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Siden 2004 har Socialpædagogerne årligt foretaget

den såkaldte småbørnsundersøgelse, der samler

tallene for belægning og antal pladser på døgninstitu-

tioner for små børn. Undersøgelsen for 2012 berører

pladser og belægning på 20 døgninstitutioner, der

modtager børn i målgruppen 0-7 år og 0-14 år (18). 

De fleste af døgninstitutionerne har deltaget i under-

søgelsen siden 2004, men syv døgninstitutioner

blev inddraget i undersøgelsen for første gang i

2009.

Undersøgelsen er gennemført i oktober 2012 ved

telefoniske samtaler med de 20 døgninstitutioner.

Døgninstitutionerne er spurgt ind til deres målgruppe,

belægningsprocent og antal pladser.

Døgninstitutionerne er også blevet spurgt om en

række andre forhold med hensyn til, hvilke børn de

får ind, hvilke opgaver de udfører og deres institutio-

nelle rolle og arbejdsopgaver i forhold til familiepleje-

re. For uddybning af metode, se side 14.
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Indledning 



Færre små børn i specialiseret 

døgnbehandling

Undersøgelsen viser, at antallet af småbørn, der

anbringes på døgninstitution, aldrig har været lavere,

siden Socialpædagogerne begyndte at undersøge

området i 2004.

I 2012, på optællingstidspunktet, var antallet af børn

på døgninstitutionerne, der modtager børn i alderen 0-

7 (10) år, nede på 47 børn. Dette er et fald på 154

børn i forhold til 2004 og svarer til et fald i antallet af

børn på 58% pct. for hele perioden. Faldet ligger pri-

mært i perioden fra 2009 og frem.

Tal fra Ankestyrelsen bekræfter, at der i disse år sker

en voldsom ændring i den kommunale anbringelses-

praksis. Kommunerne anbringer mindre børn i famili-

epleje i stedet for på døgninstitution. 

Antallet af pladser på småbørnsdøgninstitutionerne er

faldet med antallet af børn. Der er gennem årene

sket en del nednormeringer af antallet af pladser.

Særligt de døgninstitutioner, der er specialiseret i

behandlingen af de helt små børn, har været udsat

for lukninger og oplevet en voldsom reduktion af plad-

ser. Alene fra 2011 til 2012 er tre specialiserede

døgninstitutioner lukket, og en afdeling for mindre

børn på en større institution er tillige blevet lukket. 

Blot i ét tilfælde har det været muligt at opspore, at 

de lukkede pladser er oprettet andetsteds.

Siden kommunalreformen er den kapacitet, der findes

i landet til behandling af helt små skadede børn,

blevet mere end halveret. Tilsyneladende er den fag-

lighed, der har eksisteret på de særlige døgninstitu-

tioner for helt små børn, ikke blevet overført til andet

regi.  

Flere ydelser på småbørns-

døgninstituionerne

Langt de fleste døgninstitutioner i undersøgelsen

oplyser, at de på stedet har andre tilbud til børn og

familier end døgninstitutionens kerneydelse.  De

fleste steder tilbyder en eller anden form for familie-

arbejde/-behandling.

Det er tillige meget udbredt på døgninstitutionerne, at

der arbejdes med støtte af familieplejere – ente i for-

bindelse med, at et barn anbringes fra døgninstitutio-

nen til en familiepleje eller mere generelt.

Småbørnsdøgninstitutionerne udtrykker stor vilje til at

udvide den vifte at tilbud, de kan yde overfor kommu-

nerne i forhold til mindre børn. Særligt er der mange

forslag til tilbud i relation til familieplejeområdet.  
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Anbragte mindre børn (efter anbringelsestype)*

Kilde: Danmarks Statistik & Ankestyrelsen 

Udviklingen af antal anbragte mindre børn i alderen 0-6 år

Anbragte mindre børn (efter alder)

Kilde: Danmarks Statistik & Ankestyrelsen   

Antallet af børn i alderen 0-6 år, der er blevet anbragt,

er samlet set relativt uændret. Dette dækker dog

over, at der i 2011 blev anbragt 355 flere børn end i

2006, hvilket er en stigning på 23 pct.  

Stigningen i antallet af anbragte børn siden 2006

gælder særligt aldersgruppen 0-3 år. I 2011 blev der

anbragt 253 flere børn i aldersgruppen 0-3 år end i

2006, hvilket er en stigning på 40 pct. 

I 2011 blev der anbragt 89 flere børn i familiepleje

end i 2000. Dette svarer til en stigning på 6 pct.

Tilsvarende er antallet af anbringelser af børn i døgn-

institutioner faldet med 158, svarende til 45 pct.

Ses særskilt på perioden 2006-2011, er antallet af

børn anbragt i familiepleje steget således, at der i

2011 blev anbragt 361 flere børn end i 2006, svar-

ende til 31 pct. flere børn anbragt i familiepleje.

Derimod faldt antallet af børn anbragt i døgninstitutio-

ner således, at der i 2011 blev anbragt 37 færre

børn end i 2006, svarende til 14 pct. færre børn

anbragt på døgninstitution.

*Det samlede antal anbragte børn
i familiepleje og på døgninstitutio -
ner afviger fra det samlede antal
anbragte børn, da nogle børn
eksempelvis anbringes på social -
pædagogiske opholdssteder og
dermed falder uden for under -
søgelsen.
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Antallet af børn i aldersgruppen 0-3 år, der bliver

anbragt i familiepleje, er samlet set steget således,

at der i 2011 blev anbragt 159 flere børn end i 2001,

hvilket er en stigning på 27 pct.. Derimod er antallet

af børn i aldersgruppen 4-6 år, der er blevet anbragt i

familiepleje, samlet set faldet således, at der i 2011

blev anbragt 107 færre børn end i 2001, hvilket er et

fald på 12 pct.

Anbragte børn i døgninstitutioner

Kilde: Danmarks Statistik & Ankestyrelsen 

Anbragte børn i familiepleje

Kilde: Danmarks Statistik & Ankestyrelsen 

Antallet af børn i aldersgruppen 0-3 år, der bliver

anbragt i døgninstitutioner, er samlet set faldet såle-

des, at der i 2011 blev anbragt 80 børn færre end i

2001, hvilket er et fald på 47 pct. Tilsvarende er

antallet af børn, i aldersgruppen 4-6 år, der er blevet

anbragt i døgninstitutioner samlet set faldet således,

at der i 2011 blev anbragt 79 færre børn end i 2001,

hvilket er et fald på 36 pct.  
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I dette afsnit behandles først institutioner, som har

været med i undersøgelsen siden 2004. 

Efterfølgende vil vi undersøge, hvordan udviklingen

har været siden 2009, herunder inddrage de syv insti-

tutioner som først kom med i undersøgelsen på det

tidspunkt.

Belægning og normering 2004-2012

Undersøgelsen viser, at der i perioden 2004-2012 er

sket en nedgang i normeringen og belægningen på

institutionerne.

Belægningen på institutionerne er i perioden 2004-

2012 faldet med 154 børn, hvilket er et fald på

43 pct. Undersøgelsen viser, at belægningen i perio-

den 2004 til 2006 steg med 2 børn. Faldet i belæg-

ningen er dermed sket efter strukturreformen i 2006.

Faldet i belægning er særligt sket på institutioner

med børn i målgruppen 0-7 årige. Her er belægningen

nemlig faldet med 58 pct.

Normeringen på institutionerne er i perioden 2004-

2012 faldet med 146 pladser, hvilket er et fald på 40

pct. Undersøgelsen viser, at normeringen i perioden

2004 til 2006 faldt med 10 pladser. Normeringen er

dermed faldet med 37 pct. siden indførslen af struk-

turreformen i 2006. Faldet i normering er særligt sket

på institutioner, der har børn i målgruppen 0-7 årige.

Her er normeringen faldet med 56 pct.

Normering og belægning
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Målgruppe 0-7 (10) årige

År Normering Belægning
2004 111 113

2005 109 111

2006 108 123

2007 103 111

2008 106 106

2009 106 96

2010 94 80

2011 74 69

2012 49 47

Fald i perioden 62 66
Fald i procent 56 58 

Målgruppe 0-18 (23) årige

År Normering Belægning
2004 255 249

2005 255 231

2006 248 241

2007 226 233

2008 226 244

2009 244 242

2010 244 230

2011 195 196

2012 171 161

Fald i perioden 84 88
Fald i procent 33 35 
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Belægning og normering 2009-2012

Den samlede belægning for de 20 institutioner er

faldet med 109 børn siden 2009, hvilket er et fald på

26 pct. Særligt institutioner med børn i målgruppen

0-7 årige har oplevet et fald i deres belægning. For

disse institutioner er belægningen faldet med 47 pct.

I forhold til 2009 er den samlede normering for de 20

institutioner faldet med 108 pladser. Dette svarer til

et fald på 25 pct. Faldet i normeringen er særligt sket

på institutioner med børn i målgruppen 0-7 årige. Her

er normeringen faldet med 50 pct.

Målgruppe 0-7 årige

År Normering Belægning

2009 114 103

2010 102 87

2011 82 77

2012 57 55

Fald i perioden 57 48
Fald i procent 50 47 

Målgruppe 0-18 (23) årige

År Normering Belægning

2009 316 312

2010 320 298

2011 286 273

2012 265 251

Fald i perioden 51 61
fald i % i perioden    16 20



Udvikling i normering

Tre af institutionerne med børn i målgruppen 0-7 årige

er lukket siden september 2011: Skodsborg

Observationshjem, Fuglehøj og Døgninstitution for

børn Grenen.

Grenen er blevet erstattet af Opvækstinstitutionen

Vokseværket. Selvom Vokseværkets målgruppe

hedder 0-18 årige, er stedet taget med i undersøgel-

sen under gruppen af institutioner med målgruppen

0-7 årige. Begrundelsen for Vokseværkets placering i

kategorien af institutioner med målgruppen 0-7 årige

er, at selvom målgruppen er udvidet, er småbørns-

pladserne (0-7 år) ikke nedlagt med lukning af Grenen

og skal derfor tælles med. Det betyder samtidig, at

undersøgelsen potentielt medregner flere pladser

indenfor gruppen af 0-7 årige, end hvad der reelt set

er. Idet målgruppen er udvidet op til 18 år, og

Vokseværket kun er normeret til en plads mere end

Grenen, kan der reelt set være færre pladser udeluk-

kende til de 0-7 årige end før lukning af Grenen. 

Fire af de institutioner, hvis målgruppe er 0-18 (23)

årige, har fået ændret deres normering siden septem-

ber 2011: 

- Døgncentret for børn og familier, Århus, nednorme-

ret med 12 pladser.

- Tippen, nednormeret med 8 pladser.

- Frederiksholm Akutinstitution, nednormeret med 4

pladser.

- Børne og familiehjemmet Bakkevej, opnormeret

med 3 pladser.

Udvikling i målgrupperne

To institutioner har fået deres målgruppe ændret

siden september 2011:

- Børnehjemmet Toften der fremadrettet udelukken-

de vil modtage børn over fire år. Børn under fire år

vil i stedet komme i familiepleje. Målgruppen er

således ændret til 4-14 år

- Tippen har fået lukket deres afdeling specielt til

små børn (0-6 årige). Tippen modtager teoretisk

set fortsat børn ned til 0 år, idet deres målgruppe

hedder 0-17.

Udviklingen i anbragte børn

Undersøgelsen af døgninstitutionernes opfattelse af

udviklingen på området omfatter 19 af undersøgel-

sens 20 institutioner. 13 af de 19 døgninstitutioner

oplever ændringer i de anbragte børns alder og 

problemtyngde. I forhold til den aldersmæssige

ændring erfarede 4 døgninstitutioner, at de anbragte

børn er ældre end tidligere, mens en af institutioner-

ne havde den opfattelse, at de generelt fik yngre børn

end tidligere. 

10 af de adspurgte døgninstitutioner fortæller, at de

anbragte børn er mere skadede og behandlings-

krævende end tidligere. Flere institutioner er af den

opfattelse, at døgninstitutionerne i højere grad end

tidligere, bliver benyttet som en sidste udvej efter at

have forsøgt barnet anbragt i familiepleje og øvrige

ordninger.

6 ud de 19 institutioner, der svarede på undersøgel-

sen, oplever ingen ændring i de anbragte børns alder

og behandlingsbehov.

Hjemtagninger 

Seks af de adspurgte døgninstitutioner har inden for

det seneste år oplevet hjemtagning af et anbragt

barn. To af disse institutioner peger på, at hjemtag-

ning er en del af formålet med institutionerne, da

disse kun udfører udredninger eller kortere behand-

linger. 13 af døgninstitutionerne har ikke haft nogen

hjemtagninger inden for det seneste år. For tre af de

institutioner, der ikke har oplevet hjemtagning, er det

dog slet ikke relevant, i kraft af deres funktion som

familieinstitutioner, eller hvor anbringelseskommune

også er den kommunale driftsherre. 

Det varierer fra institution til institution, hvilken

løsning de hjemtagne børn tilbydes i hjemkommunen. 

- Fire institutioner fortæller, at hjemtagne børn er

kommet i familiepleje. 

- To institutioner fortæller, at hjemtagne børn er 

kommet hjem til den biologiske familie. 

- En institution beretter om overflyttelse til en 

mindre institution. 

- En institution fortæller, at det hjemtagne barn er

flyttet på efterskole. 

10
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I undersøgelsen afdækkes hvilke ydelser, døgninstitu-

tionerne tilbyder ud over deres kerneområder.

Undersøgelsen af døgninstitutionernes særlige tilbud

omfatter 15 døgninstitutioner. Undersøgelsen viser, at

alle 15 institutioner har ydelser, som går ud over

deres kerneområder. Døgninstitutionerne tilbyder

meget varierede særlige opgaver i forbindelse med de

anbragte børn, forældre og ikke anbragte børn. Flere

institutioner giver udtryk for, at såfremt kommunen

efterspørger det, vil de være interesserede i at udvide

deres ydelseskatalog. 2 af de 15 institutioner tilbyder

kun ydelser udenfor deres respektive kerneområder i

særtilfælde. 

Undersøgelsen viser, at en overvægt af døgninstitutio-

nerne tilbyder behandling i familien, hvor børn og for-

ældre ikke nødvendigvis er anbragt på døgninstitutio-

nerne. Flere oplever, at der er øget efterspørgsel af

denne slags tilbud. 

Uddannelse og efterværn

På to af døgninstitutionerne er der mulighed for, at

opholdet for deres børn/unge kan udvides efter den 

unge er fyldt 18. En af institutionerne udfører opgaver

i forbindelse med specialundervisning til de anbragte

børn og unge. 

Særlige tilbud med henblik på relation til forældrene 

De fleste opgaver, institutionerne tilbyder ud over

deres kerneydelser, er knyttet til familiebehandling.

Seks af døgninstitutionerne tilbyder familiebehandling

enten på institutionen eller i hjemmet. Tre af døgnin-

stitutionerne tilbyder familiekompetenceundersøgelse.

Herudover tilbyder 4 af de 15 institutioner overvåget

samvær mellem forældre og børn. To af disse institu-

tioner oplever en øget efterspørgsel af overvåget

samvær.

Særlige tilbud til ikke anbragte børn

Syv døgninstitutioner tilbyder særskilte ydelser til

børn, som ikke bor på institutionen: 

- Fire døgninstitutioner tilbyder aflastning for børn,

som enten er anbragt i familiepleje eller bor hjem-

me. 

- Tre af de adspurgte døgninstitutioner har dagtilbud

for børn, som ikke bor på institutionen. 

Særlige opgaver på døgninstitutionerne 

Ingen af de adspurgte institutioner har anket en flyt-

ning eller hjemtagning på barnets eller den unges

vegne. 

Samarbejdet med kommunen

De institutioner, der har medvirket i undersøgelsen, er

blevet spurgt om deres vurdering af samarbejdet med

den anbringende og/eller stedlige kommune. Kun to

døgninstitutioner oplever udfordringer i samarbejdet

med den stedlige kommune. En af disse institutioner

oplever samarbejdsrelationen med den stedlige kom-

mune som direkte problematisk. 
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Samarbejde med familieplejere 

Døgninstitutionernes opgaver i forhold 
til familieplejere 

I denne del af undersøgelsen er 18 af de 20 døgnin-

stitutioner i analysen relevante. De to resterende

institutioner benytter sig ikke af familieplejere, da de

børn og unge, der er tilknyttet institutionen, er for

behandlingskrævende til at komme i familiepleje.   

Familieplejere ansat på døgninstitutionen 

Fire af de 18 institutioner fortæller, at de har familie-

plejere fast ansat på døgninstitutionen. Det er

forskelligt, hvordan institutionerne benytter familie-

plejerne. 

- To af institutioner har fast ansatte familieplejere.

Familieplejerne bliver superviseret løbende af insti-

tutionens pædagoger og har adgang til institutio-

nernes faciliteter såsom lokaler og psykologer.

- En institution har integreret familieplejeordning

med 10 familieplejere fast tilknyttet.

- En institution har to familieplejere fast ansat i for-

bindelse med daglig pleje.  

Den resterende del af undersøgelsen angående fami-

lieplejere omhandler samarbejdet mellem døgninstitu-

tionen og familieplejere, som ikke er ansat på døgnin-

stitutionen. 

Overlevering til familieplejere 

12 af de 14 resterende institutioner har et samarbej-

de med familieplejere i overleveringsperioden. Det

varierer hvilke opgaver, institutionen varetager i forbin-

delse med overleveringen: 

- Tre institutioner tilbyder supervision af familiepleje-

re i forbindelse med overdragelsen af barnet fra

institutionen til familiepleje. En af disse institutio-

ner stiller faciliteter til rådighed for familieplejeren

såsom psykolog, pædagog og lokaler i forbindelse

med supervisionen. 

- Tre institutioner tilbyder besøg hos familien eller på

institutionen efter overdragelsen. En af disse insti-

tutioner opfordrer til genbesøg på institutionen. 

- En institution står til rådighed i forbindelse med

aflastning af plejefamilien i overleveringsperioden.  

- En institution inddrager familieplejere i barnets 

hverdag på institutionen i 2-4 uger før den egentli-

ge overdragelse finder sted, så familieplejeren kan

se barnet i forskellige situationer og i denne forbin-

delse få rådgivning af det pædagogiske personale. 

To af døgninstitutionerne fortæller, at det er familie-

plejekonsulenter, der tager sig af overleveringer fra

institution til familiepleje. 

Supervision til familieplejere 

Specielt i forbindelse med overlevering tilbyder langt

de fleste institutioner uformel supervision. Tre af de

døgninstitutioner, som har et samarbejde i forbindelse

med overlevering, tilbyder dog yderligere formel super-

vision og uddannelse af familieplejere. Yderligere en

institution er i gang med udvikling af behandlingstil-

tag, som blandt andet retter sig mod vejledning af

familieplejere. 

Samarbejde mellem døgninstitution og
familieplejere 

12 af de 18 adspurgte institutioner giver udtryk for, at

de ønsker et øget samarbejde med familieplejerne og

tilbyde flere ydelser i fremtiden. Institutionerne udtryk-

ker forskellige ideer til, hvad et tættere samarbejde

kunne bestå i: 

- Syv døgninstitutioner fortæller, at de gerne ville stå

til rådighed for familieplejerne i forbindelse med

rådgivning og faglig sparring. Flere af institutioner-

ne peger på, at deres erfaring generelt, og deres

erfaring med det specifikke barn, kan være værdi-

fuldt for plejefamilien.   

- Tre døgninstitutioner forestiller sig en model, hvor

institutionen kunne efteruddanne familieplejere.  

- To døgninstitutioner peger på aflastning af plejefa-

milien som en mulighed for tættere samarbejde.

Disse institutioner oplever, at der kan være behov

for aflastning for plejefamilierne. 

- To døgninstitutioner tilslutter sig ideen om styrket

samarbejde, men har ingen konkrete ideer til, hvor-

dan dette skulle udmønte sig.

- En døgninstitution kunne forestille sig, at institutio-
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nen kunne bistå plejefamilien med behandling af

barnet.  

- En døgninstitution forestiller sig et yderligere sam-

arbejde over længere tid.  

- En institution peger på, at der med fordel kunne

være et samarbejde mellem døgninstitutionen og

de familier, der får børn direkte i pleje uden at

barnet har været på døgninstitutionen. 

Kommunernes rolle 

Fire af de 14 adspurgte døgninstitutioner bemærker,

at det er op til kommunen at benytte døgninstitutio-

nerne i højere grad i forbindelse med samarbejde

med familieplejere. To af disse mener, at der er

opbakning i kommunen til at benytte sig af institutio-

nens kompetencer. Dog peger en institution på, at det

kan være kommunaløkonomiske årsager, som mind-

sker brugen af institutionernes kompetencer i forbin-

delse med træning og supervision af plejefamilierne.   
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Metode for undersøgelsen

Informationen, der ligger til grund for undersøgelsen,

er tilvejebragt gennem telefonsamtaler med medarbej-

dere på døgninstitutionerne. I de fleste tilfælde er der

blevet talt med institutionens forstander, afdelingsle-

der eller lignende. Undervejs i samtalerne er der

taget notater, som efter endt samtale er blevet sam-

menskrevet.

Der er ved samtalerne med døgninstitutionerne benyt-

tet en semistruktureret spørgeguide (se bilag 1). Alle

døgninstitutioner er spurgt ind til deres målgruppe,

belægning og normering. I den grad de havde tid, er

de også blevet spurgt om en række andre forhold

med hensyn til, hvilke børn og unge de får ind, hvilke

opgaver de udfører, deres samarbejde med kommu-

nen og deres arbejdsopgaver og institutionelle rolle i

forhold til familieplejere.

Grundet den semistrukturerede interviewguide har

interviewene ikke været ens, og det er derfor ikke de

samme spørgsmål/vinkler, der er berørt i forhold til

alle døgninstitutionerne. Det gør, at når der skrives, at

x antal døgninstitutioner har svaret noget specifikt, så

betyder det ikke nødvendigvis, at det forhold kun gæl-

der det specifikke antal institutioner, men at vi har

positiv information fra den pågældende institution. 

Deltagende døgninstitutioner

De deltagende døgninstitutioner er udvalgt efter, at

helt små børn på 0 år, som har behov for særlig støt-

te, indgår i deres målgruppe. Døgninstitutionerne er

oprindeligt udvalgt (i 2004) som en del af et netværk

for døgninstitutioner til små børn. Fem af institutioner-

ne er sidenhen lukket, og en institution ikke ønsker at

medvirke i undersøgelsen. I 2009 er der tilført syv

døgninstitutioner til undersøgelsen. Derudover er en

ny institution medtaget i 2012. Denne institution

erstatter en af de lukkede institutioner. De syv institu-

tioner, som blev tilføjet undersøgelsen i 2009, er fun-

det ved hjælp af tilbudsportalen. Efter søgning på til-

budsportalen er det antagelsen, at langt hovedparten

af døgninstitutioner, som modtager helt små børn, er

med i undersøgelsen. De deltagende døgninstitutio-

ner er følgende:

0-7 års-døgninstitutioner

Opvækstinstitutionen Vokseværket (erstatter

Døgninstitution for børn, Grenen)

Bagsværd Observationshjem

Familiecentret Vibygård

Glostrup Observations- og Behandlingshjem

Tilføjet i undersøgelsen 2009:

Wibrandtsvej døgnafdeling

0-18 års-døgninstitutioner

Børne- og Ungdomspensionen Østervang

Børnehjemmet Toften

Døgncentret for Børn og Familier, Århus

Familieinstitutionen Bülowsvej

Frederiksholm Akutinstitution

Egehøjvej 34 (tidligere Glarbjerghus)

Bøgholt og Mini-institutionerne i Århus

Sabrogården

Tippen

Løkkehus børnehjem (tidligere Sanderumhus)

Tilføjet i undersøgelsen 2009:

Birkelund Nærmiljøinstitution 

(ønskede ikke at være med)

Børne- og Familiecenter Guldborgsund

Børne- og Familiehjemmet Bakkevej

Børnehuset Eskemosegyden Faaborg Midtfyn

Døgninstitutionen Tinghøj

Villa Ville Kulla
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Bilag 1: Undersøgelse af døgninstitutioner for små 

og mindre børn – spørgeguide

Spørgsmål

Angående normering, belægning og målgruppe

1. Hvad er jeres aktuelle normering? (antal pladser)

2. Hvis ændring i normering, så færre pladser. Ved I

om der er oprettet et alternativt tilbud til at erstat-

te pladserne?

3. Er I blevet varslet en ændring i normering for den

nærmeste fremtid?

4. Hvordan er jeres aktuelle belægning? 

5. Hvad er jeres målgruppe aldersmæssigt og er den

ændret i løbet af det sidste år

6. Hvad er jeres målgruppe ’indholdsmæssigt’ 

Spørge til hvorledes døgninstitutionerne oplever

udviklingen på området

7. Ser I ændringer i de børn der anbringes på institu-

tionen – alder, problemtyngde e. lign.?

8. Er der nogle børn, som er blevet hjemtaget/fjernet

fra jeres institution? 

Hvis ja

- Ved I i givet fald til hvor og hvad? Og med hvilken

begrundelse er hjemtagningen ske?

- Har I eller andre haft anket en eller flere af hjem-

tagningerne på vegne af barnet/den unge?

9. Ser I ændringer i samarbejdet med den stedlige

kommune/med de anbringende kommuner?

Spørgsmål til døgninstitutionernes tilbud

10. Foruden at tilbyde døgnophold/aflastning til

anbragte mindre børn. Tilbyder I andre ydelser til

kommunerne? 

11. Og bliver de tilbudt som en del af/en tillægsydel-

se til anbringelsen – eller også helt selvstændigt

(altså for børn der ikke nødvendigvis er anbragt

eller skal anbringes på institutionen)?

Fx:

11 a. Gennemførelse af/bidrag til undersøgelses- og

handleplansarbejdet?

11 b. Forældreevneundersøgelser? Andre ydelser til

knyttet til forældrene?  

11 c. Undersøgelser/tests knyttet til barnet?

11 d. Behandlingsplan for barnets videre forløb?

11 e. Akutberedskab for kommunen?

11 f. Døgnberedskab for kommunen?

11 g. Rekruttering og oplæring af familieplejere? 

Spørgsmål til døgninstitutionens forhold til 

familieplejere

12. Har I knyttet familieplejere til døgninstitutionen? 

Hvis ja

12 a. Hvordan er tilknytningen?

- Har I aftale om støtte til familieplejen under

anbringelsen?

- Har I aftaler om behandling af/støtte til barnet

under familieplejeanbringelsen?

12 b. Hvilke opgaver har I, i forhold til en familiepleje,

som skal modtage en af jeres anbragte børn? Før

og under flytningen og når barnet er i familiepleje?

12 c Hvad er godt/skidt? Hvor ser I udviklingsmulig-

heder?

Hvis nej

12 a. Hvilke opgaver har I i forhold til en familiepleje,

som skal modtage et af jeres anbragte børn? Før

og under flytningen og når barnet er i familiepleje?

12 b. Har I aftale om støtte til familieplejen under

anbringelsen?

Hvad er godt/skidt? Hvor ser I udviklingsmuligheder?

12 c. Har I aftaler om behandling af/støtte til barnet

under familieplejeanbringelsen?

Hvad er godt/skidt? Hvor ser I udviklingsmulig-

heder?

12 d. Ville I gerne have familieplejere knyttet til 

tættere knyttet til døgninstitutionerne?

12 e. Mener I jer parat til at tilbyde ydelser til 

familieplejeanbragte børn? Hvilke?

Mange tak for hjælpen
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