Korttidsanbringelser
- en ny start for den unge og familien
Startskuddets model for korttidsanbringelser (typisk 6-9 måneder ) er et resultat af vores eget
interne udviklingsarbejde inspireret af samarbejder med flere kommuner og konsulenter. Der
er tale om en intensiv indsats/anbringelse, som evt. kan indgå som et supplement til
kommunens egen indsats.
Undersøgelser peger på, at unge, der oplever størst udvikling, har det til fælles, at de føler
sig set og hørt af de personer, de er omgivet af. Denne viden bringer vi med os i arbejdet,
både i forhold til vores egen indsats overfor den unge samt vores prioritering af at
understøtte kontakt og nærvær mellem den unge og familien.
I tæt koordinering med myndighed og i fællesskab med den unge, familien og
netværk/nærmiljø tilrettelægger vi en realistisk og tidsbestemt indsats, som løbende
evalueres i samarbejde med alle parter.
Der er tale om en familiecentreret indsats, der afdækker, involverer, motiverer og inddrager
barnets/familiens nære relationer fra indskrivning til udskrivning og fokuserer på at inddrage
og ansvarliggøre den unge og familien mest muligt for eget liv.
Målgruppen
•
•
•

Unge i alderen 12 – 18 år, som normalt ikke anbringes, men skønnes
anbringelsestruede, hvis ikke situationen i hjemmet forbedres.
Unge i alderen 12 – 18 år, som i en kortere periode kan profitere af en pause fra et
belastende miljø
Unge over 18 år, mhp. på udflytning til egen bolig. Der kan evt. være tale om efterværn.

Formål
•
•
•

Anbringelsen skal sigte mod inkludering i normalmiljøet
Indsatsen skal medvirke til øget trivsel for den unge
Indsatsen skal medvirke til at øge familiens/netværkets muligheder for at drage omsorg
og støtte barnet/den unge og dermed ansvarliggøre dem i større udstrækning.

Samarbejde og koordinering
•

Det bør som udgangspunkt være sagsbehandleren, der skal sikre koordination med
andre indsatser og understøtte samarbejdet mellem anbringelsessted og familie/netværk,
hvilket kræver en mere hyppig opfølgning fra sagsbehandleren end ved normal
anbringelse. Såfremt det viser sig, at sagsbehandleren/kommunen ikke har ressourcer til
denne opfølgning, kan vi tilbyde dette som en del af indsatsen efter nærmere aftale
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Startskuddets Ressourcer og Kompetencer
Startskuddets Kompetenceteam har de nødvendige kompetencer:
•
•
•
•

Psykolog
Familieterapeut/behandler
Psykoterapeut
Socialrådgiver

Startskuddets medarbejdere har de nødvendige faglige kompetencer og modtager løbende
supervision og undervisning, både internt og eksternt.

Faglig indsats og metoder
Startskuddets behandlingskonference er systemisk, narrativt med udgangspunkt i den
neuroaffektive udviklingspsykologi. Startskuddets behandlingsarbejde bliver faciliteret af
ekstern psykolog samt Startskuddets familieterapeut. Behandlingen tager udgangspunkt i de
enkelte bosteders behandlingsplansmøder som finder sted hver 3. uge. Her deltager hele
personalegruppen, som sammen med den eksterne psykolog og Startskuddets
behandlingsleder, faciliterer behandlingsplanerne.

Udslusning som en del af indskrivningen
I forbindelse med visitationen vurderes det, om den unge skal hjemgives til forældrene, skal i
en plejefamilie eller alternativt klargøres til udflytning i egen lejlighed.
Der skal altid sikres faglig kontinuitet mellem anbringelsesopholdet og en efterfølgende
indsats.
Den første måned arbejdes der med at afklare den unges og familiens ressourcer og
kompetencer, herunder familiens/netværkets ressourcer til at deltage i anbringelsesforløbet.
Dette vil forgå via observationer og samtaler med den unge, skolen, familien og andre
relevante personer/instanser.
Herefter rettes indsatsen målrettet mod hjemgivelse/ klargøring til andet tilbud eller udflytning
til egen lejlighed/anbringelse på eget værelse.
Når forløbet, jf indskrivningsaftalen er ved at være slut, afklares det, om der skal laves en
overgangsordning med familiebehandling og støtte i hjemmet.
For unge, der udsluses i egen bolig har Startskuddet mulighed for at iværksætte § 85 støtte.
Indskrivningsforløbet vil afsluttes med en rapport, der inkluderer Startskuddets anbefalinger
for den unges videre forløb omkring:
• Anbefalet foranstaltning
• Anbefalede pædagogiske strategier
• Anbefalet støttebehov i familie og skole
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