Kvalitetsstandard - Pladser i særligt dagtilbud jf. lov om socialservice § 32
Målgruppe

Børn i alderen 0-6 år, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for hjælp eller særlig
støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de
almindelige dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Kriterier og omfang

Pladser i særligt dagtilbud og pladser med støtte efter dagtilbudsloven er
forbeholdt børn med bopæl i Norddjurs Kommune. Pladserne i særligt
dagtilbud kan også købes af andre kommuner, for så vidt Norddjurs
Kommune ikke selv har fyldt pladserne ud.

Formål

Målet er at skabe inklusion for børn og unge med betydelig og varig nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for særlig støtte,
behandling og træning således, at de får gode muligheder for udvikling og
trivsel. Endvidere er det målet at sikre, at forældrene og deres børn bliver
inddraget aktivt i udredningen af barnets behov, og at vi i fællesskab
skaber de bedst mulige udviklingsbetingelser for det enkelte barn og de
bedste betingelser for at tilgodese barnets behandlingsbehov.

Afgørelse

Efter indstilling fra familierådgiver træffer målgruppevurderingsudvalget
afgørelse om barnet tilhører målgruppen efter lov om social service § 32
dagtilbud. Derefter træffer visitationsudvalget afgørelse om hvilket tilbud
i kommunen, der bedst passer til det enkelte barns behov.
Visitationsudvalget er forpligtet til at indhente tilstrækkelig information
om det enkelte barn og kommunens samlede tilbud, til at kunne træffe en
afgørelse.

Levering

Der er pladser i særligt dagtilbud i Mælkevejen i Auning og pladser i
særligt dagtilbud i Stjernehuset i Grenaa. Herudover er det muligt for
visitationsudvalget at pege på etablering af tilbud i alle kommunens
børnehaver efter reglerne om støtte efter dagtilbudsloven, hvis denne
løsning passer bedst til barnets og familiens behov.
Den særlige støtte ydes i et tværfagligt samarbejde mellem
specialpædagoger, medarbejderne i dagtilbuddet og andre
samarbejdspartnere. Der er etableret et tæt samarbejde mellem PPR og
Norddjurs Behandlingscenter.
Forældrene har ingen udgifter til transport i forbindelse med kørsel til og
fra dagtilbuddet.
Overgang mellem dagtilbud og skole/fritidstilbud tilrettelægges, så den
opleves positiv og naturlig fra et børneperspektiv og så den bidrager til, at
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barnet og forældrene oplever overgangen så sammenhængende som
muligt.
Der afvikles et netværksmøde i 4. kvartal mellem dagtilbud, distriktsskole
samt forældre. Her vurderes det fremtidige skoletilbud.
Dagtilbuddet inviterer skole, fritidstilbud samt forældre til et
overleveringsmøde i starten af 2. kvartal, hvor relevante informationer og
erfaringer overleveres.

Aktiviteter

Aktiviteterne tilpasses det enkelte barns behov for udvikling, trivsel og
læring. Der udarbejdes en handleplan ift. de mål og indsatser der skal
arbejdes med i forhold til barnets behandling og træning.

Kvalitetskrav

Pasning i særligt dagtilbud og pasning i dagtilbud med støtte efter
dagtilbudsloven efter servicelovens § 32 ydes af pædagoger ansat i
dagtilbuddet og specialpædagoger fra specialpædagogisk enhed.
Herudover kan der søges råd og vejledning hos PPR, VISO, egen læge og
psykiatri efter behov. Andre samarbejdspartnere kan rekvireres ved behov.
Træning og behandling ydes som udgangspunkt af Norddjurs
Behandlingscenter.
Der ydes rådgivning og vejledning til forældre fra dagtilbuddet.

Opfølgning

Ved etablering af dagtilbud skrives en kontrakt om samarbejdet om
barnets dagtilbudsplads. Herudover udarbejdes, i samarbejde med
forældrene, en handleplan hvori mål, indsatser, metoder og opfølgning
beskrives. Barnets udvikling dokumenteres og registreres løbende. Der
afholdes halvårlige opfølgningsmøder, hvor handleplanen gennemgås og
evt. justeres. Til disse møder deltager familierådgiveren.

Klage og ankemuligheder

Klagemuligheden fremgår af den klagevejledning, som følger med den
skriftlige afgørelse, som borgeren modtager.
Såfremt, at forældremyndighedsindehaverne ikke er enig i afgørelsen, som
Norddjurs Kommune har truffet i forhold til pladser i særligt dagtilbud, så
kan forældremyndighedsindehaveren klage over afgørelsen indenfor 4
uger.
Desuden kan forældremyndighedsindehaverne klage, hvis barnets dagtilbud
ikke lever op til barnets behov.
Klagen sendes til:
Norddjurs Kommune
Familieafdelingen
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Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg
Når der fremsendes en klage, så skal Norddjurs Kommune genbehandle
ansøgningen.
Såfremt, at Norddjurs Kommune ikke giver forældremyndighedshaveren
medhold i klagen, videresendes klagen til Ankestyrelsen, som
efterfølgende vil behandle klagen.

Lovgrundlag

Lov om social service § 32.

Kontaktinformationer

Norddjurs Kommune
Skole- og dagtilbudsafdelingen
Glesborg Bygade 1
8585 Glesborg

Vigtig information
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