997 kr. i døgnet. Der kan
efter aftale laves procentvis indskrivning.
Taksten på skoletilbuddet er pr. 1. januar
201, 830 kr. i døgnet.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn på
døgnpladser overgår pr. 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet. Ved uoverensstemmelser
angående døgnpladser henviser Børne- og
Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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Stjernehusene
Langelandsvej 3, Mou, 9280 Storvorde
Tlf.nr.: 99 82 33 60
Leder: Mariann Karen Larsen
Tlf.nr: 99 82 33 59
E-mail: mala-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent
Åbningstider, skoletilbud: Mandag, tirsdag og
torsdag: 07.30-16.00; onsdag og fredag:
07.30-15.00

STT: At tilgodese barnets eller den unges
særlige behov med udvikling for øje, i det
tempo som barnet eller den unge formår.
Aflastningstilbuddet: Formålet med aflastning
kan enten være af hensyn til barnet/den unge
eller forældrene. Forældrene får mulighed for
at foretage sig noget alene og have
opmærksomheden på andet end barnet –
eller muligheden for at være mere sammen
med familiens øvrige børn. For barnet med
ADHD betyder aflastning en mulighed for at
være sammen med ligestillede.

Tilbuddet og ejerform
Det kommunale børne- og ungdomstilbud
Stjernehusene er etableret i 1994 og består
af fire afdelinger:





Døgnafdelingen
STT (Særligt tilrettelagte tilbud)
Aflastningstilbuddet
Skole og Behandlingstilbuddet

Skole og Behandlingstilbuddet: For børn og
unge, der ikke profiterer af den almindelige
folkeskole, og således har brug for særlig
undervisning og behandling. Udover det
undervisningsfaglige ydes omfattende støtte
til social træning, kompetence- og
fremtidsafklaring, potentialeudvikling,
motivation samt almen dannelse. Alle
indsatser, faglige såvel som pædagogiske,
målrettes den enkeltes behov og
tilrettelægges ud fra de faglige principper,
som er grundlæggende for ADHD samt de
øvrige problemstillinger, som fylder i
børnenes/de unges og familiens liv. De unge
har mulighed for fuld afgangseksamen.

Derudover indeholder Stjernehusene to
udslusningslejligheder samt et forældrehus,
der kan benyttes til samvær.
Målgruppe
Stjernehusene er et tilbud til mobile børn og
unge i skolealderen med betydelige og varige
nedsatte psykiske, mentale og sociale
funktionsnedsættelser med uhensigtsmæssig
og eventuelt udadreagerende adfærd,
eventuelt med tidlig følelsesmæssig skade.
Endvidere børn og unge med
opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser,
herunder eksempelvis ADHD, Tourette,
Asperger og Autisme. Stjernehusene er
derfor kendetegnet ved megen vægt på
struktur.

Pladsantal
På de fire afdelinger er pladserne pr. 1.
januar 2013 fordelt således:

Formål
Døgnafdelingen: At drage omsorg og støtte
barnet eller den unge i en individuel proces
mod et bedre liv og således skabe en
fremadrettet udvikling. Målet er, at barnet
eller den unge skal blive så selvhjulpen som
muligt.
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Døgnafdelingen: 13 døgnpladser
STT: 1 plads
Skærmet tilbud: 1 plads
Aflastningstilbuddet: 6 pladser



for barnet/den unge, forældrene samt
barnets/den unges sagsbehandler.

Skole og Behandlingstilbuddet: 12+3
pladser i skoletilbud, men med mulighed
for yderligere tilgang

Pædagogiske overvejelser: Overvejelserne
bør tages med det forbehold, at
Stjernehusene kun har fået kendskab til
barnet/den unge gennem de sagsakter der er
blevet udleveret fra den centrale visitation i
Aalborg Kommune.

Visitation
Visitation til afdelingerne sker via Den
Centrale Visitation, Aalborg Kommune i
samarbejde med Brian Andersen Balle.
Familiens socialrådgiver er ansvarlig for at
fremsende et tilstrækkeligt
visitationsgrundlag, som minimum bestående
af en socialfaglig undersøgelse og
handleplan. Visitation til skoletilbuddet
forestås af PPR.

Observationsskema: I forhold til barnet/den
unge, vil der blandt andet blive taget
udgangspunkt i et skema. Skemaet er en
oversigt, som kan hjælpe med at få
indkredset, hvilket udviklingsstøttende miljø
barnet/den unge har brug for.

I en afklaringsfase er der mulighed for at
aflægge et besøg på den enkelte afdeling.
Når der er plads på afdelingen, afholdes et
indskrivningsmøde. Her udveksles mere
konkrete oplysninger om barnets/den unges
behov, og der træffes aftaler om opstart,
forældresamarbejde mm.

Barnets/den unges kompetencer skal
kortlægges, således at der kan arbejdes
videre med dem pædagogisk. I den første
måned vil der blive implementeret en daglig
struktur. Der vil blive skabt en ramme
omkring barnet/den unge, som tilgodeser
vanskeligheder og behov. Det anses som
afgørende for succes, at rammerne og
strukturen overholdes og ensliggøres i videst
muligt omfang.

Handleplaner og behandlingsplaner
Personalet bruger de første 3 måneder som
observationsperiode. Her bliver der opbygget
relationer, så der skabes ro og tryghed.
Derudfra udformes en behandlingsplan. Efter
de 3 måneders observationer kan det i nogle
tilfælde vurderes, at de opsatte mål må
revideres. Stjernehusene er løbende
opmærksom på, hvorvidt behandlingsplanen
er opdateret.

Der evalueres på barnets/den unges adfærd
og hver 14. dag på teammøder.
Stjernehusene arbejder ud fra sund kost
politik, hvor personalet forsøger at være
rollemodeller og gå foran med sunde
kostvaner, sunde ideer og sunde interesser.

Beskrivelse af et typisk forløb
Det er Stjernehusenes erfaring, at både børn
og unge har brug for at ”lande” og få en rolig
start. Derfor startes der med en
observationsperiode, hvor de faglige
overvejelser bliver drøftet, herunder hvilke
tiltag, der skal til for at støtte og udvikle
barnet/den unge bedst muligt.

Hvis barnet/den unge har uhensigtsmæssig
adfærd, vil der gives alternativer til at være
fysisk udadreagerende igennem kognitive
processer, og ved at anvise andre
alternativer.
Barnet/den unge vil blive støttet i at blive
selvhjulpen. Dette skal dog afstemmes med,
hvad der mestres og forstås, således at
barnet/den unge oplever en mening med
opgaven.

For at kunne observere optimalt er der brug
for en fyldestgørende handleplan, idet den
danner grundlag for behandlingsplanen. Den
udfærdigede behandlingsplan præsenteres
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Udslusning: I forbindelse med udslusning er
det muligt for de unge at blive placeret i en
udslusningslejlighed. Her har den unge
mulighed for at klare sig selv, men samtidig få
tilsyn og være tilknyttet institutionens
personale. De unge oplever således en blid
overgang fra institutionslivet til en hverdag i
egen bolig, hvor de oplever støtte og tryghed
fra personalet.
Efter udslusningen kommer de unge som
regel i egen bolig, hvor de stadig kan
bevilliges støttetimer fra Stjernehusene.

Værdien relationer skal understrege, at
grundlaget for Stjernehusenes ydelser er
relationer mellem mennesker. Respektfulde
relationer mellem børn og unge og
medarbejdere er grundlaget for, at
Stjernehusene kan have høj kvalitet i sine
kerneydelser samtidig med, at
medarbejderen tager ansvar for sit bidrag til
processen.
Værdien samarbejde skal fremhæve, at
Stjernehusene lægger stor vægt på
samarbejde med andre som har erfaring med
og viden om, hvad der skal til for at hjælpe
børn og unge med disparate psykiske,
mentale og sociale funktionsnedsættelser.

Metodeanvendelse
Døgnafdeling/STT/Aflastning
Stjernehusene indgår i samspil med
barnet/den unge med en forståelse, der
sætter dem i stand til at bistå børnene/de
unge i deres søgen efter et ståsted i en
verden som kan forekomme både
skræmmende og uoverskuelig. Arbejdet
bygger på erfaringer med, at når børn og
unge hjælpes og støttes i en individuel proces
mod et bedre liv, kan de udvikle sig.
Stjernehusene giver derfor børn og unge
realistiske valgmuligheder, hvorfor disse
tilpasses den enkeltes funktionsniveau.

I mødet med børn og unge er
grundværdierne respekt, troværdighed og
medinddragelse. Af konkrete tiltag som
Stjernehusene tilbyder, praktiseres blandt
andet hjælp og omsorg, individuel støtte og
tilbud om aktivt hverdagsliv i og uden for
Stjernehusene. Praktisk hjælp og omsorg
betragtes som et bidrag til at støtte børn og
unges processer. På den ene side handler
det om at yde børnene og de unge praktisk
hjælp og omsorg, således at de på kortere og
længere sigt får mere overskud til at arbejde
med deres mestringsstrategier. På den anden
side handler det om at hjælpe børnene og de
unge med selv at mestre den praktiske del af
deres liv. Det kan betyde, at de hjælpes til at
overtage funktionerne i det omfang de kan,
eksempelvis træning i selv at varetage vask,
madlavning og rengøring.

Værdigrundlag
Stjernehusenes arbejdsindsats bygger på
værdierne selvværd, proces, relationer og
samarbejde.
At arbejde med selvværd ses som
grundlæggende i processen. Selvværdet kan
styrkes ved, at den enkelte i sin dagligdag
udnytter sine kompetencer optimalt og får
støtte til at tro på og bevæge sig i retning af
sine mål og drømme.

Metoder
Der udarbejdes personlige støttesystemer til
de børn og unge som har behov for dette,
arbejdsbog, daglige beskrivelser på
Bostedsystemet, hvor der kan kortlægges
relationer, livshistorier og kortlægning af
eksempelvis selvskadende adfærd etc.

At fokusere på processen er centralt for
udvikling. Det er vigtigt at have forståelse for,
at udvikling ikke er en lineær og udelukkende
positivt fremadgående proces. Det er en
erkendelse af, at mennesker er forskellige, og
derfor gennemgår processer forskelligt.

Centralt i det pædagogiske arbejde står
relationen til barnet/den unge, idet den
skaber kontakten. Det er kontakten, der
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afsætter vigtige fingeraftryk, som gør
personalet i stand til at intervenere med
barnet/den unge. Fundamentet for mødet
med barnet/den unge er gensidighed, respekt
og ligeværd.

er lovpligtig ifølge det traditionelle
skolesystem.
Skolens elever er ofte børn, der er skeptiske,
mangler tillid til voksne, og har et meget ringe
selvværd.

I det daglige arbejde gør Stjernehusene brug
af metoden Low Arousal, der har til formål
bedst og mest hensynsfuldt at bringe
barnet/den unge i ro og balance med sig selv
og omgivelserne, når der er optræk til eller
der er opstået en konfliktsituation. Derved
skabes et mere solidt og bæredygtigt
grundlag for arbejdet med børnene og de
unges almene trivsel og udvikling. Det
betyder ikke, at pædagogikkens mål blot er at
bringe barnet/den unge tilbage til en tidligere
tilstand af ro og balance. Det er ligesom
inden for almenpædagogikken et langsigtet
mål, at barnet/den unge gives mulighed for
en personlig alsidig udvikling, der netop
styrker barnets/den unges selvstændighed og
deltagelse i samfundslivet i videst muligt
omfang.

For at styrke børnenes udvikling og fremme
tilliden til voksne, arbejder vi med:






At skabe forpligtende relationer – over
tid
At bekræfte dem, således at de opnår
øget selvværd
At komme konstruktivt ud af konflikter
At støtte dem i, at deres adfærd svarer
til hensigten
At hjælpe dem med at finde – for dem
– brugbare alternativer i deres
reaktioner

For at opnå stabilitet og forudsigelighed er
hverdagen struktureret, bl.a. med individuelle
skemaer.
Behandlingsarbejdet og tænkningen er
gennemgående i arbejdet med barnet. Det
skal fremgå af løbende udarbejdet elev- og
udviklingsplaner samt indsatsplaner.
Opgaven er at finde frem til årsagerne til
barnet ikke fungerer. Strukturen skal ikke
bestemme behandlingen. Behandlingen skal
tilpasses det enkelte barn. Mennesket har
brug for vaner – vores behandlingsarbejde
drejer sig om at udvikle ”gode og
hensigtsmæssige vaner”.

Dette arbejde kan bygge på mange
forskellige pædagogiske og terapeutiske
tilgange, hvor det er vigtigt, at de tilgange, der
tages afsæt i i det enkelte tilbud, er forenelig
med den kongruenspædagogiske tilgang til
konflikthåndtering.
Brugerinddragelse:
Stjernehusene tager hensyn til børnene/de
unge og de deres behov og interesser.
Stjernehusene sætter rammerne og
reglementerne, men derudover har
børnene/de unge selvbestemmelse på eget
liv i vid udstrækning.

Familiesamarbejde:
Vi er en dagbehandlingsinstitution, hvor der
er et udvidet samarbejde med forældrene.
Hvert barn har både en kontaktlærer og
kontaktpædagog, som står for samarbejdet
med forældrene. Samarbejdet indeholder
samtale med henblik på at optimere barnets
skoledag og behandling. Vi forsøger at give
forældrene en indsigt i vores behandling – og
en forståelse heraf. Vores definition af
familiesamarbejdet:

Skole og behandlingstilbud
Skole- og behandlingsdelen smelter sammen,
så det styrker det enkeltes barns udvikling.
Ud fra en bedømmelse af det enkelte barns
problemer og ressourcer udarbejdes en elevog udviklingsplan. Bedømmelsen af de
skolemæssige færdigheder indgår heri.
Eleverne undervises i det antal moduler som
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Familiesamarbejdet er vigtigt
Barnet har en kontaktperson tilknyttet
Det er denne kontaktpersons opgave
at klarlægge de problemer der er, og
lade dette indgå i elev- og
udviklingsplaner for det enkelte barn.
Samarbejdet med familien er
essentielt, da det er vigtigt, at der ikke
opstår divergerende eller
modsætningsfyldte opfattelser i forhold
til arbejdet med barnet.
Kontaktpersonen forholder sig til
samspillet mellem familien og barnet;
blandt andet med at hjælpe familien til
at få klarhed over de problemer, barnet
er præget af.
Der er spontan, såvel som planlagt
kontakt til den enkelte familie.






Håndværkere (tømrere, mekanikere etc.)
– som blandt andet varetager aktiviteter
med børn og unge indenfor deres fag.
Husassistenter som sørger for god og
sund forplejning
Pedel som sørger for små reparationer i
alle afdelinger samt at udendørsarealerne
fremstår velholdte
HK’ere som har det administrative overblik

Samarbejdspartnere
Personalet eksternt:
 Psykiater – mange af børnene og de unge
modtager medicinsk behandling og er i
den forbindelse tilknyttet psykiatrisk
bistand
 VISO leverandører – rådgivning fra nogle
af landets dygtigste specialister
 Samarbejde med andre professionelle
behandlere, rådgivere etc., ad hoc ved
behov

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Personalet internt:
 Pædagogisk personale, flere med
efteruddannelse i Neuropædagogik,
Familieterapi, Familievejledere, Marte
Meo terapi, ADHD konsulenter samt
TEACHH.
 Psykolog, der deles med Bøgen og
Døgncentrene.
 VISO leverandører – Stjernehusene
betragtes som en institution, der er højt
specialiseret, hvorfor de gennem
servicestyrelsen er tilknyttet VISO.
Stjernehusene dækker et område fra
Hobro til Skagen, hvor viden og
rådgivning vedrørende udsatte børn og
unge med funktionsnedsættelser
efterspørges af fagpersoner, eksempelvis
lærere, pædagoger, sagsbehandlere,
familier og andre relevante parter.
 Speciallærere
 SOSU-assistenter med psykiatrisk
erfaring – som blandt andet varetager
medicinhåndtering

Stjernehusene er altid opsøgende på ny
viden indenfor det pædagogiske felt
Samarbejde med netværk
Foruden barnet/den unge selv, er det mor og
far der kender barnet/den unge bedst. Derfor
vil Stjernehusene samarbejde med
forældrene om at gøre anbringelsen så tryg
som muligt. Stjernehusene vil overholde de
aftaler de i fællesskab indgår og være
lyttende i forhold til forældrenes viden om
barnets/den unges liv.
Stjernehusene mener, at netværket er vigtigt
for en succesfuld anbringelse og håber
således, at forældre og øvrige netværk vil
indgå i besøgs- og aktivitetsordninger.
Når et barn/en ung er fastboende på en af
døgnafdelingerne, indgås aftaler med
forældrene/værger om, hvilke opgaver
omkring barnet de gerne selv vil klare/være
med i, og hvad de professionelle skal tage sig
af. Alle overvejelser omkring barnets
udvikling mm. foregår i et tæt samarbejde
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mellem afdelingen/kontaktteamet og de
enkelte forældre/værger. Forældre og øvrig
familie er altid velkomne til at besøge barnet.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret. Taksten er pr. 1.
januar 2013:

Stjernehusene tilbyder et forældrehus/sam
værsbolig, hvor det er muligt at købe sig ind
både med overvåget samvær samt
uovervåget. Her kan forældrene være
sammen med deres barn og eventuelt
overnatte i huset. Maden kan bestilles fra
køkkenet, hvilket giver familien mulighed for
at koncentrere sig om samværet.

Skole- og dagbehandling – 1124 kr. i døgnet
Aflastning Bodil Hjortsvej – 3335 kr. i døgnet
Limfjorden (døgn) – 3644 kr. i døgnet
Ørnebo 1 (STT) – 11470 kr. i døgnet
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn på
døgnpladser overgår pr. 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.

Beliggenhed og fysiske rammer
Stjernehusene er beliggende i smukke og
rolige omgivelser. Døgnafdelingerne og STT
ligger tæt ved Limfjorden, strand og skov
mens både aflastning og skolen ligger midt i
Hammer Bakkers skønne natur.

Klageadgang
Stjernehusene ønsker til enhver tid åbenhed i
forhold til samarbejdsparter – også i henhold
til eventuelle tvivl, frustrationer eller egentlige
klager. Hvis der modtages klager, vil der i
første omgang inviteres til en samtale, hvor
sagens karakter undersøges. Ved dette
møde vil det blive gjort tydeligt for familien,
via et skrift fra Børne- og Familiesekretariatet,
at det er muligt for familien at få klagen
behandlet af tilsynsførende for området.
Eventuel klage over behandlingsindsatsen
eller andet rettes til leder af tilbuddet. Ved
uoverensstemmelser angående døgnpladser
henviser Børne- og Familiesekretariatets
tilsynsførende fra 01.01.2014 til Socialtilsyn
Nord.

Ved Limfjorden har Stjernehusene egen
crossbane og flere ATV´er. Derudover er der
en speedbåd til rådighed. Tilbuddene ved
Limfjorden har også en hal, hvor børnene og
de unge kan udfolde sig med boldspil og
gymnastik. Udenomsarealerne ligger
ligeledes op til aktivitet, da der er gode
muligheder for at cykle og køre på rulleskøjter
på sikrede områder.
Tilbuddene har også et musiklokale, stort
værksted og fællessal med storskærm, hvor
der blandt andet arrangeres klubaftner efter
behov.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL 52.3.1 + 5 + 7
SEL § 84
Undervisning: Folkeskolelovens § 20.2
Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
SEL § 107
Døgnpladser er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.

87

Danahus
Danalien 10, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 82 36 90
Leder: Elsebeth Andersen
Tlf.nr.: 99 82 36 91
Mail: elsa-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Døgnåbent hele året – dog
lukket fra d.23.12 kl.15.00 til og med d.1.1.
Tilbuddet og ejerform
Danahus er etableret i 1995, og er et
kommunalt tilbud om aflastning til familier
med hjemmeboende børn og unge med
vidtgående handicaps, både mobile og ikke
mobile.

Fra d.1.1.2013 hører Klub Grif ind under
Danahus. Klub Grif er Aalborg Kommunes
ungdomsklub for handicappede mellem 14 og
25 år. Medlemstallet har de seneste år ligget
på ca. 150, både hjemmeboende og unge der
er bor på forskellige institutioner. Klubben er
kendetegnet ved et stort og varieret
aktivitetsprogram der tydeligt afspejler
medlemmernes interesser.

Danahus er et rammeaftaletilbud og har
således forsyningsforpligtigelse overfor de
resterende nordjyske kommuner.
Tilbuddet består af henholdsvis:



Målgruppe
Aflastningstilbuddet er rettet mod familier
med hjemmeboende børn og unge med
betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk
funktionsnedsættelse i aldersgruppen 0-18
år.
Målgruppen for hjemmepasningsordningen er
børn med fysisk/psykisk handicap i
aldersgruppen 0 – 18 år

4’ren, hvor der er plads til 4 børn/unge ad
gangen.
7’ren, hvor der er plads til 7 børn/unge ad
gangen.

På hverdage følger barnet sit normale
dagtilbud, eksempelvis vuggestue,
børnehave eller skole. I børnenes fritid
lægges der vægt på en tryg og afslappet
hverdag, så lig familiens egen hverdag som
muligt. Der tages, udover relationer med
ligestillede via leg og aktiviteter i og uden for
huset, udgangspunkt i at give god omsorg og
pleje med basis i barnets individuelle behov.

Klub Grif henvender sig til børn og unge
mellem 14 og 25 år, med varig nedsat fysisk
funktionsnedsættelser, som har brug for at
skabe social kontakt til jævnaldrende.
Formål
Formålet er at tilbyde en fleksibel og
helhedsorienteret aflastningstilbud, der
muliggør, at den enkelte
familie/handicappedes behov for aflastning
tilgodeses bedst muligt.

Foruden aflastningstilbuddet har Danahus en
’hjemmepasningsordning’, der er et tilbud om
kvalificeret pasning i hjemmet til forældre
med hjemmeboende børn med fysisk/psykisk
handicap.

Pladsantal
Danahus har 11 aflastningspladser i alt, hvor

Som et alternativt til døgnaflastning kan der i
særlige tilfælde oprettes aflastningstilbud på
timebasis.
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4´ ren har 4 pladser,



ved forældrene kan være ved barnet/den
unge et par timer de første dage, derefter kan
barnet/den unge selv opholde sig nogle timer
på Danahus, hvorefter barnet/den unge til
sidst kan overnatte på egen hånd. Denne
gradvise overgang giver både barnet/den
unge og forældrene tryghed. Der tages
endvidere individuelle hensyn i forhold til
eventuelle behov for tildeling af det samme
værelse ved opholdene.

7´ ren har 7 pladser

Pr. 01.01.13 er der oprettet et døgntilbud med
plads til 4 børn og unge.
Visitation
Visitation for Aalborg Kommunes borgere
sker via Den Centrale Visitation i samarbejde
med sekretariatet i Center for børn, unge og
familier. For borgere i de andre nordjyske
kommuner skal der rettes henvendelse til
sekretariatet i Center for børn, unge og
familier.

Statusmøde: Ved de børn/unge, som er
visiteret efter en § 52,3,5 vil der blive
foretaget statusmøder hvert ½ år, hvor
handleplanen og statusrapporten gennemgås
ved at se på de kort- og langsigtede mål, og
om disse er nået. Ved børn/unge som er
visiteret efter en § 84 tilbydes der et årligt
forældremøde, hvor barnet og dets udvikling
gennemgås sammen med kontaktteamet.

Handleplaner og behandlingsplaner
Ved visitation efter § 84(aflastning
udelukkende med baggrund i forældrenes
behov for aflastning), skal der ikke foreligge
en handleplan, men til gengæld bliver
Danahus’ forældre tilbudt en årlig samtale
med barnets kontaktteam.

Ophør: Når barnet/den unge skal stoppe vil
der blive holdt en afskedsfest for barnet/den
unge.

Ved visitation efter § 52.3.5 (Aflastning med
baggrund i barnets behov for aflastning) skal
der foreligge en handleplan. Ved § 52.3.5 vil
der desuden være opfølgning to gange om
året, hvor det drøftes om handleplanens mål
nås og om barnet stadig er velplaceret.
Desuden vil der blive lavet en statusrapport.

Metodeanvendelse
På Danahus er der fokus på kommunikation.
Grundet det enkelte barn/unges meget
individuelle handicap er det nødvendigt at
kommunikere gennem forskellige metoder og
på forskellige niveauer.

Beskrivelse af et typisk forløb
Aflastningen planlægges i samarbejde med
forældrene for en 4 måneders periode ad
gangen. Tildelingen af døgn sker i forskellige
opholdsmoduler, afhængig af børnenes
individuelle behov og gruppetilknytning. Der
er mulighed for minimum 1 uges
sommerferieophold i skolernes sommerferie
for at tilgodese alle forældres behov for
aflastning.

Marte Meo- metoden er noget af det mest
benyttede på Danahus. Den bliver blandt
andet anvendt som et supplement til den
pædagogiske praksis. Marte Meo betyder
'ved egen kraft'. Det er en videobaseret
metode, der bygger på principperne for
udviklingsstøttende kommunikation, hvor
vejledningen/rådgivningen tager
udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen
er til stede hos barnet. Videoen bruges som
arbejdsredskab. Videooptagelse og analyse
af samspil i almindelige dagligdags
situationer gør det muligt at få øje på barnets
initiativer, sociale kompetencer m.m. og
herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig

Opstart: Når et barn eller ung skal begynde at
benytte aflastningstilbuddet har forældrene
stor medindflydelse på, hvordan
opstarten/indkøringen skal være. Danahus
anbefaler, at barnet i opstarten kommer på
besøg flere gange. Denne proces kan foregå
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udvikling og samspil - trin for trin. I analysen
fokuseres på:





Værdigrundlaget på Danahus er funderet
omkring værdierne anerkendelse,
professionalisme og tryghed. Måden disse
værdier udføres på, er ved at sætte
barnet/den unge i centrum. For Danahus er
det således vigtigt, at der gives anerkendelse
uanset om barnet/den unges handlinger er
uhensigtsmæssige eller ej. Ligeledes
efterstræbes det at Danahus skaber nogle
rammer, som er så hjemlige som mulige, for
at kunne give tryghed og stabilitet.

Hvad barnet i forvejen kan, og hvad
optagelserne viser, at barnet har brug for
at lære.
Hvad den voksne i forvejen gør, som er
støttende for barnets udvikling.
Hvad den voksne har brug for af
informationer, om enten at gøre mere eller
gøre noget på en bestemt måde, for at
hjælpe barnet videre i sin udvikling.

Danahus går op i, at børnene/de unge skal
have medindflydelse på dagens aktiviteter,
hvilket kan være i form af tilberedning af
madpakke. Børnenes behov for indflydelse
varierer, og ligeledes i hvor høj grad den
enkelte synes at profitere heraf, hvilket der
derfor tages højde for i dagligdagen.

Derudover arbejder Danahus med:
Tegn-til-Tale: Tegn til Tale er ikke tænkt som
en erstatning for talesprog, men er tænkt som
et supplement. Det bruges til børn, som har
svært ved at forstå talesprog og derfor har
brug for visuel understøttelse. Det bruges
også til børn, hvor talesproget er forsinket, og
hvor Danahus gerne vil give barnet andre
måder at kommunikere på.

Barnets forældre kan være
medbestemmende i beslutningerne om
barnets aktiviteter og sengetider i
aflastningen.

Teacch: Teacch er en visuel præsentation af
stoffet. Da personer med autisme er meget
visuelle, og verbale forklaringer sjældent er
effektive overfor dem, gøres der meget brug
af billeder, andre materialer, fysisk struktur.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Størstedelen af personalet er pædagoger.
Derudover består personalegruppen af

Pecs: Pecs er et
billedkommunikationssystem, som
systematisk lærer børnene/de unge at
kommunikere egne ønsker og behov ud til
omverdenen. Bl.a. lærer børnene at
henvende sig via konkreter, fotos,
Boardmaker eller skrift. Der tages
udgangspunkt i det enkelte barns
funktionsniveau.











Board-maker: Board-maker er
billedkommunikations-symboler, som er
inddelt i kategorier, der kan kombineres.
Boardmaker kan bruges til mange forskellige
ting såsom at give udtryk for ønsker, at give
informationer om kommende aktiviteter.

2 ergoterapeuter
social – og sundhedshjælpere
sundhedsassistenter
studerende
vikarer
forflytningsvejledere
rengøringsassistenter
1 pedel
1 HK ’er

Der er desuden vågen nattevagt.
Hele personalegruppen får ved ansættelse et
obligatorisk forflytningskursus for at undgå
arbejdsskader og give hensigtsmæssige
arbejdsstillinger. Nogle af pædagogerne har
efteruddannelse inden for Marte- Meo og
tegn-til-tale.
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For personalegruppen afholdes fire årlige
fælles møder, hvor forskellige aktuelle emner
drøftes og diskuteres.

Omkring Danahus er der et indhegnet ude
areal med nyetableret legeplads med
bålhytte, trampolin, hængekøjer, cykelbaner,
gynger, sansepavillion, sandkasse og
lignende. Op imod Danahus´s legeplads er
der en stor legeplads, som tilhører en
børnehave. Den må børnene på Danahus
også gøre brug af efter lukketid og i
weekenderne.
I hver gruppe er der en gårdhave.

Samarbejdspartnere
Der samarbejdes med:





børnenes/de unges skole og fritidstilbud.
sygehusene og deres handicaps teams
ergoterapeuter fra specialcentret med
hjælp til særlig hjælpemidler
praktiserende læger

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.5 + 7
SEL § 84

Samarbejde med netværk
Kommunikationen mellem forældrene kan
foregå på flere forskellige måder, såsom
telefonsamtaler, personlige møder og
statusmøder. To gange om året arrangeres
der forældremøder, hvor der bl.a. gennemgås
relevante temaer i forhold til det at have et
barn/ung med et handicap.

Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.6
Døgnpladser er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Tilbuddet er takstfinansieret.

Det enkelte barn/unge har en kontaktbog,
som beskriver hvordan dagen er forløbet på
Danahus. Ligeledes har forældrene mulighed
for at beskrive/fortælle, hvad der er sket i den
mellemliggende periode siden barnet/den
unge sidst har været på Danahus.
Kontaktbogen er således også en
kommunikationsform mellem forældrene og
Danahus, men giver samtidig også et afsæt
for bedre at kunne kommunikere med barnet.

Taksten på aflastningen er pr. 1. januar 2013
3400 kr. i døgnet
Taksten på døgnpladserne er pr 1. januar
2013 3469 kr. i døgnet.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn på
døgnpladser overgår pr. 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.

Beliggenhed og fysiske rammer
Danahus er et etplans byggeri. I midten af
byggeriet er en stor forhal. I de 4 fløje, som
omkranser forhallen er en
administrationsafdeling, med diverse kontorer
og møderum, to aflastningsgrupper, og en
døgngruppe med 4 pladser, hvor der er 4
værelser med eget bad og toilet. I hver
gruppe er store værelser. Hver gruppe har sit
eget køkken-alrum og stue samt 2, 3 eller 4
badeværelser afhængig af gruppens
størrelse. I alle 3 grupper er et eller flere
boblebadekar. I den ene gruppe er et
sanserum med vandseng. I kælderen er et
motionsrum.

Klageadgang
Danahus ønsker til enhver tid åbenhed i
forhold til samarbejdsparter – også i henhold
til eventuelle tvivl, frustrationer eller egentlige
klager. Hvis der modtages klager, vil der i
første omgang inviteres til en samtale, hvor
sagens karakter undersøges. Ved dette
møde vil det blive gjort tydeligt for familien,
via et skrift fra Børne- og Familiesekretariatet,
at det er muligt for familien at få klagen
behandlet af tilsynsførende for området. Ved
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fortsat uoverensstemmelse henviser Børneog Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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Hjemmepasningsordning
Leder: Elsebeth Andersen
Tlf. nr.: 99 82 36 91
E-mail: elsa-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Individuelt tilrettelagt
Tilbuddet og ejerform
Hjemmepasningsordningen er organiseret
under Danahus.

overskrides. Der opkræves kun for forbrugte
timer.
Handleplaner og behandlingsplaner
Der laves ikke handleplaner.
Hjemmepasserne skal følge forældrenes
anvisninger.

Målgruppe
Hjemmeboende børn og i unge i alderen 0-18
år med vidtgående handicaps – både fysisk
og psykisk.

Beskrivelse af et typisk forløb
Når Danahus har fået en bevilling om
hjemmepasning fra en kommune, vil en
konsulent kontakte familien for at aftale et
møde i hjemmet, hvor man vil drøfte den
konkrete pasningsopgave og sikre, at der er
de eventuelle nødvendige hjælpemidler til
stede inden opstart. For at nå frem til det
bedste resultat har konsulenten brug for en
grundig beskrivelse af barnet og af familiens
pasningsbehov. Forældre og konsulent
udarbejder i fællesskab en profil på den
ønskede medarbejder.

Formål
Danahus tilbyder pasning i hjemmet til
hjemmeboende børn i alderen 0 – 18 år, der
har et handicap. Formålet med
hjemmepasningsordningen er at give
forældrene et pusterum fra de mange daglige
gøremål, der kan være forbundet med at
have et barn med handicap.
Hjemmepasning kan benyttes som et
enkeltstående tilbud om hjælp i hjemmet,
men kan også kombineres med aflastning på
Danahus.

Herefter er det Danahus´ opgave at finde en
medarbejder, der passer til profilen, og at
organisere et møde i hjemmet, hvor den/de
foreslåede hjemmepassere kan møde barn
og forældre. Konsulenten deltager også i
dette møde.

Pladsantal
Ikke noget fast pladsantal, da dette afgøres af
efterspørgslen.
Visitation
Ønsker en familie at benytte sig af
hjemmepasningsordningen, skal de kontakte
deres sagsbehandler i deres hjemkommune,
som afgør om der kan bevilliges til ordningen
jævnfør Servicelovens § 41.
Sagsbehandleren kan også på eget initiativ
anbefale en familie hjemmepasning.
Sagsbehandler sender bevilling på timeantal
pr. mdr. til Danahus.

Efter dette første møde tager konsulenten
kontakt til begge parter for at høre om de vil
indlede et samarbejde. Hvis de er enige om
dette, aftales der tidspunkt for oplæring i
hjemmet eller/og følvagter på Danahus, hvis
barnet er i aflastning på Danahus. Eventuelle
følvagter på Danahus er altid efter aftale med
forældrene, da timerne vil blive fratrukket
deres bevilling.

Bevillingen følger kalenderåret og skal
revurderes en gang om året. Danahus holder
regnskab med, at familiens bevilling ikke

Metodeanvendelse
Hjemmepasningen giver forældre mulighed
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for at gøre noget andet. Det kan f.eks. være
at gå til et møde sammen, tage en tur i
biografen, eller blot holde fri en aften uden
børn og deltage i det almindelige kulturelle liv.
Hjemmepasseren kan passe barnet, hvis
forældrene er på arbejde, men også hvis
forældrene har brug for mere tid med andre
børn i familien.
Hjemmepasseren passer barnet i hjemmet,
og er der tale om et yngre barn, kan det
minde om en udvidet barnepigefunktion.
Hjemmepasseren hygger med barnet og
hjælper barnet med det der er behov for.
Barnet og hjemmepasseren kan også tage på
ture udenfor hjemmet eller følge børnene til
diverse aktiviteter.

Hvad er ADHD? Hvad er autisme?
Magtanvendelse, Hvad er hjemmepasserne
optaget af? Hvad er vigtigt at tænke på, når
man kommer i andres hjem? osv.
Danahus tilbyder betaling for Førstehjælps
kursus ved forevisning af kursusbevis.
Førstehjælpskurset sker på eget initiativ fra
hjemmepasseren, som selv sørger for
tilmelding til et sådan kursus.
Desuden tilbyder Danahus forflytningskursus
til de hjemmepassere, som skal være
passere for de fysisk handicappede børn.
Danahus kan også være medansvarlig for
oplæring, hvis familien også benytter
aflastning på Danahus. Hjemmepasseren vil i
særlige tilfælde få nogle ”følvagter” på
Danahus, når barnet er i aflastning, men
herudover er det forældrene, som har
ansvaret for, at hjemmepasseren får den
fornødne oplæring og viden for at kunne
passe familiens barn.

Søskende kan også indgå i pasningen, hvis
det ikke overskygger pasningen af det barn,
bevillingen er givet til. I respekt for
hjemmepasserne skal der altid være indgået
en aftale med de pågældende
hjemmepassere samt med konsulenten fra
hjemmepasningsordningen, inden søskende
indgår i pasningen.

Er der brug for mere oplæring /viden er
Danahus behjælpelig med faglig sparring.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
Hjemmepassere rekrutteres fortrinsvis blandt
personer der er under uddannelse inden for
det sociale område (f.eks. pædagoger,
ergoterapeuter, sygeplejersker, lærer) eller
blandt personer, der har en særlig interesse
for eller erfaring med, at arbejde med
mennesker.

Samarbejdspartnere
Forældre og sagsbehandlere. Der
samarbejdes med Jobcenteret, når der skal
rekrutteres nye hjemmepassere.
Samarbejde med netværk
Tilrettelæggelsen af
hjemmepasningsordningen sker i tæt
samarbejde med forældrene til det
pågældende barn.

Inden ansættelse af ny hjemmepasser
gennemføres en personlig samtale, hvor der
lægges vægt på personlige og sociale
kompetencer.

Beliggenhed og fysiske rammer
Pasning i familiens private hjem.
Lovgrundlag
SEL § 41

Hjemmepasserne er oftest alene om opgaven
i hjemmet og Danahus tilbyder derfor
supervision/sparring i den udstrækning der er
behov for. Herud over inviterer Danahus alle
hjemmepasserne til et personalemøde 2
gange om året. Emnerne kan f.eks. være:

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
I 2013 er taksten 245 kr. pr. time, men
revurderes efter 1. halvår 2013
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Taksten fastsættes hvert år.
Klageadgang
Hvis der modtages klager, vil der i første
omgang inviteres til en samtale, hvor sagens
karakter undersøges. Ved dette møde vil det
blive gjort tydeligt for familien, via et skrift fra
Børne- og Familiesekretariatet, at det er
muligt for familien at få klagen behandlet af
tilsynsførende for området. Eventuel klage
over behandlingsindsatsen eller andet rettes
til leder af tilbuddet.
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OPGAVEFÆLLESSKABET
FAMILIEPLEJEN

Leder af opgavefællesskabet:
Tinne Mariegaard (konst. Leder)
Tlf.nr.: 99 31 26 83
Mail: tima-fb@aalborg.dk

Institutioner herunder:




Familieplejen
Mælkebøtterne
Det Specialiserede Familieplejeteam
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Familieplejen
Strandvejen 35 E, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 31 26 88
Konst.leder: Tinne Mariegaard
Tlf.nr.: 99 31 26 83
Mail: tima-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Man-, ons- og fredag kl. 08.0015.00 torsdag kl. 08.00-17.00
Tilbuddet og ejerform
Familieplejen er et kommunalt
kommunedækkende tilbud som rekrutterer og
godkender plejefamilier til børn og unge, der
ønskes anbragt i netværks-, fuldtids- eller
aflastningsfamiliepleje. Familieplejen blev
etableret som selvstændig afdeling i 2006

Det er i øvrigt afhængigt af kommunens
efterspørgsel.
Visitation
Den Centrale Visitation visiterer, når der er
tale om børn til anbringelse til
døgnplejefamilie og såfremt der er behov for
aflastning til døgnplejefamilier. Børn til
netværksanbringelse og børn med behov for
en aflastningsfamilie visiteres direkte til
Familieplejen.

Familieplejen yder rådgivning, vejledning og
supervision til plejefamilier samt
etablerer/faciliterer netværksgrupper. For nye
plejefamilier afholdes grundkursus i Aalborg
Kommune og netværksfamilier, hvor end de
bor i landet.

Handleplaner og behandlingsplaner
Handleplaner udarbejdes af rådgiver og
danner grundlag for matchning og er
efterfølgende grundlag for den konkrete
indsats i forhold til barnet, og supervision til
plejefamilien..

Målgruppe
Børn og unge mellem 0-18 (22) år, der skal
anbringes i familiepleje. Der er tale om børn
og unge med særlige behov som har brug for
et udviklende og omsorgsfuldt opvækstmiljø,
hvor plejefamilierne gennem Familieplejen får
den støtte og vejledning, der skal til for at
kunne rumme og håndtere det enkelte barns
behov, og dermed skabe kontinuitet i barnets
liv.

Beskrivelse af et typisk forløb
Sagen visiteres fra B&U systemet og kommer
herefter på visitationsmøde i Familieplejen.
Her præciseres og vederlagsfastsættes
indsatsen og bringes i match i den samlede
konsulentgruppe. Ud fra drøftelsen på
matchmøde, hvor barnets særlige behov
vurderes i forhold til hvilken plejefamilie, der
fagligt kan varetage opgaven, sættes
konkrete plejefamilier i spil. De udvalgte
plejefamilier sendes til rådgiver til vurdering,
og matchningsprocessen igangsættes jf.
kommunens interne instruktioner på området.

Formål
At rekruttere og godkende plejefamilier samt
at matche barn/ung til plejefamilien.
Endvidere at uddanne, føre tilsyn, understøtte
og supervisere plejefamilier.
Pladsantal
Familieplejen er pr. 1. januar 2013 normeret
til i alt ca. 300 døgnpladser og 200
aflastningspladser.

Når barnet er anbragt får plejefamilien
supervision, råd og vejledning efter en
nærmere faglig vurdering af plejefamiliens
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behov og i forhold til sagens tyngde/ barnets
problematik.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse

Rådgiver indkalder til indskrivningsmødet og
er mødeleder. Der er opfølgningsmøde efter
3 måneders anbringelse hvor
familieplejekonsulent deltager, og der kan
efterfølgende indkaldes efter behov. Herefter
deltager familieplejekonsulenten i
opfølgningsmøder 1 gang om året. Det er
rådgiver, der koordinerer indsatsen.

Der er ansat

Der er et årligt driftsorienteret tilsyn i generelt
godkendte plejefamilier bosat i Aalborg
Kommune.

Samarbejdspartnere
Eksterne samarbejdspartnere er:





1 leder
11 familieplejekonsulenter
2 administrative medarbejdere

Konsulentgruppen er tværfaglig sammensat
af pædagoger, psykologer og socialrådgivere.







Det er et lovkrav at plejefamilier skal deltage i
minimum to årlige uddannelsesdage
Metodeanvendelse
Godkendelsesprocessen og den
efterfølgende uddannelse af plejefamilierne
tager udgangspunkt i Socialstyrelsens
KRITH-model der står for kompetencer,
ressourcer og relationer, inddragelse, tillid,
trivsel og tilknytning samt hverdagsliv.

Myndighedsrådgivere
Den Centrale Visitation
Plejefamilier
Andre kommunale familieplejeafdelinger.
Uddannelseskoordinator og
udviklingskonsulent i Center for børn,
unge og familier.

Beliggenhed og fysiske rammer
Center for børn, unge og familier,
Strandvejen 35 E, 9000 Aalborg

Såvel godkendelsesproces som matchning,
tager udgangspunkt i nyeste viden om
tilknytning, samspil og relationsdannelse.

Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.5 + 7

Supervision tager udgangspunkt i den
systemiske/narrative tilgang hvor man skelner
mellem supervision, råd og vejledning,
konsultation og undervisning.

Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.1 + 2
Tilbuddet er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde

For at få den gode anbringelse og for at
forebygge sammenbrud, tager Familieplejen
udgangspunkt i kendt viden og forskning
omkring i anbringelsesarbejdet af børn og
unge i plejefamilier og netværksfamilier.

Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Vederlagsindplacering efter KL` s takster
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn af konkret
godkendte familier forestås af Revas.

Der pågår til stadighed en evaluering og
analyse af familieplejeområdet via
kvantitative og kvalitative undersøgelser til
justering af indsatser i området.

Driftsorienteret tilsyn af generelt godkendte
familier forestås pt. af Revas men overgår pr.
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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Klageadgang
Familieplejen ønsker til enhver tid åbenhed i
forhold til samarbejdsparter – også i henhold
til eventuelle tvivl, frustrationer eller egentlige
klager. Hvis der modtages klager, vil der i
første omgang inviteres til en samtale, hvor
sagens karakter undersøges. Ved dette
møde vil det blive gjort tydeligt for familien,
via et skrift fra Børne- og Familiesekretariatet,
at det er muligt for familien at få klagen
behandlet af tilsynsførende for området.
Eventuel klage over behandlingsindsatsen
eller andet, rettes til leder af tilbuddet. Ved
uoverensstemmelser angående generelt
godkendte plejefamilier henviser Børne- og
Familiesekretariatet fra 01.01.2014 til
Socialtilsyn Nord.
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Mælkebøtterne
Kayerødsgade 46, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 98 16 36 59 eller 99 31 77 60
(sekretær)
Konst.leder: Tinne Mariegaard
Tlf.nr.: 99 31 26 83
Mail: tima-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Fleksible
Pladsantal
Der er løbende 2 grupper med 6
familieplejeanbragte unge i hver gruppe.
Derudover kommer de unge, der enten er på
vej i gruppeforløb eller tidligere har deltaget i
gruppeforløb, til ugentlige caféaftener – i
2012 kom ca. 18 unge til hver café-aften.
Tilbuddet er normeret til 30-36 unge.

Tilbuddet og ejerform
Mælkebøtterne er et kommunalt
netværksskabende tilbud til
familieplejeanbragte børn og unge mellem 11
og 17 år. Tilbuddet blev etableret marts 2000.
Pr. 1. januar 2013 er Mælkebøtterne
organiseret sammen med familieplejen med
henblik på at styrke vidensdelingen omkring
børn og unge anbragt i familiepleje.

Det er uafklaret, om tilbuddet på sigt skal
udvides som følge af flere
familieplejeanbringelser.

Grundkøb og tilkøb af ydelser
Gruppeforløb af 1½-2 års varighed,
tilknytning til cafeaftener og fælles aktiviteter
både før og efter gruppeforløbet. Tilbuddet er
forlods finansieret – der kan ikke tilkøbes
ydelser.

Visitation
Visitation sker fra rådgiver på særligt
henvisningsskema. Den enkelte gruppe
matches og sammensættes efterfølgende af
personalet i Mælkebøtterne.

Målgruppe
Familieplejeanbragte børn og unge mellem
11 og 17 år.

Handleplaner og behandlingsplaner
Der er ikke tale om et behandlingstilbud. Der
udarbejdes ikke handleplaner eller
behandlingsplaner. Dette er udarbejdet i
forbindelse med anbringelsen.

Formål
Formålet med Mælkebøtterne er at skabe et
forum, hvor familieplejeanbragte unge kan
mødes, dele erfaringer og understøtte deres
personlige udvikling. Det er et kontakt- og
værested med netværksskabende
gruppetilbud med gruppeforløb, fælles
ture/aktiviteter og caféaftener. Der
samarbejdes med såvel plejeforældrene som
biologiske forældre.

Beskrivelse af et typisk forløb
Efter henvisning sammensættes en gruppe
på 6 unge. De unge aflægges besøg i deres
plejefamilier – ind imellem med deltagelse af
en ”gammel” ung, der tidligere har
gennemgået et gruppeforløb i
Mælkebøtterne. Der orienteres om
Mælkebøtterne, og der lægges vægt på, at
hvis den unge siger ja til et Mælkebøtteforløb,
siges der bindende ja til at deltage i alle
planlagte ture og gruppeaftner, samt at
deltage i caféaftner ca. hver anden torsdag.

Mælkebøtterne tilknyttes Familieplejen,
således at vidensdeling om anbragte
børn/unge i familiepleje opprioriteres.
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Et gruppeforløb løber over 19-20 mdr. Det
består af 9-10 ture (Weekendture + 2 lidt
længere ture). De fleste af disse ture foregår
ude i naturen, hvor de unge udfordres med
forskellige fysiske aktiviteter, såsom
mountainbike, klatring, rappelling, kano,
kajak, vandring osv. Der arbejdes
sideløbende med livshistorie på nogle af
turene.

Personale – normering, sammensætning
og uddannelse




Samarbejdspartnere
Der er et tæt samarbejde med rådgiver i
familiegruppen, plejefamilier og ind i mellem
med den biologiske familie. Plejefamilierne
inddrages tæt i forløbet, og der afholdes
informationsmøder.

Desuden mødes gruppen en aften månedligt.
Her arbejdes med gruppens sociale liv og
udvikling, og aktuelle emner tages op.
Gruppeforløbets sidste tur er en uges tur
sydpå, hvor de unge bruger de færdigheder,
de har udviklet undervejs i forløbet.

Samarbejde med netværk
Der samarbejdes med de ovenstående
samarbejdspartnere. Der afholdes ligeledes
nytårskur og afslutningsceremoni, hvor den
unge kan invitere netværk efter eget ønske.

Efter denne sidste tur, ”højtideligholdes” det
gennemførte gruppeforløb med en aften
sammen med plejeforældre og/eller forældre,
hvor den unge fejres, og hvor man sætter
fokus på den unges udvikling, samt de
færdigheder som den enkelte ung har opnået
i gruppeforløbet.

Beliggenhed og fysiske rammer
Mælkebøtterne har til huse i Kayerødsgade
46 (Kvadraten) – der er mulighed for
inddragelse af mødelokale på 1. salen ved
større arrangementer. Lokalerne er indrettet
med stort stue-opholdsrum og køkken i et, et
mindre TV-rum og et kontor. Lokalerne er
indrettet af de unge. Mælkebøtterne har i
perioder benyttet et kælderrum i en
nærtliggende bygning til
hobbyrum/aktivitetsrum og har også
opbevaring af diverse friluftsgrej i denne
bygning.

Udslusning: Der er ikke inkluderet en
decideret udslusning i tilbuddet. Dog afholdes
ugentlige caféaftener, hvor unge, der tidligere
har deltaget i gruppeforløb, kan deltage.
Fremadrettet uddanner Mælkebøtterne
tidligere ”Mælkebøtte-unge” til målrettet at
arbejde med netværksdannelse for børn og
unge, der afslutter deciderede gruppeforløb.
Metodeanvendelse
Tilbuddet hviler på følgende metodiske
tilgange:
o
o
o
o
o
o
o
o

2 socialpædagoger, hvoraf den ene med
efteruddannelse i Kognitiv terapi og
metode samt Mindfullness
Ekstern godkendt friluftsinstruktør, som
bestilles og faktureres ved benyttelse.

Der er mulighed for friluftsliv, da der er
grønne arealer i en skærmet karré med
legeplads lige udenfor døren.

Relationsorienteret metode
Gruppedynamisk arbejde
Individuelt arbejde
Netværksarbejde
Livshistorier
Oplevelsesorienteret aktivitet
Kognitiv metode
Anerkendende tilgang

Lokalet ligger tæt på bus og togforbindelser.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.1
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Forlodsfinansieret.
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Klageadgang
Mælkebøtterne ønsker til enhver tid åbenhed
i forhold til samarbejdsparter – også i henhold
til eventuelle tvivl, frustrationer eller egentlige
klager. Hvis der modtages klager, vil der i
første omgang inviteres til en samtale, hvor
sagens karakter undersøges. Ved dette
møde vil det blive gjort tydeligt for familien,
via et skrift fra Børne- og Familiesekretariatet,
at det er muligt for familien at få klagen
behandlet af tilsynsførende for området.
Eventuel klage over behandlingsindsatsen
eller andet rettes til leder af tilbuddet.
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Det Specialiserede Familieplejeteam
Strandvejen 35 E, 9000 Aalborg
Tlf.nr.: 99 31 26 80
Konst.leder: Tinne Mariegaard
Tlf.nr.: 99 31 26 83
Mail: tima-fb@aalborg.dk
Åbningstider: Mandag – onsdag kl.9.0015.00, torsdag kl. 9.00-17.00 og fredag kl.
9.00-14.00
Tilbuddet og ejerform
Det Specialiserede Familieplejeteam er et
kommunalt kommunedækkende tilbud til børn
i alderen 3-16 år med vidtgående
behandlingsbehov og med behov for
døgnanbringelse. Tilbuddet er etableret i
2009.
Grundkøb og tilkøb af ydelser
Ansøgning om ekstraordinære enkeltudgifter
udarbejdes af konsulenten og sendes til Den
Centrale Visitation.

Målgruppen er desuden børn og unge, som
har brug for et miljøskift i forhold til
omgangskreds og evt. skole – ofte børn og
unge, som let lader sig påvirke af grupper og
kultur.
Der vil være mulighed for at rumme evt.
søskende indenfor målgruppen i alderen 0 –
3 år.
Formål
At sikre et sammenhængende
anbringelsesforløb og holde fast i en god
udvikling i anbringelsen for meget
behandlingskrævende børn, samt sikre
barnets behov for tryghed, stabilitet og
tilknytning. For at sikre og bevare et
sammenhængende forløb er det
familieplejekonsulenten som godkender,
gennemfører matchning, koordinerer,
planlægge samvær, supervision.

Målgruppe
Børn og unge i alderen 3 – 16 år med
vidtgående behandlingsbehov. Børn og unge,
som er meget belastede og børn, der ikke er
personfarlige, og som ikke profiterer optimalt
af en anbringelse i institutionelle rammer med
skiftende omsorgspersoner. Børnene er
karakteriseret ved at de sjældent kan rummes
i en traditionel plejefamilie. De har behov for
et længerevarende behandlingsforløb i et lille
og overskueligt miljø i familiære rammer med
kontakt til stabile voksne.

Pladsantal
Pladsantallet pr. 1. januar 2013 er 26.
Visitation
Der visiteres via Den Centrale Visitation i
samarbejde med Familieplejen og
sekretariatet i Center for børn, unge og
familier.

Børnene har andre problematikker end
omsorgssvigt; eksempelvis hjerneorganiske
vanskeligheder i mindre omfang og/eller, at
deres udvikling ikke er alderssvarende. Det er
børn og unge, hvor man fagligt vurderer, at
børnene kan profitere af det tætte relationelle
arbejde i en plejefamilie, men med
komplicerede problemstillinger, som kræver
skræddersyede løsninger.

Handleplaner og behandlingsplaner
SEL handleplan § 140 omsættes og danner
grundlag for behandlingsplanen for den
konkrete indsats i plejefamilien. Der tages
udgangspunkt i handleplanen i forbindelse
med supervisionen, råd og vejledning.
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Alle myndighedsopgaver varetages af
rådgiver.

Beskrivelse af et typisk forløb
Indsatsen er organiseret med udgangspunkt i
Det Specialiserede team af
familieplejekonsulenter således, at
plejefamilierne kun har en indgang til
kommunen således, at de dermed ikke
bruger unødig tid på samarbejde med mange
interessenter i de enkelte sager.

Metodeanvendelse
Alle familieplejekonsulenter har en stor
erfaring og viden indenfor området.
Konsulenterne arbejder ud fra en
neuropædagogisk tænkning, som danner
fundament for behandlingsarbejdet med de
anbragte børn og unge. Herudover anvendes
konsulenternes mangeårige erfaring og
efteruddannelser, såsom systemiske,
narrative, kognitive metoder og en
triangulerende tænkning.

Når barnet er anbragt, er det
familieplejekonsulenten, der koordinerer
indsatsen, hvilket betyder, at al kontakt
vedrørende anbringelsen går igennem
konsulenten.

Behandlingsarbejdet er relationsbåret, hvor
der i høj grad arbejdes ud fra plejefamiliernes
mentaliseringsevne.

I samarbejde med plejefamilien omsætter
konsulenten handleplanen til den
behandlingsmæssige praksis, ligesom det er
familieplejekonsulenten, der er ansvarlig for
de halvårlige opfølgningsmøder med
rådgiver, biologisk familie og plejefamilie.
Konsulenten udarbejder statusrapporter
sammen med plejefamilien, indkalder til
møde, er ansvarlig for mødets afholdelse og
udarbejder mødereferat.

Det har vist sig meget betydningsfuldt for
stabiliteten i anbringelsen samt for børnenes
udviklingsmæssige behov, at konsulenterne
har rollen som de behandlingsansvarlige og
koordinerende. Dette frisætter plejefamilierne
til målrettet at arbejde med det anbragte barn.
Personale – normering, sammensætning
og uddannelse
I alt 4 medarbejdere fordelt på 2 pædagoger
og 2 socialrådgivere med særlige
forudsætninger for at støtte plejefamilierne,
bl.a. ud fra et neuropædagogisk grundlag.
Herudover er en sekretær ansat.

Familieplejekonsulenterne yder udvidet
supervision og faglig sparring efter behov i de
konkrete plejefamilier, der er indlagt
vagtordning og kan træffes alle ugens dage
mellem kl. 8-21.
Familieplejekonsulenterne kan ansøge om
ekstraordinære enkeltudgifter gennem Den
Centrale Visitation i samarbejde med
myndighedsrådgiver – eksempelvis:
psykologsamtaler, en speciel fritidsaktivitet
eller støtteperson til aflastning i familien i
hverdagen, hvis det er det, barnet eller
plejefamilien har behov for. Konsulenten er
endvidere ansvarlig for, at plejeforældrene
tilbydes relevant uddannelse, hvis de mener,
at plejeforældrene mangler faglig viden, som
er afgørende for at kunne imødekomme
barnets behov og dermed styrke dets
udvikling.

Samarbejdspartnere
Der samarbejdes med forældre og
plejefamilie.
Beliggenhed og fysiske rammer
Center for børn, unge og familier,
Strandvejen 35 E, 9000 Aalborg. Her er
kontorer, undervisnings- og samtalerum.
Lovgrundlag
Bevillingsgrundlag:
SEL § 52.3.7
Oprettelsesgrundlag:
SEL § 66.1
104

Tilbuddet er omfattet af tilbudsportalens
anvendelsesområde.
Finansieringsform, takst og evt.
tillægstakst
Vederlag jf. KL´s takster.
Tilsyn
Eksternt socialfagligt tilsyn forestås pt. af
Revas, men driftsorienteret tilsyn overgår pr.
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
Klageadgang
Det specialiserede familieplejeteam ønsker til
enhver tid åbenhed i forhold til
samarbejdsparter – også i henhold til
eventuelle tvivl, frustrationer eller egentlige
klager. Hvis der modtages klager, vil der i
første omgang inviteres til en samtale, hvor
sagens karakter undersøges. Ved dette
møde vil det blive gjort tydeligt for familien,
via et skrift fra Børne- og Familiesekretariatet,
at det er muligt for familien at få klagen
behandlet af tilsynsførende for området. Ved
fortsat uoverensstemmelse henviser Børneog Familiesekretariatets tilsynsførende fra
01.01.2014 til Socialtilsyn Nord.
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