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Der skal udarbejdes handleplaner før der træffes afgørelser om foranstaltninger, og det gælder 

både forebyggende foranstaltninger og anbringelser herunder efterværn, samt foranstaltninger 

for vordende forældre.   

Handleplansmøder   
En handleplan udarbejdes så vidt muligt i samarbejde med barnet og  

forældremyndighedsindehaveren. Vær opmærksom på, at barnet/den unge har ret til en  

bisidder.   

   

Handleplanen oprettes i DUBU under fanebladet ”Handleplan”    

   

Når den børnefaglige undersøgelse er afsluttet og fremsendt til forældrene indkaldes snarest 

muligt til handleplansmøde. Der kan evt. aftales mødetidspunkt, når den børnefaglige 

undersøgelse gennemgås. Unge der er fyldt 15 år skal inddrages, hvilket er vigtigt for at opnå 

formålet med indsatsen. De indkaldes sammen med forældrene og evt. bisidder.   

   

Det er som udgangspunkt alene forældremyndighedsindehaverne og den unge på 15 år og 

derover, der skal give samtykke til foranstaltninger og som har klageret. Børn på 12 år og 

derover kan klage over valg af anbringelsessted og afgørelse om ungepålæg og 

foranstaltninger efter § 52, jf. § 57 b, og § 167, stk. 1. § 167 stk. 1.   

  

Husk:  

Inden der træffes afgørelse efter §§ 52 og 52 a, , skal der finde en samtale sted med barnet 

eller den unge herom. Samtalen kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en 

samtale med barnet eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. § 50. 

Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes 

tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor. Samtalen kan 
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undlades, i det omfang barnets modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod 

samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal barnets holdning til den 

påtænkte afgørelse søges tilvejebragt.   

   

Definition af inddragelse af Børn og Unge  

I Aabenraa Kommune skal barnets/den unges udvikling ses og forstås ud fra den sociale 

sammenhæng, som barnet/den unge og familien indgår i, herunder samspillet mellem barn/ung 

og forældre samt familien og dens omgivelser.      

          Kilde: Fællesskabets børn  

  

o Det er barnet/den unges ret at blive inddraget i egen sag.  

o Barnet/den unge har en særlig viden om sit eget liv, som vi kun kan få adgang 

til ved aktivt at inddrage barnet/den unge.  

o Barnet/den unge skal mødes med anderkendelse, respekt og ligeværdighed.  

  

Perspektiver i inddragelse:  

o At barnet bliver lyttet til og anerkendt  

o At barnet hjælpes til at give udtryk for egne synspunkter og at disse vægtes i 

forhold til barnets alder og modenhed. o At barnet har rettigheder og ret til at 

klage o At barnet ved, hvad der forventes  

o At barnet ved, hvad der er mulighed for at få indflydelse på o At barnet har 

indflydelse og medbestemmelse på aftaler og rammer for processen  

o At barnet oplever sig hørt i forhold til egne erfaringer og ønsker, uanset valg af 

indsats  

  

Børnene/de unge bliver bedre samfundsborgere, hvis de øver sig i af udforme deres egne 

synspunkter og komme til orde. Dette skaber bedre grundlag for mere holdbare indsatser, der 

bidrager til at børnene/de unge bliver mere ansvarlige for at tage del i og mestre eget liv.  

  

For at sikre at forældremyndighedsindehaver og barn/ung bliver tilstrækkeligt inddraget om 

det påtænkte forløb, kan følgende dagsorden for handleplansmøde anvendes:   

   

- Orientering om handleplanen efter Servicelovens § 140   

• Formålet med handleplanen.   

• Indholdet i handleplanen.   

• Sagsforløb – hvad sker der?   

• Orientere om en eventuel yderligere samtale med barnet (undtagelse, men kan være når 

barnets holdning til foranstaltningen ikke kendes på forhånd)   

  

Opfølgning sker som udgangspunkt som følger: 

Anbringelser og særlige projektaftaler:       hver 6 uge   

Aflastninger:             hver 3 måned   

Familiekonsulentstøtte og familiebehandling:     hver 3. måned  
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Børnehuset Grønningen samt fritidsfamilier:   hver 3. måned  

   

     

   

Der indhentes samtykke fra forældre og evt. ung over 15 år til iværksættelse af 

foranstaltninger herunder anbringelse.    

Såfremt det er muligt får forældremyndigheden/den unge over 15 år handleplanen med hjem 

fra mødet. Ellers gøres handleplanen færdig umiddelbart efter mødet og sendes til 

forældremyndighedsindehaver/den unge over 15 år til partshøring og i begge tilfælde gøres 

der opmærksom på, at der er en svarfrist på 7 dage.     

Hvornår skal der udarbejdes handleplaner   
Der skal udarbejdes handleplaner jf. § 140 før der træffes en afgørelse efter § 52, herunder 

også foranstaltninger for vordende forældre, jf. § 52, stk.4. Herudover skal der udarbejdes 

handleplaner før der træffes en afgørelse efter § 76 eller § 76 a.   

   

Bemærk særlige regler:   

- Hvis den unge er fyldt 16 år.   

- Hvis barnet / den unge har et behandlingskrævende stofmisbrug.    

- Ved en anbringelse uden for hjemmet og ved hjemgivelsen.   

- Hvis barnet / den unge er idømt en ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a.    

   

Se i øvrigt nærmere omkring de særlige regler i Schultz LovGuide: Handleplan ved særlig støtte 

til børn og unge, servicelovens § 140   

Hvis barnet/den unge har begået volds- eller anden alvorlig kriminalitet, skal der udarbejdes 

en handleplan efter § 57 c, stk. 1, jf. § 57 c skal den dog ikke udarbejdes, hvis der i forvejen 

foreligger en handleplan, men den foreliggende handleplan vil evt. skulle revideres og målene i 

forhold til at den unge får en kriminalitetsfri tilværelse skal indarbejdes.   

Såfremt det er nødvendigt af hensyn til barnet/den unge, kan foreløbig eller akut støtte efter 

servicelovens § 52 stk. 3 iværksættes sideløbende med undersøgelsen jf. servicelovens § 52 

stk. 2. I så fald skal kommunen lave en kort beskrivelse af formålet med foranstaltningen.  

Herefter skal kommunen udarbejde handleplanen (og evt. også den børnefaglige 

undersøgelse) så hurtigt som muligt og senest inden fire måneder.  

   

Indhold i handleplaner   
Efter § 140, stk. 3 skal handleplanen fastlægge formålet og hvilken indsats, der skal ydes med 

henblik på at nå dette formål, samt indsatsens forventede varighed.   

   

De seks punkter, som kan indgå i den børnefaglige undersøgelse, jf. § 50, skal alene indgå i 

handleplanen i det omfang, der er behov for at have fokus herpå eller for at iværksætte 

indsatser i forhold hertil.   
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Fokus i handleplanen skal være de konkrete mål, der er opstillet i forhold til barnet/den unges 

trivsel og udvikling på baggrund af den børnefaglige undersøgelse. Målene skal være så 

specifikke som muligt, så det bliver tydeligt, hvad formålet med indsatsen er, og så det er 

muligt at vurdere indsatsens effekt. Der skal være en klar sammenhæng mellem behov og 

indsats.    

   

For unge, der er fyldt 16 år, skal handleplanen, jf. § 140, stk. 3, opstille konkrete mål for den 

unges overgang til voksenlivet, herunder konkrete mål i forhold til beskæftigelse og 

uddannelse. Der skal være tale om konkrete mål på baggrund af den unges ønsker for 

fremtiden, og der skal opstilles mål for, hvordan den unge kan hjælpes på rette vej. Hensigten 

er, at sikre en sammenhængende og langsigtet indsats i forhold til de unges overgang til 

voksenlivet.   

   

Det fremgår af § 54, stk. 2, at kommunen i anbringelsessager skal fastsætte en særskilt plan 

for støtten til forældrene. Denne plan kan f.eks. omhandle støttet samvær og målet for dette, 

behandling for misbrug, psykiatrisk behandling, psykologsamtaler eller andet. Efter § 140, stk. 

4 skal handleplanen beskrive denne støtte, der iværksættes for forældrene i forbindelse med, 

at barnet er anbragt uden for hjemmet og i tiden efter barnets hjemgivelse.   

   

For at sikre at målene bliver konkrete, realistiske m.v. anvendes ved udarbejdelse af 

handleplaner SMART-mål:    

   
   

Særligt for døgnanbringelser i Aabenraa kommune   
   

Supplerende aflastning, når barnet/den unge er anbragt i en plejefamilie    

Handleplanen skal beskrive den samlede indsats og ved døgnanbringelsen i plejefamilier, skal 

der altid tages stilling til behovet for supplerende aflastning, og det skal fremgå af 

handleplanen.    

   

Daginstitution   

Såfremt plejebarnet skal benytte daginstitution, skal det fremgå af handleplanen.   

   

Behandling   

Behandlinger hos psykolog og fysioterapeut m.v. må kun iværksættes efter bevilling v. Faglig 

forum og skal desuden fremgå af handleplanen. Se kompetenceplan.  

Fremgår det af handleplanen, at barnet skal gå i SFO betaler skoleforvaltningen udgiften.   
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Skoleudgifter    

Skoleplacering aftales i forbindelse med visitationen og skal fremgå af handleplanen.    

Barnets skoleudgifter (folkeskolen) betales af skoleforvaltningen.    
Såfremt plejebarnet skal benytte et særligt skoletilbud (fx privat skole/friskole), skal det 

fremgå af handleplanen og udgiften til selve undervisningen betales af skoleforvaltningen.  
Egenbetaling til den private undervisning betales af myndighedsafdelingen, da kommunen har 

overtaget barnets forsørgelse.   

   

Samvær med forældre    

Skal fremgå af handleplanen.  

     

Handleplanen er færdig   
Når handleplanen er modtaget retur eller svarfristen er udløbet gøres handleplanen færdig i 

DUBU og i feltet ”Version færdiggjort dato” sættes den dato, hvor foranstaltningen startes op, 

idet DUBU så automatisk vil komme med en opfølgningsdato på 3 mdr. derfra.   

   

Der sendes nu en afgørelse til ung/forældremyndighedsindehaver om iværksættelse af 

foranstaltning vedlagt den endelig handleplan. Ved beslutning om anbringelse skal der træffes 

beslutning om egenbetaling eller fritagelse herfor jf § 159 og  Bek. om betaling for ophold i 

anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold 

for unge i alderen 18 til og med 22 år    

   

Handleplanen eller evt. kun relevante dele af handleplanen, som er udarbejdet i forhold til den 

valgte indsats over for barnet/den unge, skal udleveres til det tilbud, barnet/den unge 

anbringes i, jf. § 140, stk. 7.   

Handleplanen skal færdiggøres i umiddelbar forlængelse af opfølgningsmødet, og skal fremgå i 

DUBU som udført aktivitet.  

  

Det er vigtigt, at tilbuddet kender til barnet/den unges konkrete forhold for på det bedste 

mulige grundlag, at kunne sikre den nødvendige og rette indsats. Som udgangspunkt 

indhentes samtykke til dette, men hvis dette ikke kan opnås betyder kommunens videregivelse 

af disse oplysninger til tilbuddet, at oplysningerne i handleplanen undergives databehandling, 

som er omfattet af persondatalovens §§ 6-8. Når kommunen videregiver oplysninger om disse 

rent private forhold, vil det være persondatalovens § 8, stk. 3, der finder anvendelse, idet 

videregivelsen er et nødvendigt led i at muliggøre, at barnet/den unge får den rette indsats i 

tilbuddet.    

Kommunens videregivelse af oplysningerne må aldrig gå ud over, hvad der i det konkrete 

tilfælde må anses for nødvendigt til brug for tilbuddets indsats over for barnet/den unge. 

Derfor er det kun de dele af den konkrete handleplan, som i det konkrete tilfælde anses for 

relevante og nødvendige i forhold til den konkrete indsats, der må udleveres til tilbuddet. De 

dele af handleplanen, kommunen ikke vurderer er nødvendige for indsatsen, må ikke 

udleveres.   

Henvisninger:   
   

Love:   

 Lov om social service, § 50§§ 52-53, § 57 c, § 59 , § 68, § 70, § 76, § 76 a, § 101 og § 140. 

Straffeloven § 74 a.    

   

Persondataloven, §§ 5-8 og §§ 28-29.   
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 Retssikkerhedsloven, § 9 a.   

   

Bekendtgørelser:   

   

Social- og integrationsmin. bek. nr. 714 af 19/6-13 om garanti for social behandling for 

stofmisbrug til unge under 18 år i særlige tilfælde.   

 Bek. om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for 

døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år    

   

Vejledninger:   

Social-, børne- og integrationsmin. vejl. nr. 9007 af 7/1-14 om særlig støtte til børn og unge 

og deres familier, kap. 14   

    

   

Skrivelser:   

   

Socialmin. skr. af 18/6-10 med orientering om ændring af lov om social service, lov om 

retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets 

reform)   

Velfærdsmin. skr. af 30/1-08 om ny praksisundersøgelse om kommunernes sagsbehandling.  

Ankestyr. praksisundersøgelse af januar 2008 om anbringelse af børn og unge, pkt. 3.5. 

Socialmin. skr. af 31/3-05 om ændring af lov om social service - anbringelsesreform.    

   
Ankestyr. praksisundersøgelse af 1/2-05 om frivillig foranstaltninger - servicelovens § 40.   

   
Socialmin. skr. af 1/3-04 om analyse af procedurer i børnesager   

   

    

   

Interne retningslinjer m.v. for Aabenraa kommune:   

   

Kompetenceplan Børn og Familie   

   

   

Aabenraa kommune -  En handleguide - til dig, der arbejder med børn og unge i Aabenraa 

Kommune:   

http://www.aabenraa.dk/borger/boern-og-familie/underretninger/faellesskabets-boern/    

   
Aktivitetstyper i DUBU   
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Tidslinje: Handleplan – Handleplansmøde og opstartsmøde   

Proces    Opgaver    Ansvarlig – 

deltagere   

Oprettelse af 

handleplan   

Oprette en handleplan i DUBU og 

overføre relevante oplysninger fra den 

børnefaglige undersøgelse, såsom faglig 

vurdering, formål og forventet indsats. 

Indsatsens forventede varighed samt de 

udækkede behov - Aftale 

handleplansmøde med familien og sætte 

det i kalenderen – holdes som 

udgangspunkt på forvaltningen   

Rådgiver   

Evt. børnesamtale   Såfremt barnets holdning til 

foranstaltning ikke kendes på forhånd, 

skal der være en samtale med barnet 

omkring den påtænkte foranstaltning   

Rådgiver   

Indstilling til Fagligt 

forum   

Ved sager, der skal på Fagligt forum 

fremsendes indstillingsskema til 

administrativ medarbejder i Tinglev 

senest mandag kl. 12.00 i samme uge 

som sagen behandles på Faglig Forum.    

Rådgiver   

Handleplansmøde   Handleplansmøde – med fast 

dagsorden (se kvalitetsstandard) 

sammen med familien som 

udgangspunkt på forvaltningen.   

Handleplanen skrives ind i   

DUBU under mødet   

Handleplanen skal opsætte  

3-5 konkrete SMART mål.   

I handleplanen for  

anbragte børn skal tillige fremgå:   

• Samværsaftaler   

• § 54 støtte til forældrene eller 

dato for tilbud   

• § 68a støtteperson til barnet 

eller dato for tilbud   

• Evt. supplerende aflastning   

• Daginstitution/skole   

• Evt. anden behandling   

• Dato for tilbud om 

forældrehandleplan   

- Samtykke fra forældre og 

ung over   

15 år til iværksættelse af 

foranstaltninger   

Rådgiver   

   

   


