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Ydelse efter lov og §§
Støttet eller overvåget samvær, Servicelovens § 71, stk. 1 og 3
Kommunen kan træffe beslutning om støttet eller overvåget samvær i forbindelse med et
barn eller en ung anbragt udenfor hjemmet.
Overvåget samvær, Forældreansvarslovens § 42 og BEK nr. 1085 af 07.10. 2014 om
forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.
Statsforvaltningen kan i særlige tilfælde træffe beslutning om overvåget samvær.
Formål
Støttet samvær er en frivillig ordning, hvor forældrene selv ønsker støtte til gennemførelse
af samværene.
Afgørelse om overvåget samvær træffes af børn og unge-udvalget, når det vurderes
nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.
Statsforvaltningen kan bestemme, at en forældres samvær med sit barn skal være
overvåget. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor kontakten mellem forælder og barn har været
afbrudt i lang tid, eller hvor forælder og barn endnu ikke kender hinanden.
Overvåget samvær kan også sættes i værk, hvis forældrene har mange konflikter og svært
ved at samarbejde om barnet. Eller i situationer, hvor der er mistanke om vold eller
misbrugsproblemer.
Formålet med indsatsen er at støtte forældre og barn til at få gode oplevelser med
hinanden og herunder håndtere konfliktfyldte og følelsesmæssigt svære oplevelser. Børn
har krav på at vide, hvem de er, kende deres baggrund og deres forældre, og at kunne
fortælle deres særlige historie. De skal udvikle kompetencer til at leve et liv med de
forældre, de har – uanset hvordan forældrene er og hvor ofte, de ser dem.
Målgruppe
Forældre med børn eller unge anbragt udenfor hjemmet, eller forældre hvor
Statsforvaltningen har besluttet, at samværet med barnet skal være overvåget. I begge
tilfælde gælder det for forældrene, at de har et høretab, der medfører behov for tegnsprog

eller tegnstøttet kommunikation, og et behov for en støtteperson/overvåger med
specialviden om døve og døvblinde menneskers særlige vilkår og kultur og det at være barn
af forældre med høretab.
Metoder og tilgange
CFD’s familiekonsulenter støtter forældrene i at klare samværet på trods af egne
udfordringer, ligesom støtten også retter sig mod barnets behov under samværet. Dette
kan bl.a. bestå i støtte til at kunne trække sig, få en pause eller andre af barnets initiativer.
Da forældre og barn ofte ikke har et velfungerende fællessprog, er det ligeledes
konsulentens opgave at formidle kommunikationen mellem disse under samværet.
Når der er tale om overvåget samvær, udfører konsulenten opgaven svarende til
ovenstående beskrivelse. Derudover sikrer konsulenten, at barnet ikke lider fysisk eller
psykisk overlast ved at have mulighed for at gribe ind og i yderste konsekvens afbryde
samværet.
Familiekonsulenternes tilgang til støtte-/overvågningsopgaven 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.
Dokumentation
Da støttet samvær er en frivillig ordning, laves der som udgangspunkt ikke
samværsbeskrivelser for de enkelte samvær, men der udarbejdes statusrapporter.
Hyppigheden af disse aftales med handlekommunen.
Familiekonsulenten deltager desuden i regelmæssige opfølgningsmøder med
handlekommune og familie. Hyppigheden af disse aftales ligeledes med handlekommunen.
Ved overvåget samvær laves der samværsbeskrivelser for de enkelte samvær. Disse
beskrivelser kan bl.a. bruges, når børn og unge-udvalget og evt. Ankestyrelsen skal
revurdere samværsafgørelsen. Ligeledes kan beskrivelserne være en hjælp for forældrene
til at udvikle/forbedre samværet med deres barn.
Konsulenternes kompetencer
CFD’s familiekonsulenterne, som varetager støtte-/overvågningsopgaverne, har alle en
socialfaglig grunduddannelse suppleret med efteruddannelser på diplomniveau – i f.eks.
familieterapi, specialpædagogik eller pædagogisk psykologi.
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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
borgerne.
Økonomi
Der indgås kontrakt mellem CFD og familiens handlekommune eller Statsforvaltningen med
præcisering af opgavens indhold, 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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