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Handleplan og opfølgning 

 
 

1. Barnet/den unge  
Navn 

Barnets navn  

Cpr.nr. 

xxxxxx-xxxx 

Journalnummer • KLE  

27.27.00 Foranstaltninger 

efter SEL § 52, særlig støtte i 

almindelighed 
Moderens navn 

   
Dato 

 

Versionsnr. 

1 
Faderens navn 

 
Sagsbehandler 

 

 

2. Faglig vurdering af barnets/den unges forhold  

 
Faglig vurdering fra den Børnefaglige Undersøgelse, dato (må ikke slettes) 

Den oprindelige faglige vurdering i handleplanen, som er trukket fra den børnefaglige undersøgelse, må 

ikke ændres eller slettes.  

 

Ny faglig vurdering, dato 

Efter opfølgning på handleplanen skrives en ny faglig vurdering ift. Barnets og familiens udbytte af 

foranstaltningen, og om indsatsen fortsat er passende eller om der bør laves om på indsatsen. 

OBS: der skal angives tydelig dato for, hvornår tilføjelsen er skrevet (dette kan kopieres fra dubu aktivitet 

opfølgning, faglig vurdering) 

 

Dubu: 

Den faglige vurdering i fbm, opfølgningen skrives som hidtil i dubu under aktivitet Opfølgning/faglig 

vurdering. 

 
 

3. Formål og forventet indsats 

 

Formålet med indsatsen skal tydeligt angives, og det skal fremgå hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå 

formålet. 

 

Handleplanen skal tage udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den 

unges forhold, jf. Servicelovens § 50 (Serviceloven § 140, stk. 3). (Punkterne 3, 4 og 5). 

 

Det skal hele tiden rettes til, så det er aktuelt i forhold til de mål, der står skrevet i handleplanen. 

 

OBS: rådgiver skal være opmærksom på at ændre i pakkerne i indsatser og angive slutdato 

OBS: Henvisningsdato er opstartsdato på indsatsen i Dubu. 

 

 

 

4. Indsatsens forventede varighed 

 
En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed.  

Dette er et krav i fht. Serviceloven § 141. Indsatsen varighed er ikke det samme som tidspunktet for 

opfølgning. 

Det kan eks. angives som: 
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et perspektiv (længere varende), 

en omtrentlig angivelse (nogle år) 

en minimumsangivelse (mindst et år). 

 

Ny dato for børnesamtale jf. SSl § 48 (tid og sted) 

 
Dato for næste opfølgningsmøde (tid og sted) evt. deltagere 

 

 

Barnets/den unges behovsområder – konkrete mål 
 5. Sundhedsforhold   
Udækkede behov 

 

Her beskrives de udækkede behov som en minianalyse ud fra de samlede udækkede behov 

OBS: at udækkede behov ikke er beskrevet som mål 

 
Mål 

 

Konkrete mål – SMART mål 

 

Hjælpespørgsmål: 

S: 

Hvad vil vi opnå? 

Hvorfor vil vi opnå det? 

Hvem er målgruppen? 

Hvad forstår vi ved ord som for eksempel "god" eller "fælles sprog"? 

M: 

Hvordan kan vi vide, om ændringerne er indtrådt? 

Hvad har vi, når målet er nået, som vi ikke har i dag? 

A: 

Giver målet mening for alle – politikere og praktikere? 

Kan alle involverede se deres egen rolle og eget ansvar? 

R: 

Tror vi på, at målet kan nås i løbet af den afsatte periode? 

Har vi ressourcer (økonomi og medarbejdere) til at nå det? 

Hvad kan understøtte vores mål? 

Hvad kan modarbejde vores mål? 

T: 

Har vi fastsat tid for, hvornår vores mål skal være nået? 

Er det klart for alle involverede, hvornår vi skal nå vores mål? 

 

 
Ansvar, konkrete aftaler m.v. 

 

Hvem er ansvarlig, og hvem gør hvad 

Beskrivelse af målopfyldelse 

Dato for opfølgning: 

Her skrives kun den seneste målopfyldelse. 

Der skal ikke stå for flere opfølgningsmøder, alternativ 

kun for den forrige. 

Seneste opfølgning, dato 

Evt. Tidligere opfølgning, dato 

 

Til info: 

DUBU opfyldelsesgrad samt ny målopfyldelse udfyldes, 

før der laves en ny version af handleplanen. 
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Opfølgningen er for den sidste periode, den nye version 

er for den fremtidige periode. 

Målopfyldelsen slettes ikke i den nye version, kun hvis 

det der står, ved næste opfølgning ikke længere er 

relevant, ellers bygges der videre på det beskrevne. 
Opfyldelsesgrad 

Ikke Opfyldt 

 6. Skoleforhold og læring   
Udækkede behov 

 

Mål  

Eksempel fra dreng på efterskole 

• Josef skal have en fast ugentlig telefon samtale med sin mor om sin hverdag og trivsel 

• Josef skal hjem på weekend minimum en gang om måneden 

• Ved hjemrejse weekend skal Josef deltage i et aftensmåltid med familien 

• Mor deltager i alle forældre arrangementer som efterskolen inviterer til 
Ansvar, konkrete aftaler m.v. 

 

Beskrivelse af målopfyldelse 

 
Opfyldelsesgrad 

 

 7. Udvikling og adfærd   
Udækkede behov 

 
Mål 

 
Ansvar, konkrete aftaler m.v. 

 

Beskrivelse af målopfyldelse 

 
Opfyldelsesgrad 

Ikke Opfyldt 

 8. Fritidsforhold og venskaber   
Udækkede behov 

 
Mål 

 
Ansvar, konkrete aftaler m.v. 

 

Beskrivelse af målopfyldelse 

 
Opfyldelsesgrad 

 

 9. Familieforhold  - familierelationer 
Udækkede behov 

 
Mål 

 
Ansvar, konkrete aftaler m.v. 

 

Beskrivelse af målopfyldelse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opfyldelsesgrad 

 
Mål 
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Ansvar, konkrete aftaler m.v. 

 

Beskrivelse af målopfyldelse 

 
Opfyldelsesgrad 

 

 15. Familie og omgivelser   
Udækkede behov 

 
Mål 

 
Ansvar, konkrete aftaler m.v. 

 

Beskrivelse af målopfyldelse 

 
Opfyldelsesgrad 

 

 

16. Kommentarer til handleplan, herunder partshøring   

Barnet/den unge 
Holdning til handleplan og indsats (samt evt. begrundelse for manglende partshøring/børnesamtale) 

 
Dato for partshøring/børnesamtale 

 

Forældrene 
Holdning til handleplan og indsats (samt evt. begrundelse for manglende partshøring/børnesamtale) 

 
Fælles/moderen - Dato for partshøring 

 
Faderen - Dato for partshøring 

  

 

17. Underskrifter 

� Handleplanen er færdiggjort 
Dato 

 

� Handleplanen er en revision af tidligere handleplan af 
Dato 

 

Kommune 

Aabenraa 

Dato og underskrift – forældremyndighedsindehaver 

 

Sagsbehandler 

  
Telefonnummer 

 

Dato og underskrift – forældremyndighedsindehaver 

  
E-mail 

 
Dato og underskrift – sagsbehandler Dato og underskrift – den unge over 15 år 
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Uddrag af lov om social service (serviceloven) 
 

§ 140. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en handleplan, inden der træffes afgørelse om foranstaltninger, jf. § 52 og § 76. Betyder 

hensynet til barnet eller den unge, at man ikke kan afvente udarbejdelsen af en handleplan, er en kortfattet angivelse af formålet med 

foranstaltningen tilstrækkelig. Det påhviler da kommunalbestyrelsen snarest muligt og senest inden 4 måneder at opstille en handleplan. 

Stk. 2. For unge under 18 år med et behandlingskrævende stofmisbrug skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan for den 

behandling, der skal iværksættes, og for den nødvendige støtte til den unge. Handleplanen udarbejdes i samarbejde med den unge og dennes 

familie. 

Stk. 3. En handleplan skal angive formålet med indsatsen, og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Handleplanen skal tage 

udgangspunkt i resultaterne af den børnefaglige undersøgelse af barnets eller den unges forhold, jf. § 50. Handleplanen skal i forhold til de 

problemer, der er afdækket i undersøgelsen, indeholde konkrete mål i forhold til barnets eller den unges trivsel og udvikling i 

overensstemmelse med det overordnede formål med støtten, jf. § 46. Herudover skal handleplanen for unge, der er fyldt 16 år, opstille 

konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet, herunder i forhold til beskæftigelse og uddannelse. 

Stk. 4. En handleplan skal endvidere angive indsatsens forventede varighed. I sager om anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, 

og § 58, skal en handleplan tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over for familien i forbindelse med, at 

barnet eller den unge opholder sig uden for hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse. 

Stk. 5. For unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a, skal handleplanen indeholde en konkret plan for, hvordan den unge 

snarest muligt og senest ved afslutningen af sanktionen påbegynder en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. 

Stk. 6. Der kan udarbejdes én samlet handleplan for flere børn i familien. Handleplanen skal i så fald tage højde for børnenes individuelle 

forhold. 

§ 70. Kommunalbestyrelsen skal senest 3 måneder efter, at der er iværksat en foranstaltning over for barnet, den unge eller de vordende 

forældre, vurdere, om indsatsen skal ændres, og om handleplanen, jf. § 140, skal revideres. Kommunalbestyrelsen skal herefter med højst 6 

måneders mellemrum foretage en sådan vurdering. Afgørelse om revision af handleplanen træffes så vidt muligt med samtykke fra 

forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. 

 

 

 


