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Børnefaglige undersøgelser efter
servicelovens § 50
Til sagsbehandlere
Når kommunen ønsker en
ekstern leverandør og en
solid socialfaglig indsats

Fabus konsulenter er specialiserede
i udsatte familier, børn og unge
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Hvorfor en ekstern leverandør?
Fabus konsulenter har lang erfaring med
undersøgende arbejde og beskrivelser.
Kommunerne kan indgå en aftale med
Fabu om at få udført en eller flere
§ 50-undersøgelser.

Vi hører mange forskellige begrundelser for, hvorfor en kommune får Fabu til at stå
for en eller flere § 50-undersøgelser:
Der er et meget højt konfliktniveau i sagen, og kommunen ønsker nye øjne på
familien
En ekstern undersøger opfattes af familien som mere neutral og skaber dermed
større åbenhed og villighed til et samarbejde om undersøgelsen
Børnene bor langt fra anbringende kommune, eller undersøgelsen skal foretages
på skæve tidspunkter
Kommunen har svært ved at overholde tidsfrister uden brug af eksterne
leverandører
Inhabilitet
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En børnefaglig undersøgelse fra Fabu
Fabu kan indgå en aftale med jer om en enkelt eller et antal § 50-undersøgelser. Et
samarbejde omfatter:
Drøftelse mellem kommunen og Fabus § 50-koordinator af tidsfrister, overlevering
af materiale og rollefordeling ift. familien og eventuelle andre samarbejdsparter
En skriftlig aftale om pris
Udførelsen i marken. Fabu har sædvanligvis 1-2 samtaler á 2 timer med hver forælder, 1 samtale á 1 time med barnet samt samtaler á 1 time med øvrige aktører
Udarbejdelse af undersøgelsen og sparring på denne internt i Fabu
Selve undersøgelsen med forældreressourcer, familie og netværk, afdækning af
ressourcer og sammenfatning og analyse af udviklingsmæssige behov
Et eventuelt møde mellem jer og os med gennemgang af undersøgelsen
Høj faglighed i Fabu
§ 50-undersøgelserne udføres af Fabus egne konsulenter, der er socialrådgivere
eller socialpædagoger med mange års erfaring med både undersøgende arbejde og
beskrivelser. Alle §-50-undersøgelser, der foretages af Fabu, gennemgås i § 50teamet, før de sendes videre til kommunen.
Fabu har særlig ekspertise i § 50-undersøgelser i familier med anden etnisk baggrund end dansk.
Fabus konsulenter er omhyggelige med, at de enkelte undersøgelser afstemmes
med kommunens socialfaglige tilgang.

”Fabu har lavet et godt stykke socialfagligt arbejde med de § 50-undersøgelser, de
har lavet for os”.
”Vi brugte Fabu på et tidspunkt, hvor vi ikke selv kunne nå at komme omkring alle
vores § 50-undersøgelser”.
Chef for børne- familieafdeling
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Elma Prguda
§ 50-koordinator/konsulent

Pris
Fabus konsulenttakst er 734 kr. i timen. Hertil lægges kørsel efter statens takster.
Undersøgelsen kan afregnes på timebasis eller som fast pris. Ved bestilling af flere
undersøgelser eller undersøgelser med flere børn i familien aftales en reduceret pris.

FABU er et ikke-kommercielt, socialfagligt konsulenthus. Vi er specialiserede i udsatte
familier, børn og unge og tilbyder kommunerne en række ydelser: Samvær, familieindsatser, tilsyn i plejefamilier og specialdagpleje, § 50-undersøgelser, supervision af
sagsbehandlere og plejefamilier, samarbejdssamtaler, undervisning, temadage m.m.
Kontakt Fabu | Jyllingevej 59 | 2720 Vanløse | T 38 76 06 80 | fabu@fabu.dk
§ 50-koordinator/konsulent Elma Prguda | M 21 93 84 03 | ep@fabu.dk

