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Åben dagsorden
Sag nr. 3

Skoleudviklingsprojekt – LP-modellen

Journal nr.:

17.01.00P20

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:
Sagsfremstilling:

Skoleledergruppen har i enighed aftalt at tilmelde alle 16 skoler til et treårigt skoleudviklingsprojekt – LP-modellen – Læringsmiljø og Pædagogisk Analyse.
Projektet starter fra august 2008 og omfatter de tre følgende skoleår.
Det har været afprøvet i Norge siden 2002. Projektet bygger på forskning, der viser, at elevernes læring og adfærd hænger sammen med
forhold i skolens læringsmiljø.
Projektets formål er således at udvikle lærernes faglige kompetencer til
at forstå disse sammenhænge og lære dem systematiske måder at tilrettelægge tiltag på, der kan fremme positive relationer i læringsmiljøet.
Der vil blive tilrettelagt kursusforløb for alle involverede på skolen. Såvel
indhold i som den grundlæggende tænkning i LP-modellen er beskrevet
i vedlagte bilag.
Skolevæsenet i Frederikssund bliver derved en del af et landsomfattende udviklingsarbejde med implementering af LP-modellen. I indeværende skoleår er 50 skoler startet op, og det forventes, at endnu flere vil
deltage fra det kommende skoleår.
Det er CVU-Nordjylland, der er ansvarlig for gennemførelse af LPmodellen i Danmark. Projektet følges og evalueres af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, og det vil være muligt løbende at drage
sammenligninger med data fra såvel Norge som Danmark.
Der afholdes en opstartskonference med professor Thomas Nordahl
med samtlige lærere og SFO-personale i Frederikssund-hallen den
5.marts fra 17.00-21.00. Thomas Nordahl er grundlæggeren af LPmodellen.
Der vil blive orienteret yderligere om projektet på mødet i udvalget.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
konsekvenser:

Sektorbudget bemærker, at projektet ikke har nogen bevillingsmæssig
konsekvens, da projektet afholdes inden for skolens ressourcer.

Bilag:

1. Om LP-modellen – kort oversigt
2. Vedrørende LP-modellen - orientering til skolerne
3. LP-modellen. Læringsmiljø og pædagogisk analyse (artikel af
Thomas Nordahl)
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Indstilling:

Fagchefen for Kvalitet og Særopgaver indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget,
1. at orienteringen tages til efterretning..

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 3:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 4

Dialogmøder for Opvækst- & Uddannelsesudvalget 2008

Journal nr.:

00.15.02G01-0008

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

Det er vedtaget, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget to gange årligt
mødes med ledere og bestyrelsesrepræsentanter fra områdets institutioner og skoler.
I 2008 forslås det, at de i alt fire møder afholdes i forbindelse med planlagte møder i Opvækst- og Uddannelsesudvalget med start fra kl.
18.00.
I 2008 indstilles det, at dialogmøderne afholdes;
• 5. maj kl. 18-20.30 på Skoleområdet
• 2. juni kl. 18-20.30 på Dagtilbudsområdet
• 29. september kl. 18-20.30 på Skoleområdet
• 3. november kl. 18-20.30 på dagtilbudsområdet
Alle dialogmøder afholdes på Frederikssund Rådhus, hvor Byrådssalen
og øvrige lokaler inddrages i mødet således, at formen bliver en blanding af plenum- og gruppedrøftelser i lighed med den måde hvorpå
dialogmøderne afholdtes i 2007.
Forud for møderne vil der på de respektive områder blive inviteret til at
melde emner/områder/problematikker ind til dagsordenen som ud over
disse emner kan indeholde drøftelse af politiske indsatsområder, emner
fra kommunens overordnede børnepolitik, emner hentet fra den tilfredshedsundersøgelse som pt. foregår på området eller andet med
interesse for udviklingen af området.
Skoleafdelingen og Afdelingen for Dagtilbud vil på Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde i marts fremlægge ideer til dagsordens indhold til politisk drøftelse.

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Ingen.
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Indstilling:

Direktøren for Opvækst- og Uddannelse indstiller overfor Opvækst- og
Uddannelsesudvalget:
1. at de foreslåede datoer tages til efterretning
2. at det foreslåede indhold og organisering af dialogmøderne
drøftes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 4:
Godkendt og drøftet.
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Sag nr. 5

Kodeks for god ledelse af institutionslederne i Frederikssund
Kommune

Journal nr.:

81.00.00 P23

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

Borgmesteren, udvalgsformanden og repræsentanter for Frederikssund
Kommune modtog ved en ceremoni på Kalvøen i december måned
vedhæftede kodeks for god ledelse af institutionslederne på dagtilbudsområdet fra BUPL Nordsjælland.
Anbefalingerne i dette Kodeks for god ledelse af institutionslederne i
Frederikssund Kommune er udarbejdet af en gruppe af institutionsledere i samarbejde med BUPL Nordsjælland.
Kodekset opstiller 10 anbefalinger som bør efterleves når man leder
institutionsledere i Frederikssund Kommune:
•

Tydelige forventninger til lederens opgave og ansvar

•

Reel inddragelse og involvering i forandringsprocesser

•

Visionære planer for udviklingen på børn- og ungeområdet

•

Gode rammer for netværksdannelse og –udvikling

•

Ambitiøs og målrettet kompetenceudvikling

•

Faglige og udfordrende dialoger med politikere og udvalg

•

Faglig bæredygtighed i institutionerne

•

Introduktion og mentorordning for nye ledere

•

Pædagogiske Tænketank

•

Mangfoldighed og bevarelse af lokale særpræg

Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Indstilling:

1. Kodeks for god ledelse af institutionslederne i Frederikssund
Kommune
Dagtilbudschefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at kodeks for god ledelse af institutionsledere i Frederikssund
Kommune drøftes.

Frederikssund kommune
Opvækst og Uddannelsesudvalget

Beslutninger:

Mødet den 4. februar 2008

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 5:
Drøftet.
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Sag nr. 6

Analyse af organisering af bespisning i dagtilbud

Journal nr.:

16.06.10 P20

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

Afdelingen for Dagtilbud skal som opfølgning på vedtagelsen af budget 2008 foretage en analyse af organiseringen af bespisning i dagtilbud. Analysen skal i løbet af foråret fremstille et eller flere forslag til
hvorledes bespisning i dagtilbuddene kan organiseres pr. 1. januar
2009, og en eller flere modeller til finansiering af ordningen, herunder
overvejelse om udnyttelse af reglerne om at tage forældrebetaling for
et madtilbud samt muligheden for at udvide tilbuddet til også at omfatte de 3-6 årige.
Afdelingen for Dagtilbud skal i den forbindelse indstille, at der nedsættes en hurtigarbejdende arbejdsgruppe bestående af:
• En køkkenmedarbejder fra en institution med egen produktion
• En leder fra en institution med egenproduktion
• En leder fra en institution med ekstern levering af mad
• En medarbejder fra en institution med ekstern levering af mad
• En Konsulent fra Afdelingen for Dagtilbud
• En medarbejder fra Sektor Budgetafdelingen
• En proceskonsulent fra Procesressourcer
•
Herudover indstilles det, at der nedsættes en styregruppe bestående
af:
• Dagtilbudschef
• Direktør for Området
• En udvalgt leder fra området
• Økonomichef for området
•
Kommissoriet for arbejdsgruppen indstilles som:
"Det er arbejdsgruppens opgave at kortlægge og beskrive de eksisterende madtilbud inden for dagtilbudsområdet. Den specifikke kvalitet i
tilbuddene skal beskrives og den tilhørende økonomi ligeledes. Arbejdsgruppen skal komme med forslag til fremtidig organisering af
madområdet indenfor dagtilbudsområdet, og udarbejde forslag til
kravspecifikation der skal være gældende uanset om der er tale om
egenproduktion eller ekstern levering.
Arbejdsgruppen skal endvidere komme med forslag til en eller flere
fremtidige finansieringsmodeller, idet der er politisk ønske om at overveje muligheden for forældrefinansierede ordninger.
Endelig skal arbejdsgruppen indtænke, hvorledes de eksisterende
madtilbud kan udvides til også at omfatte de 3-6 årige.
Arbejdsgruppen skal aflevere et eller flere forslag senest den 1. maj
2008."
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Det er styregruppen der fremlægger forslag til Opvækst og Uddannelsesudvalget.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Dagtilbudschefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at sammensætningen af arbejdsgruppen, styregruppen og
kommissoriet godkendes.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 6:
Godkendt.
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Sag nr. 7

Hygiejnebesøg i daginstitutioner

Journal nr.:

16.06.07 K09

Sag fra:

Direktøren for Opvækst og Uddannelse

Lovgrundlag:

Lov om social service/Dagtilbudsloven

Sagsfremstilling:

Kommunelægerne har i løbet af sidste år besøgt daginstitutionerne i
kommunen med henblik på at foretage et hygiejnetilsyn.
Ved tilsynene er følgende emner drøftet med institutionslederne;
• Rengøring
• Fysiske forhold
• Udearealer
• Sikkerhed
• Alkohol- og rygepolitik
• Kost/måltider
• Bevægelse/motion
• Sygelighed og hygiejne
• Hygiejniske procedurer ved bleskift, næsepudsning samt generel
håndhygiejne
Endelig er der foretaget en gennemgang af rengøringen/hygiejnen i de
forskellige områder af daginstitutionen såsom garderober, badeværelser, toiletter og opholdsrum.
Der er udarbejdet en rapport for hver daginstitution og de overordnede
konklusioner er sammenskrevet i en overordnet rapport som vedlægges
sagen som bilag.
Rapporten nævner en række opmærksomhedspunkter som der bør
arbejdes videre med heriblandt rengøringsstandarden, m2 pr. barn,
udearealer, måltider og dagplejens legestuer.
Afdelingen for Dagtilbud har i den forbindelse igangsat en række analyser som skal skabe klarhed over området.
•

Der vil i foråret blive iværksat en analyse af rengøringsstandarden med henblik på en nivellering af rengøringsniveauet. Denne
analyse vil ud over at have fokus på økonomien på området også have fokus på kvaliteten i rengøringen.

•

Der pågår for øjeblikket en opmåling af arealerne i daginstitutionerne som skal give overblik over m2 pr. barn samt gøre det muligt politisk at fastsætte en service standard for hvor mange m2
der er pr. barn i vores institutioner.

•

Der vi i foråret blive iværksat en analyse af vedligeholdelsesstandarden af udearealer i daginstitutioner herunder vil der overfor det politiske niveau blive rejst en sag vedr. struktureringen af
legepladstilsyn.
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•

Der vil i foråret blive iværksat en analyse af madordningerne i
daginstitutioner.

•

En opkvalificering af dagplejens legestuer vil indgå i budgetprocessen for budget 2009.

I april måned foreligger endvidere en samlet rapport for de pædagogiske tilsyn i daginstitutionerne til udvalgets orientering.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

1. Hygiejnetilsyn i daginstitutioner

Indstilling:

Dagtilbudschefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at rapportens konklusioner tages til efterretning
2. at der arbejdes videre med de opmærksomhedspunkter som er
nævnt i rapporten.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 7:
Godkendt og taget til efterretning.
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Sag nr. 8

Afrapportering vedr. anbragte børn og unge

Journal nr.:

16.03.00 P05

Sag fra:

Familieafdelingen

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Sagen fremlægges udvalget til orientering.
Pr. januar 2008 er der i Frederikssund Kommune anbragt 128 børn og
unge uden for hjemmet, i alderen 0 – 22 år. De 128 børn og unge omfatter både de socialt udsatte børn og unge og de fysisk/psykisk handicappede børn og unge.
Pr. januar 2008 er der anbragt 106 børn og unge uden for hjemmet, i
alderen 0 – 17 år, svarende til at 0,98% af kommunens samlede antal af
børn og unge i aldersgruppen 0 – 17 år er anbragt uden for hjemmet.
Landsgennemsnittet er på ca. 1,1%.
Januar 2008 er der 7 børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet,
uden samtykke, svarende til at 5,47% af de anbragte børn og unge, er
anbragt uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Landsgennemsnittet er 31.12.2004 på 8,7%.
Anbringelser januar 2007 og januar 2008

Januar 2007
Januar 2008

0 – 22 år

0 – 17 år

Anbragt u.
samtykke

123
128

99
106

15
7

Procent
Anbragt u.
samtykke
12
5,47

Det fremgår af tabellen, at der er sket en mindre stigning i antallet af
anbragte børn og unge uden for hjemmet, svarende til 5 børn og unge
samt at der er sket en reduktion i antallet af børn og unge, der er anbragt uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.
Anbringelser fordelt på aldersgruppen 0 – 22 år
0 – 6 år
7 – 11 år
12 – 14 år
15 – 17 år
18 – 19 år
20 – 22 år

Antal
11
16
28
51
19
3
128

Procent
8,6
12,5
21,88
39,85
14,85
2,35
100

Det fremgår af tabellen, at knap halvdelen af alle anbragte er i aldersgruppen 15-17 år, og at godt 60% af alle anbragte er i alderen 12 – 17
år. Tendensen er den samme på landsplan.
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Anbringelser fordelt på anbringelsessteder
Anbringelsessted

Antal
Januar
2008
49
31
22
16
10
0
0
128

Plejefamilie
Opholdssted
Døgninst.,
Eget værelse
Kost/efterskole
Skibsprojekt
Andet
I alt

Procent
Januar
2008
38,29
24,22
17,19
12,5
7,82
0
0
100

Antal
Januar
2007
51
26
25
13
8
0
0
123

Procent
Januar
2007
41,47
21,14
20,33
10,57
6,51
0
0
100

Det fremgår af tabellen, at den mest anvendte anbringelsesform i Frederikssund Kommune er plejefamilie og socialpædagogisk opholds- sted.
På landsplan er det plejefamilie og døgninstitution der er de mest anvendte anbringelsessteder.
Børn og unges alder fordelt på anbringelsessteder
Anbringelsessted

0–
6 år
9

Plejefamilie
Opholdssted
Døgninstitution
Eget værelse
Kost/efterskole

2

11

7 – 11
år
10
1
5

16

12 – 14
år
12
8
8

28

15-17
år
12
17
4
9
9
51

18 – 19
år
5
4
3
6
1
19

20 – 22
år
1
1
1
3

Det fremgår af tabellen, at hovedparten af de 0 – 6 årige er anbragt i
plejefamilie, og at der er en jævn aldersspredning af børn og unge i plejefamilier.
Aldersgruppen af børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder
ligger i gruppen 12 – 17 år med særlig tyngde i aldersgruppen 15 – 17
år.
I døgninstitutioner er der en relativ jævn aldersfordeling, dog med en
koncentration af de 12-14 årige.
Ophør af anbringelser i perioden jan. 2007 til jan. 2008
AnbringelsesSted
Plejefamilie

Ophørt
i alt
9

Ophørt pga.
alder
5

Anden
anbring.
2

Hjemtaget
2

Døgninstitution,
Social
Døgninstitution,
fys. og psyk.

14

2

9

3

3

1

Opholdssted

11

5

Kost/efterskoler

2

2

Eget værelse

4

4

I alt

43

19

Andet

2

3

3

14

8

2

Det fremgår af tabellen, at der i perioden fra januar 2007 til januar 2008
har været et ophør af 43 anbringelser, hvoraf de 14 børn og unge er
blevet anbragt i andet anbringelsessted, 19 anbringelsessager er ophørt
pga. alder og 8 børn og unge er blevet hjemgivet. De 2 sager under andet dækker over 2 dødsfald.
Med udgangspunkt i, at der januar 2008 er registreret 128 anbringelser,
svarer det til at der i samme periode har været 34 nye anbringelsessager.
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Nye anbringelser i perioden jan. 2007 til jan. 2008
Anbringelsessted
Plejefamilie
Døgninstitution, social
Døgninstitution, fys./psyk
Opholdssted
Kost/efterskole
Eget værelse

Antal
5
4
1
15
3
6

Det fremgår af tabellen, at der i perioden er blevet anbragt børn og unge
i alle anbringelsesformer, men med et markant højt anbringelsestal på de socialpædagogiske opholdssteder.
Bevilling:

Ingen

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Familiechefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at udvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 8:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 9

Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for
hjemmet.

Journal nr.:

16.00.49 P05

Sag fra:

Familieafdelingen

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Sagsfremstillingen vedrører:
- En orientering om de juridiske aspekter vedrørende magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.
- En orientering om antallet og arten af magtanvendelser i 2007.
- Konkrete initiativer, der skal sikre at reglerne om magtanvendelse er kendte og forstået af døgntilbudene.
De døgntilbud som er omfattet af servicelovens § 123 og bekendtgørelse nr. 893 af 9. juli 2007 hørte tidligere under amterne.
I Frederikssund Kommune, Familieafdelingen har vi flg. døgntilbud som
er omfattet af bekendtgørelsen om magtanvendelse:
Døgninstitutionen Kong Frederik VII`s Stiftelsen (Birkebo, Hjortholm)
Socialpædagogisk opholdssted Ejlekærgård
Socialpædagogisk opholdssted Fjordhus
Socialpædagogisk opholdssted Harebakken
Socialpædagogisk opholdssted Hyggevej
Socialpædagogisk opholdssted Lærkegården
Socialpædagogisk opholdssted Strandager
Socialpædagogisk opholdssted Møllestedet
Socialpædagogisk opholdssted Vibeholm
Socialpædagogisk opholdssted Kærnen
De juridiske aspekter vedr. magtanvendelse over for børn og unge,
der er anbragt uden for hjemmet
Det følger af Servicelovens § 123 og nærmere af bekendtgørelse nr.
893 af 9. juli 2007 om magtanvendelse over for børn og unge, der er
anbragt uden for hjemmet, hvornår der må foretages magtanvendelse.
I magtanvendelsesbekendtgørelsen findes en udtømmende opregning
af, hvornår det inden for det sociale område kan være tilladt at anvende
magt over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Det betyder, at anvendelse af magt over for anbragte børn og unge skal have
hjemmel i denne bekendtgørelse.
Hvis der ikke er hjemmel i bekendtgørelsen for den givne foranstaltning,
vil der være tale om ulovlig magtanvendelse.
Det følger ligeledes af bekendtgørelsen, at magtanvendelse ikke må
erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand, og magtanvendelse skal
altid begrænses til det absolut nødvendige samt stå i rimeligt forhold til
det, der søges opnået.
Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at fysisk magtanvendelse i
form af, at barnet eller den unge fastholdes, eller føres til et andet opholdssted er tilladt, hvis:
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1) barnet eller den unge udviser en sådan adfærd, at fortsat ophold
i fællesskabet er uforsvarlig, eller
2) barnet eller den unge derved forhindres i at skade sig selv eller
andre.
Af bestemmelsens stk. 3, fremgår, at akut magtanvendelse, som er
nødvendig, vil være omfattet af straffelovens § 13 om nødværge. Det vil
sige, at handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har
været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der
under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Det er udtrykkeligt angivet i lovgivningen, at legemlig afstraffelse og fiksering ikke er tilladt. Ved fiksering forstås anvendelse af mekanisk
tvangsmiddel i form af bælte, håndremme, fodremme, eller livstykke,
samt anden form for mekanisk fastspænding. Ydmygende, hånende
eller anden nedværdigende behandling er ikke tilladt.
Registrering og indberetning
Ved lovlig magtanvendelse herunder nødværge skal tilbuddets leder
eller dennes stedfortræder inden for 24 timer registrere magtanvendelsen i et indberetningsskema.
Barnet eller den unge, der har været udsat for magtanvendelse, skal
gøres bekendt med indholdet i registreringsskemaet og skal have mulighed for at komme med sin egen udtalelse.
Tilbuddets leder skal ved månedens udgang sammen med sine kommentarer sende kopi af registreringsskemaet til kommunen, der fører
tilsyn med tilbuddet.
Ved ikke lovlig magtanvendelse skal tilbuddets leder eller dennes stedfortræder igen inden for 24 timer registrere oplysninger på et indberetningsskema.
Den medarbejder der har foretaget den ikke lovlige magtanvendelse
skal senest dagen efter episoden afgive skriftlig indberetning derom til
tilbuddets leder.
Tilbuddets leder skal derefter sammen med sine egne kommentarer
samt forklaringer fra personer, der har overværet episoden, inden 3 dage videresende indberetningen til kommunen.
Barnet eller den unge, der har været udsat for ikke lovlig magtanvendelse, skal gøres bekendt med indberetningen og have lejlighed til at ledsage denne med sin egen redegørelse for episoden.
Såfremt der er begrundet mistanke om en strafbar handling, skal tilbuddets leder eller dennes stedfortræder straks sende indberetning til
kommunen, der skal tage kontakt til politiet.
Tilbuddets leder har ligeledes pligt til at sende kopi af indberetningsskemaet til de implicerede medarbejdere, og skal orientere forældremyndighedens indehaver og opholdskommunen om indberetningen.
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Forvaltningens gennemgang af indberetningsskemaer
Familieafdelingen har fastsat en procedure, hvor de modtagne indberetningsskemaer bliver gennemgået af en socialfaglig medarbejder og en
juridisk konsulent.
Ved denne gennemgang foretages en nærmere vurdering af indgrebet
herunder nødvendigheden af indgrebet.
Såfremt det vurderes, at indgrebet ikke er i overensstemmelse med reglerne om magtanvendelse orienteres straks tilbuddets leder og Familieafdelingens leder.
For at sikre at forvaltningen kan følge området føres der statistik over
antallet af magtanvendelser.
Familieafdelingen vil en gang årligt orientere Opvækst & Uddannelsesudvalget om antallet og arten af magtanvendelser.
Indberetninger om magtanvendelse 2007
Jf. bekendtgørelsen om magtanvendelse overfor børn og unge, der er
anbragt uden for hjemmet, skal kommunen, som en del af det generelle
tilsyn med tilbudene, også føre tilsyn med anvendelsen af reglerne i
bekendtgørelsen om magtanvendelse.
Tilbud

Normering

Stiftelsen, Birkebo ( 6-18
år)
Stiftelsen, Hjortholm (6-12
år)
Ejlekærgård (6-18 år)
Fjordhus (0-15 år)
Harebakken (3-12 år)
Hyggevej (16-18 år) *
Lærkegården (1-10 år)
Strandager (6-14 år)
Møllestedet 14-18 år)
Vibeholm (13-18 år)
Kærnen (6-11 år)

8

Indberetninger
2007
18

10

11

4
0
5
0
6
0
3
0
3
0
6
0
10
0
4
0
5
0
47 pl.
29
* Opholdsstedet Hyggevej er ophørt d. 31.07.2007.
Det fremgår af oversigten, at der er indberettet 29 magtanvendelser og
at samtlige indberettede magtanvendelser er fra Kong Frederik d. IV`s
Stiftelsen (Birkebo og Hjortholm).
Af de 29 magtanvendelser er 6 vurderet som værende ulovlige.
I hele 2007 er der ikke foretaget nogle indberetninger om magtanvendelse fra opholdsstederne.
Arten af magtanvendelser
Indgrebet
Antal
Føren
5
Fastholden
10
Føren/Fastholden
15
Nødværge
3
Der kan være tale om en kombination af flere arter af magtanvendelse.
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Anledningen til brug af magtanvendelse
Begrundelse for indgrebet
Antal
Trusler om vold
20
Vold
26
Skadesanmeldelse
1
Der kan være tale om både trusler om vold og vold i samme indberetning.
Magtanvendelser fordelt på alder
Alder
Antal

6 år
1

7 år
1

8 år
0

9 år
5

10 år
1

11 år
10

12 år
3

13 år
5

14 år
3

Konkrete initiativer, der skal sikre at reglerne om magtanvendelse
er kendte og forstået af døgntilbudene
Statistikken efter det første år peger på, at døgntilbudene ikke i alle tilfælde har fulgt de regler, som er gældende i forhold til indberetning af
magtanvendelser.
Familieafdelingen tager derfor initiativ til:
At der udarbejdes en vejledning og et nyt registreringsskema.
At der afholdes et fælles informationsmøde for alle opholdsstederne.
At der afholdes møde med døgninstitutionen Kong Frederiks VII`s Stiftelse.
Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Familiechefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 9:
Taget til efterretning.
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Sag nr. 10

Åben Anonym Rådgivning

Journal nr.:

16.00.10 P00

Sag fra:

Familieafdelingen

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Der ønskes med sagsfremstillingen en drøftelse af:
- Om den åbne anonyme rådgivning til forældre, vordende forældre og børn og unge, skal placeres som et tilbud uden for den
kommunale forvaltning.
- Om der skal ske en relokalisering af andre forebyggelsesopgaver med henblik på at etablere et fagligt understøttende og robust miljø omkring den åbne anonyme rådgivning.
Lovgivningen
I henhold til Servicelovens § 11 skal kommunen sørge for, at forældre
med børn og unge og vordende forældre kan få en gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.
Forældre, vordende forældre som børn og unge, der alene søger rådgivning, skal kunne modtage rådgivningen som et anonymt og åbent
tilbud.
Adgangen og retten til rådgivning, herunder muligheden for anonym
rådgivning og rådgivning som et åbent tilbud, omfatter også børn og
unge. Almindelig rådgivning efter Servicelovens § 11, stk. 1 og 2 kræver
ikke, at der foreligger tilladelse fra forældremyndighedsindehaveren.
I flg. Socialministeriets Vejledning om særlig støtte til børn og unge og
deres familier fremgår det, at rådgivning som et åbent tilbud med fordel
vil kunne placeres i utraditionelle omgivelser, der geografisk er adskilt
fra den almindelige kommunale forvaltning, fx familiehuse, familieværksteder, særlige ungdomsrådgivningscafeer el. lign.
Tilbud om åben anonym rådgivning idag
Den åbne og anonyme rådgivning er en del af Familieafdelingens ansvarsområde. Rådgivningen er i dag organiseret som en del af ”dagvagtens” arbejde. Det vil sige, at der er en socialrådgiver til rådighed for den
borger, der henvender sig uden aftale. Det være sig ift. en akut opstået
situation eller ift. behov for rådgivning.
Der er en selvstændig ”dagvagt” i Børneteamet og Ungeteamet. I Handicapteamet bliver en akut henvendelse eller en henvendelse om rådgivning betjent at den sagsbehandler der har tid i den konkrete situation.
Vi har med de nuværende fysiske rammer ikke mulighed for at tilbyde
den åbne anonyme rådgivning i mindre forvaltningsprægede rammer
eller særskilt anvende en del af administrationscentret til det specifikke
formål, fx et lokale tæt ved hovedindgangen.
Det er Familieafdelingens erfaring, at placeringen i Jægerspris kan være
problematisk for borgerne. Det opleves ofte, at borgere enten kommer
alt for tidligt eller for sent til aftaler, fordi de offentlige transportmuligheder hertil er begrænsede.
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Ligeledes opleves det under samtalerne, at borgerne ofte må skæve til
uret for at holde øje med, at de kan nå deres bus. Lige så ofte er der
borgere, som ikke dukker op til aftaler, og efterfølgende forklarer, at de
ikke havde penge til bussen, at de ikke orkede den lange transport eller
andet.
Det er samtidig Familieafdelingens vurdering, at det kan være vanskeligt
at søge anonym rådgivning i administrationscenteret. En antagelse kan
være, at man som borger kan være bekymret for, om man kan opretholde anonymiteten når man henvender sig ”på kommunen”. En anden
antagelse er, at borgeren kan have en angst for at miste bestemmelse
og kontrol over eget liv, og at andre skal gribe styrende ind i deres liv.
Åben anonym rådgivning uden for forvaltningen
Placeringen af en åben anonym rådgivning uden for administrationscentret, og centralt placeret i kommunen, vil være af betydning for rådgivningens mulighed for at forebygge egentlige problemer eller hindre,
at problemer bliver større og mere alvorlige.
En placering uden for den kommunale forvaltning kan ligeledes medvirke til, at rådgivningen bliver udnyttet af enkeltpersoner eller familier, der
ellers ikke er opmærksomme på denne mulighed, eller som ikke ønsker
at henvende sig direkte i forvaltningen.
Erfaringer fra andre rådgivninger peger på, at det forekommer lettere at
henvende sig i et anonymt rådgivningstilbud uden for forvaltningen.
Åben anonym rådgivning i et tværprofessionelt miljø
Den åbne anonyme rådgivning har til opgave:
 At forebygge egentlige problemer eller forhindre, at problemer
bliver større og mere alvorlige.
 At øge de hjælpsøgendes handlekompetence i forhold til at mestre senere vanskeligheder.
 At afdække behov for yderligere hjælp, end den der kan tilbydes
i rådgivningen.
 At have en visiterende funktion, dvs. sætte borgere med yderligere hjælpbehov i kontakt med relevante andre hjælpeforanstaltninger, og motivere dem for at tage imod denne, mere omfattende hjælp.
For at skabe et fagligt understøttende og robust miljø omkring den åbne
anonyme rådgivning foreslås det, at der sker en relokalisering af dele af
Familieafdelingens opgaveområder:
 At det psykologfaglige arbejde placeres uden for forvaltningen
 At kontaktpersonerne (ungerådgivere) får en ramme for deres
støttende relationsarbejde uden for forvaltningen
 At der sker en relokalisering af familiekonsulenterne
Med etablering af ovennævnte faglige miljø kan der skabes et tilbud,
hvor:
 placering og rammer kan være tillidsskabende og motiverende
for både henvendelse og problemløsning
 miljøet vil være genkendeligt og fortroligt, hvis borgeren efter den
anonyme rådgivning tilbydes hjælpeforanstaltninger som tilbydes
inden for den genkendelige og uformelle ramme
 det tværprofessionelle miljø vil kvalificere både den anonyme
rådgivning og hjælpeforanstaltninger
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Bevilling:

Ingen.

Økonomiske og
personalemæssige
bemærkninger:

Ingen.

Bilag:
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1. Erfaringer fra andre kommuner
2. Det konkrete rådgivningstilbud

Indstilling:

Familiechefen indstiller overfor Opvækst- og Uddannelsesudvalget:
1. at udvalget drøfter det fremlagte forslag.

Beslutninger:

Opvækst- og Uddannelsesudvalget den 4. februar 2008, sag nr. 10:
Drøftet.
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Sag nr. 11
•

Meddelelser

Græse Bakkebyskolen reception fredag kl. 12.00.
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