
 

  

 

Ydelsesbeskrivelse § 54 

Familieområdet, CFD Rådgivning 

 

Ydelse efter lov og §§ 

Støtte til forældre, som har et barn eller en ung anbragt udenfor hjemmet , Servicelovens § 
54 

I forbindelse med anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet skal 
forældremyndighedsindehaverens opholdskommune tilbyde denne en støtteperson jf. § 
54, stk. 1. 

Formål  

Støtten har til formål at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring 
barnet under anbringelsen.  

Et styrket forældresamarbejde kan medvirke til en øget respekt fra kommune og 
anbringelsessted og hermed give forældrene en oplevelse af, at de fortsat er vigtige i 
barnets liv – også under anbringelsen.   

Støtten kan desuden hjælpe til at forbedre forældreskabet og sikre at forældrene 
bibeholder kontakten til barnet. Forældrene kan med støtten bringes til at opleve 
anbringelsesforløbet mindre smertefuldt, hvilket kan medføre, at barnet oplever en mindre 
grad af splittelse mellem forældrene og anbringelsesstedet. 

Målgruppe  

Forældre med børn eller unge anbragt udenfor hjemmet, som har et høretab, der medfører 
behov for tegnsprog eller tegnstøttet kommunikation, og som har behov for en 
støtteperson med specialviden om døve og døvblindes særlige vilkår og kultur og det at 
være barn af forældre med høretab. 

Metoder og tilgange  

I forbindelse med § 54-støtteopgaver er konsulenten lyttende og støttende, men giver 
samtidig forældrene et kvalificeret modspil.  

Familiekonsulenterne hjælper med at få besvaret de spørgsmål, forældrene måtte have i 
forhold til anbringelsen og den måde, det offentlige system fungerer på. Ligeledes hjælper 
de med forberedelse og evaluering af møder og med at læse og indholdsforklare skriftligt 
materiale omkring anbringelsen. 

De kan desuden efter forældrenes ønske deltage som bisidder til møder.  
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Konsulenternes tilgang til støtteopgaven tager udspring i generelle udviklingsteorier og 
pædagogiske metoder, og støtten ydes ud blandt andet ud fra systemisk/narrative, 
relationsbaserede, mentaliserende og anerkendende tilgange. 

Støtten ydes således på et grundlag, som udgøres af såvel evidensbaseret viden som 
konsulenternes mangeårige erfaring fra socialfaglig praksis. 

Dokumentation  

Da der tale om en støtteperson til forælderen, laves der ikke afrapportering til kommunen. 

Konsulenternes kompetencer  

CFD’s familiekonsulenter, som varetager støtteopgaverne, har alle 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 borgerne.  

Økonomi  

Der indgås kontrakt mellem CFD og forælderens opholdskommune med præcisering af 
antal støttetimer og transporttid.  

Prisen for indsatsen udregnes ud fra en timepris på kr. 770,- inkl. 8 % moms (2019).  

 

  

 


