Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Tema - besøg ved De Specialiserede Aflastningstilbud og Børnehaven Væksthuset
2018-067505
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om
besøgstur til De Specialiserede Aflastningstilbud og Børnehave Væksthuset
Beslutning:
Til orientering.
Udvalget takker for en god orientering og rundvisning i gode tilbud til unge med særlige behov.
De viste slides fra besøget er vedhæftet referatet.
Vibeke Gamst var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Familie- og Socialudvalgets møde d. 23. november 2018 afholdes på Danahus, som er en afdeling af De
Specialiserede Aflastningstilbud.
I forlængelse af udvalgsmødet er der frokost ca. kl. 11:30-12:00, hvor Beskæftigelsesudvalget inviteres med.
Ca. kl. 12:00-13:00 er der oplæg om De Specialiserede Aflastningstilbud og rundvisning på Danahus ved
leder Brian Andersen Balle.
De Specialiserede Aflastningstilbud består af en række tilbud til børn og unge med betydelige og varigt
nedsatte psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Tilbuddet består af to afdelinger med følgende
indsatser:




Danahus:
o 5 døgnpladser til børn/unge i alderen 0-18 år med et betydelig og varigt nedsat fysisk og
/eller psykisk
o 11 aflastningspladser til familier med hjemmeboende børn og unge i alderen 0-18 år med
betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
o Klub Griff er en ungdomsklub for 14-25 årige med nedsat funktionsevne – fysisk eller
psykisk og som har brug for at skabe social kontakt til jævnaldrende.
o Hjemmetræning er pasning i hjemmet til forældre med hjemmeboende børn med nedsat
funktionsevne – såvel fysisk, som psykisk
Horisonten 7 aflastningspladser til mobile børn/unge i alderen 6-18 år med psykiske, mentale og
sociale funktionsnedsættelser. Børnene og de unge er oftest diagnosticeret med eksempelvis
ADHD, Autismespektrum-forstyrrelser, Tourettes eller andre hjerneorganiske dysfunktioner mv.

Efter besøget på Danahus fortsættes der med besøgstur til Børnehaven Væksthuset i Frejlev. Her vil der
være oplæg og rundvisning ca. kl. 13:30-14:45 ved pædagogisk leder Susanne Gude Hansen.
Børnehaven Væksthuset er et tilbud til børn i alderen 2-5 år, som har vanskeligheder indenfor
Autismespektrumforstyrrelserne og/ eller ADHD området. Nogle af børnene har eller får diagnoser mens de
er i Væksthuset og andre gør ikke. Fælles for dem er, at de har vanskeligheder indenfor det sociale og
følelsesmæssige område. Børnene er som udgangspunkt ikke retarderet eller fysisk handicappede. Børnene
kan få en plads i tilbuddet, hvis de ikke kan komme i trivsel og udvikling i almen institutionerne på trods af
forskellige støtteindsatser.
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Bilag:
De specialiserede aflastningstilbud.pptx
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