Opdateret information på det specialiserede børn og ungeområde

Som en konsekvens af regerings udmelding om Covid-19 har Folketinget besluttet en nødlovgivning blandt
andet på det børne- og ungespecialiserede område.
Den betyder, at så vidt det er muligt, og under hensyn til inddæmning af smitte, så fortsætter
sagsbehandlingen og arbejdet som sædvanlig. Der tages dog generelt hensyn til at begrænse den fysiske
kontakt, og dermed smittefaren, ved at bruge fx skype, telefonsamtaler, mail mv. i den almindelige
sagsbehandling og opgaveløsning/leverede ydelser.
Rådgiveren vil altid foretage en konkret vurdering i den enkelte sag. Ved opgaver som er nødvendige og
som ikke kan foretages via elektroniske medier, er det vigtigt at du/I kontakter barnets/den unges rådgiver.
Hvad angår samvær skal rådgiveren i hver enkelt sag foretage en konkret vurdering og træffe afgørelse om,
at det midlertidigt i en periode er nødvendigt at ændre måden et samvær mellem et anbragt barn eller en
ung og familie og netværk gennemføres på, eller at samværet helt suspenderes. En ændring af måden,
samværet gennemføres på, kan fx være ved at bruge elektroniske kommunikationsmuligheder eller andre
løsninger, der kan sikre, at kontakten mellem det anbragte barn eller den unge og familie og netværk
opretholdes.
I den konkrete vurdering skal rådgiveren afveje om barnets eller den unges behov for samvær og kontakt
med familie og netværk står over hensynet til at begrænse risikoen for smitte, herunder særligt, hvis der på
anbringelsesstedet eller hos plejefamilien er børn eller voksne, som på grund af alder, sygdom eller
funktionsnedsættelse i særlig grad har behov for beskyttelse mod COVID-19.
Opholdssteder, aflastningsinstitutioner, døgninstitutioner, plejefamilier, støtte- aflastnings- kontakt samt
familiebehandlingspersoner mv. følger endvidere sundhedsmyndighedernes anvisninger.
Kan du ikke komme i kontakt med rådgiveren så kontakt dagvagten på telefon 51374435 eller uden for
arbejdstiden døgnvagten på 29365528.
Med venlig hilsen
Afdelingsleder Trine Wittrup, Ungeenheden og Helle Kreipke

Udsendes til plejefamilier, § 84 støtte, eksterne leverandører, eksterne støttekontaktpersoner, barnepiger,
§ 54 støtte, § 41 aflastning, opholdssteder, aflastning samt lægges på hjemmesiden til familier og
børn/unge.

