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Ønsker der blev gennemgået på mødet:

Faseændringer
Ny fase 3 ”Rettelser og ønsker” og (gammel) fase 4 ”Økonomidel”

Efterværn
Lovgivningen er sådan, at man kan iværksætte det der hedder EFTERVÆRN. Det gælder for 
anbragte børn der fylder 18 år og indtil de er 24 år. Hvis de ikke kan klare sig selv når de bliver 
myndige. Det er noget der skal gives samtykke til, og som jo så gerne skal kunne registreres ved det 
barn, hvor det iværksættes. 
Designmæssigt kan det være en status: Efterværn, som når valgt  trigger en samtykke radioknap 
og et datofelt måske. Men så detaljeret gik vi ikke ind i det. Jeg viste dem at de må skrive det i 
Notatfeltet indtil der er en funktion til at håndtere det. 
Lovgivning: Paragraf 9, styk 11 samt Kapitel 13-

Aldersgrænse på 24 år. -

Systemet skal automatiske kunne sætte hak i "Efterværn". Anbragte børn sættes på. -

Tilføje et "Forlænget børneforsorg/anbringelse" felt. På selve anbringelsesstedet. -

Påmindelsesfunktion
Opfølgningsdato, påmindelser, der skal være felter til at angive dette, og der skal sendes en ”
opsamlingsmail” ud hver uge med overblik over dem der har ”hittet”. 
En mail en gang om ugen. -

Mandag morgen skal mailen komme ud.-

Sagsbehandler skal kunne angives.-

Der skal være mulighed for at tilkoble automatisk standard email men også kunne slå det fra.-

Tilsynsrapporter skal senere bygges ind i systemet.o

Lave en liste over anbragte børn i mailen.-

Vivi emails sættes på som standard. 

Takster og beregninger:
Familiepleje, Døgninstitution, Dobbelt vederlag, Lomme og tøjpenge (månedstakst kost takst) + 
(Døgn takst), Støttepersoner, Akut anbringelser + døgntakst inkl. Besøgelse er begreber som 
systemet skal kunne håndtere (ligesom handicapsystemet).
Side 935 - satser vedr. institutioner (mange forskellige satser på døgninstitutioner) (netto sats) og 
familiepleje (akut, døgn sats, alm. Plejefamilie (kan forhøjes med 50% (pga. særlig pædagogisk 
indsats)),  hjælpeforanstaltninger)   
Iflg. Cirkulære 276
(LØN) skal muligvis senere tilsluttes.
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Vivi fremsender liste over private døgninstitution - > med satser.

Nye Felter

Endvidere fremkom der ønskede om at man kan registrere opfølgningsdatoer på et anbragt børn, og 
at socialrådgiveren (init) kan modtage fx en påmindelsesmail når denne opfølgningsdato 
forekommer.



Desuden kunne de også godt tænke sig at man kan registrere datoer som f.eks. ny vurdering af 
handleplan, hvornår hjembesøg foretages o. lign.



Vivi beder om at få sat opfølgningsdato på de anbragte børn. 

Der udestår andre rettelser til systemet.

Niveau 1 : Institution skal hedde døgninstitution

Akut og Varig (Planlagt)  - evt. afkrydsningsfelt i stedet for.o

  Akut døgninstitution-- skal laves om  > Op til 30. dage (Påmindelsesemail efter max. 30 
dage -> Sættes automatisk på feltet Opfølgningsdato).

o

Oprydning i niveau 2

Arbejdstlf. Til skal være obligatorisk   

Side 930: Hjemby/bygde skal ryddes op i, Anbringelsesetype … planlagt (1. gang og genanbringelse)

Februar høringssvar.. 1. jan 2015 (i stedet) (link til det?)o

Mere stram tilsyn… o

Flere kategoriseringer: Netværksfamilier heldagsfamilier propertionellefamilier… o

Muligvis ønske om at lave ny Side 934 - administration af niveauer…  o

Tilsynsbesøg efter 3 måneder skal kunne styres og administreres. o

Ny lov

Oversættelser

Kommuner har fået opfordring til at få registreret anbragte børn og anbringelser i systemet, så der 
kan udtrækkes liste over disse og sendes til Nanoq. 

Andet
Kursus tilbydes nu i systemet. 

Side 930 
Ønske om at kunne søge på land (fx gl / DK)-
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