Støttepersoner
efter servicelovens §54

Støttepersoner med relevant socialfaglig uddannelse
Alle vore støttepersoner har indsigt i arbejdet med anbragte børn og erfaring med forældresamarbejde. En oversigt over vores aktuelt tilknyttede støttepersoner kan til hver en tid ses på
vores hjemmeside. De vil i deres arbejde modtage rådgivning, vejledning og supervision fra
Fabu.
En støtteperson fra Fabu kan:
Være samtalepartner for forældrene, lytte og give med– og modspil
Arbejde med forældrenes reaktioner på og tanker om det at få et barn anbragt
Støtte forældrene i samarbejdet med kommunen
Hjælpe forældrene med at læse og forstå det skriftlige materiale omkring anbringelsen
Støtte op om samarbejdet med det sted, hvor barnet er anbragt, og styrke forældrenes
deltagelse i arbejdet omkring barnet
En tillidsfuld relation
At være støtteperson handler først og fremmest om at skabe en tillidsfuld relation til forældrene. Vi har erfaret, at det har stor betydning for forældrene, at vi er neutrale og uafhængige
af forvaltningen.
Samtidig er det vigtigt for forældrene, at støttepersonen er en fagperson, som er i stand til at
”oversætte” det skriftlige materiale og sammenholde det med Servicelovens paragraffer.
Støttepersonordningen kan være medvirkende til, at samarbejdet om anbringelsen styrkes til
gavn for både barn og forældre. I mange tilfælde har det for eksempel vist sig, at en støtteperson kan hjælpe med at mindske forældrenes vrede og frustration i forhold til forvaltningen og
den enkelte sagsbehandler.
Fabu har udført en undersøgelse af støttepersonordningen:
Støttepersonordningen §40 (nu §54), udbytte og metoder belyst fra forældres og støttepersoners synsvinkler, af socialrådgiver Gitte Nyboe Jakobsen og socialrådgiver Kirsten Andersen.
En forælder, som har medvirket i undersøgelsen, fortæller om sin støtteperson:
”Vi taler om de ting, der ligger mig på sinde, og så snakker vi lidt om det fra gang til gang,
og nogle gange ringer jeg til hende og siger: Jeg vil gerne have dig til at undersøge det og
det, inden du kommer, hvad står der i paragrafferne, og kan du ikke lige oversætte det til
almindeligt dansk.”
Visitation
Kontakt os og få en snak med støttepersonskoordinator Eva Hanner, som vil hjælpe dig med at
vælge den rette støtteperson til netop din sag: Tlf. 61 13 36 09 eller mail eha@fabu.dk.
Der bliver i alle sager tilbudt et opstartsmøde med sagsbehandler, hvor forældre, støtteperson
og støttepersonskoordinator deltager. Her aftales antal timer og orienteres om støttepersonens rolle. Herefter vil foranstaltningen løbende blive evalueret.

Kontakt støttepersonskoordinator Eva Hanner på mail eha@fabu.dk eller mobil 61 13 36 09

GRUNDTAKST PR. TIME KR. 380,Fabu-Fonden finder det væsentligt at tilbyde kvalificeret støtte til såvel forældrene
som børnene under en anbringelse. Bestyrelsen har derfor besluttet at anvende en
del af fondens midler til at sikre ovenstående lave honorar. Se mere på www.fabu.dk.
Støttepersonopgaver efter Servicelovens §54 honoreres med kr. 380,- pr. time på hverdage 8:0017:00. Uden for dette tidsrum beregnes kr. 540,- pr. time.
Eventuelle aftaler om telefonisk kontakt mellem forældre og støtteperson honoreres efter ovenstående takst for hvert påbegyndt kvarter. Der beregnes køretid efter ovenstående samt evt. kørselsgodtgørelse efter statens takster.
Der indgås aftale mellem Fabu og forvaltningen, hvor der sædvanligvis fastsættes et maksimalt
antal timer pr. måned.

Fabu, Tårnvej 2, 2810 Rødovre, tlf. 36 72 03 30, mail samvaer@fabu.dk, www.fabu.dk

