Ydelsesbeskrivelse § 52 og § 11
Familieområdet, CFD Rådgivning

Ydelse efter lov og §§
Intensiv støtte i hjemmet til familier med børn eller unge, Servicelovens § 52
Ud fra handlekommunens børnefaglige undersøgelse efter Servicelovens § 50, hvor barnets
behov og problemer er afdækket, findes sammen med kommunen og familien den bedste
løsning indenfor de tilbud, som CFD Rådgivning, Familieområdet yder under § 52, stk. 3.
Det drejer sig om:
Nr. 2: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
Nr. 3: Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
Tidligt forebyggende arbejde i familier med børn eller unge, Servicelovens § 11
I tilfælde, hvor der ikke foreligger en børnefaglig undersøgelse, og hvor kommunen
vurderer, at der er behov for en forebyggende indsats for at imødegå barnets behov,
tilbyder CFD Rådgivning, Familieområdet ydelser jf. § 11, stk. 3, nr. 1, der omhandler
konsulentbistand, herunder familierettede indsatser.
Formål
Ydelserne har alle til formål at øge forældrenes kompetencer og at styrke forældre-barn
relationen.
Der arbejdes målrettet på at udvikle forældrekompetence ved at gøre forældrene i stand til
at overføre læring fra en kontekst til en anden. Målet er at skabe dyberegående
forandringer hos den enkelte forælder ved at ændre/bearbejde forældrenes
handlemønstre, som ofte afspejler deres egne tilknytningsmønstre.
I det pædagogiske arbejde med familien er der fokus på hele familien med barnets
udvikling og trivsel som afgørende succeskriterie for indsatsen.
Målgruppe
Familier med børn eller unge, hvor den ene eller begge forældre har et høretab, der
medfører behov for tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation, og hvor der af hensyn til
barnets eller den unges behov for særlig støtte er behov for intensiv støtte i familien
(praktisk, pædagogisk støtte eller familiebehandling).

Metoder og tilgange
Ydelserne tager alle afsæt i den aktuelt bedste viden på området og målrettes de
individuelle behov i den enkelte familie.
Familiekonsulenternes tilgang til støtteopgaven tager udspring i generelle udviklingsteorier
og pædagogiske metoder, og støtten ydes ud fra systemisk/narrative, relationsbaserede,
mentaliserende, anerkendende og andre pædagogiske/teoretiske tilgange.
Støtten ydes således på et grundlag, som udgøres af såvel evidensbaseret viden som
konsulenternes mangeårige erfaring fra socialfaglig praksis.
Indsatsen foregår primært i familiens hjem, men kan også foregå i barnets dagtilbud eller
som familieaktivitet i familiens nærmiljø.
Dokumentation
Der udarbejdes statusrapporter. Hyppigheden af disse aftales individuelt med
handlekommunen.
Familiekonsulenten deltager desuden i regelmæssige opfølgningsmøder med
handlekommune og familie. Hyppigheden af disse aftales ligeledes individuelt med
handlekommunen.
Statusrapporterne indeholder beskrivelser af arbejdspunkter, faglige overvejelser og
metodebeskrivelser og beskrivelser af familiens/barnets udvikling.
Hvis det ønskes, kan de ligeledes indeholde forslag til fremtidig indsats.
Konsulenternes kompetencer
Alle CFD’s familiekonsulenter har en socialfaglig grunduddannelse suppleret med
efteruddannelser på diplomniveau – i f.eks. familieterapi, specialpædagogik eller
pædagogisk psykologi.
Derudover efteruddannes alle løbende indenfor relevante pædagogiske og
behandlingsmæssige metoder og modtager såvel ekstern supervision som intern faglig
sparring.
Familiekonsulenterne har specialviden om døve og døvblindemenneskers særlige vilkår og
kultur og om det at vokse op som hørende barn med døve forældre. De taler tegnsprog og
har erfaring med tilpasset kommunikation og kan således kommunikere direkte med alle
familiemedlemmer.
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Økonomi
Der indgås kontrakt mellem CFD og familiens bopælskommune med præcisering af
arbejdspunkter, inden indsatsen iværksættes.
Prisen for indsatsen aftales individuelt og udregnes ud fra en timepris på kr. 770,- inkl. 8 %
moms (2019).
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