Særlig dagtilbud efter servicelovens § 32
Definering af ”Særlig behov”

Særlig dagtilbud tilbydes børn med betydelig og/eller varig fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse.
Alle børn skal have mulighed for at komme i dagtilbud. Men nogle børn har så
omfattende og komplekse behov for støtte og behandling, at de ikke kan tilgodeses i
almindelige dagtilbud – heller ikke selv om der gives støtte til det enkelte barn med ekstra
personale.
I Vejledning nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) om Dagtilbud defineres Børn med
særlige behov, i Kapitel 1, nr. 11.således:
Med ’børn med særlige behov’ forstås børn med behov for særlig opmærksomhed og
hjælp i en periode i dagligdagen, børn med behov for støtte efter dagtilbudsloven samt
børn med behov for særlig støtte efter lov om social service (serviceloven), jf. lbk nr. 150
af 16/2 2015.
Mariagerfjord Kommune har følgende tilbud under særlig dagtilbud.

Plads i særlig dagtilbud efter servicelovens §32.
Plads i særlig dagtilbud efter dagtilbudslovens §5
Observations- og Vejledningsforløb om særlig støtte i almindelig dagtilbud.
Plads i særlig dagtilbud efter servicelovens § 32

Tilbydes børn med betydelig og varig funktionsnedsættelse enten fysisk eller psykisk, og
hvis særlige behov der ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud.
Børn visiteres efter henvisning til visitationsudvalget, til enten Fuglereden eller
Lærkereden.
Der ydes transport til og fra særlig dagtilbud.
Der er 100% friplads
Der vurderes hvert ½ år om børnene er rigtigt placeret (revisiteringer)
Der udarbejdes en individuel behandlingsplan for barnet, hvori det fremgår hvilket
udviklingsfokus der arbejdes med.
Der er tilknyttet fagpersoner fra PPR; psykolog, talepædagog og fysioterapeut
Plads i særlig dagtilbud efter dagtilbudslovens § 5.

Tilbydes børn der allerede er visiteret efter § 32, og når deres udvikling har taget retning
af, at deres funktionsnedsættelse ikke længere kan betragtes som betydelig og varig.
Pladsen målrettes børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, hvis særlige behov
for støtte og krav til miljøet ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud uden betydelig
risiko for at barnet vil gå tilbage i udviklingen. Det kan f.eks. være et krav til miljøet om
skærmning over hele dagen for at undgå overstimulering eller stress.
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Der er en formodning om, at de børn der visiteres til særlig dagtilbud efter
dagtilbudsloven, vil kunne integreres i en almindelig skoleklasse, når barnet når
skolealderen.
Børn visiteres til enten Fuglereden eller Lærkereden efter dagtilbudsloven.
Der ydes ikke transport, men der er mulighed for at søge om transport i lighed med
visiteringer efter § 32, såfremt afstanden overstiger afstanden til visitering til almindelig
børnehave, de ellers ville have benyttet. Kommunen sikrer derved lige vilkår for at kunne
benytte tilbuddet.
Der er almindelig forældrebetaling i lighed med almindelig dagtilbud, med mulighed for at
søge økonomisk friplads efter gældende regler
Der udarbejdes en individuel handleplan, som evalueres hvert halve år.
Der vurderes hvert ½ år, om barnet er rigtig placeret og om det er robust nok til
inkludering i almindeligt dagtilbud..
Observations- og Vejledningsforløb om særlig støtte i almindelig dagtilbud

Tilbydes børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse af betydelig eller varig
karakter, der går i almindelig institution med støtte fra støttepædagogkorpset, og som har
max 1 år tilbage inden skolestart.
På baggrund af børnenes funktionsnedsættelse tildeles der ydelser fra særlig dagtilbud.
Det kan f.eks. være:
 Observationer og hjælp til iværksættelse af specialpædagogiske indsatser i det
almindelige dagtilbud
 Vejledning til både forældre og personale
Visitationens lovbestemmelser

Det fremgår af servicelovens § 32, at særligt dagtilbud skal bevilliges til børn, der på grund
af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller
særlig støtte. Børnene skal have et særligt behov for støtte, behandling m.v., som ikke kan
dækkes i et almindeligt dagtilbud efter dagtilbudsloven.
Optagelse i særlig dagtilbud sker ikke på baggrund af diagnose eller karakteren af
funktionsnedsættelsen. Optagelsen skal ske på baggrund af en grundig helhedsorienteret
tværfaglig undersøgelse og vurdering af det enkelte barns behov for hjælp, støtte og
træning i et særligt dagtilbud jf. reglerne herom i Bekendtgørelse nr. 717 af 9.6.2016 om
hjælp til børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte.
Forældrene skal inddrages i udredningen af barnet, således at deres ressourcer og viden
om barnet indgår i udredningen. Deltagelse i udredningen giver forældrene mulighed for
at få større indsigt i deres barns behov og udfordringer samt muligheder for behandling
og støtte.
På baggrund af de samlede oplysninger om barnet og barnets behov for træning og
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behandling, vurderes det om barnet er omfattet af målgruppen for et særligt dagtilbud, jf.
servicelovens §32.
Kommunen er forpligtet til at sikre, at der er de nødvendige pladser til børn, som har
behov for et særligt dagtilbud. Dette kan ske ved at visitere til særlig dagtilbud i barnets
bopælskommune eller hvis der ikke er plads, i anden kommune.
I forbindelse med udredningen af barnet og afgørelsen (bevilling eller afslag) om særlig
dagtilbud, er de almindelige sagsbehandlingsregler gældende. Det omhandler bl.a.
retssikkerhedslovens regler om borgerinddragelse og oplysningsgrundlaget samt
forvaltningslovens regler om vejledning, begrundet afgørelse og klagemulighed.
En afgørelse om, hvorvidt barnet er omfattet eller ikke omfattet af målgruppen for et
særligt dagtilbud, kan påklages til Ankestyrelsen. Forældre har også mulighed for at klage
til Ankestyrelsen, såfremt det særlige dagtilbud efter deres vurdering ikke imødekommer
barnets behov.
Såfremt barnet er optaget i et særligt dagtilbud, og kommunen træffer afgørelse om, at
barnet ikke længere er omfattet af målgruppen for særlig dagtilbud, er dette en afgørelse
som kan påklages til Ankestyrelsen. En afgørelse om frakendelse af særligt dagtilbud er
omfattet af varslingsreglerne i servicelovens § 3a, som blev indført pr. 1. januar 2018.
Varslingsreglerne medfører, at opsigelse af tilbuddet først kan ske 14 uger efter, at der er
meddelt et varsel og sker efter gældende regler for opsigelse. Klagen behandles som
hovedregel i Ankestyrelsen inden for de 14 uger, varslingsperioden løber. Borgeren har en
klagefrist på 4 uger, kommunens genbehandlingsfrist er 2 uger og Ankestyrelsen har en
forventet sagsbehandlingstid på 8 uger. Hvis Ankestyrelsen ikke har truffet afgørelse,
inden varslingsperioden udløber, tillægger Ankestyrelsen som hovedregel klagen
opsættende virkning af egen drift (automatisk). Dette medfører, at kommunens afgørelse
ikke kan effektueres, før Ankestyrelsen måtte have stadfæstet denne.
Visiteret kørsel til særlig dagtilbud § 32

Ordningen omhandler Mariagerfjord Kommunes opgave med at køre børn visiteret til
Særlig Dagtilbud; Fuglereden og Lærkereden.
Dagtilbuddet Hobro Nord, hvori Fuglereden og Lærkereden er organiseret, har egne
busser til at transporterer børn til og fra særlig dagtilbud.
Kørslen planlægges som fast kørsel, det vil sige kørsel i faste ruter og til fast tidspunkter,
hvor flere børn kan køre i samme bus med samme chauffør. Der tages i planlægningen af
ruter videst muligt hensyn til forældrenes arbejdstider og til transporttiden for børnene.
Transporttiden må ikke overstige en time.
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Visitationsprocedure til særlig dagtilbud i Mariagerfjord Kommune

Koordinationskonference
Vurderingen af det enkelte barns behov for hjælp, støtte og træning i et særligt dagtilbud
foregår på en tværfaglig koordinationskonference. Formålet med konferencen er
 At belyse barnets behov
 At koordinere indsatsen over for barnet
 At sikre en helhedsorienteret tværfaglig vurdering
Konferencens indhold.
1. Barnets udviklingsbetingelser drøftes
2. Der gives en beskrivelse af barnets og familiens aktuelle situation
3. Der gives en beskrivelse af barnets funktionsnedsættelse og af den aktuelle støtte i
hjem, daginstitution og hjælpeforanstaltninger i øvrigt.
4. Forældrenes ønsker og mål for den kommende periode fremlægges og drøftes.
5. Der drøftes en tværfaglig vurdering af omfanget og varigheden af barnets fysiske,
psykiske og sociale funktionsnedsættelse.
6. Der sker en registrering af de oplysninger om barnets funktionsevne, der
fremkommer under konferencen for at sikre det bedst mulige grundlag for
kommunens planlægning.
Konferencen har alene en faglig og rådgivende kompetence og kan ikke bevilge konkrete
ydelser. Referatet fra konferencen indgår i vurderingen af, om barnet hører til målgruppen
for et § 32 særligt dagtilbud; om barnet har en betydelig og varig funktionsnedsættelse
enten fysisk eller psykisk.
Deltagere i konferencen:
 barnets forældre
 familiens sagsbehandler (specialrådgiver eller socialrådgiver)
 PPR-repræsentant(er)
 Relevante pædagogiske konsulenter
 Relevante personaler fra barnets daginstitution eller dagpleje
 Herudover kan inviteres andre relevante professionelle der har oplysninger om
barnets funktionsnedsættelse, f.eks. sundhedsplejerske, børn- og ungelæge og
fagpersonale fra Neuropædiatrisk team, sygehuse mv.
Indstilling til visitation

På baggrund af koordinationskonferencen udfyldes en henvisning til visitationsudvalget.
Henvisningen skal udfyldes af en af de faglige deltagere der har deltaget i
koordinationskonferencen.
Et elektroniske indstillingsskema anvendes. Det findes på:
blanketter.mariagerfjord.dk/indstilling til særlig dagtilbud
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Visitationsudvalg

Visitationsudvalget vil som regel fastsætte et møde kort tid efter modtagelse af
henvisningsskema.
Visitationsudvalget består som minimum af:
 Dagtilbudschef
 1 pædagogisk konsulent
 PPR-leder
Visitationsmøde.
Formål:
At visiter eller at henvise barnet til det mest velegnede dagtilbud i kommunen, i forhold til
de særlige behov barnet har.
Visiteringen foregår på baggrund af:
 en vurdering af barnets behov ud fra en aktuel beskrivelse fra
koordinationskonferencen eller ud fra aktuelt fremsendt materiale
 forældrenes ønske og syn på visitering til særlig dagtilbud
 en vurdering af barnets perspektiv
 en vurdering af muligheden for inklusion i almindelig dagtilbud, der tilgodeser
barnets særlige behov
Optagelse i dagtilbud.

Når visitationsudvalget har besluttet, hvilket dagtilbud barnet skal visiteres til, aftaler
visitationsudvalget et opstartsmøde sammen med forældrene og særlig dagtilbud, for at
informere om barnets behov og funktionsnedsættelse og for at planlægge barnets opstart i
institutionen eller opstart af anden indsats under særlig dagtilbud.
Visitationsudvalget orienterer pladsanvisningen, når barnet visiteres til plads i særlig
dagtilbud, hvorefter de sørger for at udmelde barnet i evt. nuværende tilbud og indmelde
det i det særlige dagtilbud.
Revisitering.

Hvert halve år tages der stilling til om det barn der er visiteret til en plads i særlig
dagtilbud:
 stadig har en betydelig og varig funktionsnedsættelse og dermed behov for den
særlige indsats efter servicelovens § 32. Her får forældrene behandlingsmæssig
friplads og transport til og fra særlig dagtilbud.
 eller om barnet har udviklet sig så meget at det fremadrettet skal visiteres til en
særlig indsats efter dagtilbudsloven. Her vurderes det, at barnet ikke længere er
behandlingskrævende, men stadig har brug for de fysiske og pædagogiske rammer
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særlig dagtilbud tilbyder, og at barnet i nogen grad kan inkluderes i en almindelig
børnegruppe, og på sigt i en almindelig folkeskoleklasse. Forældrene betaler for
pladsen, men der kan søges om økonomisk friplads. Der tilbydes transport til og
fra særlig dagtilbud, hvis barnet bor længere væk end hvad der ellers kan forventes
at forældre selv transporterer deres barn til og fra institution.
 Eller om barnet har udviklet sig så meget at det kan inkluderes i en almindelig
børnehavegruppe med pædagogisk støtte. Her igangsættes en inklusionsproces, så
barnet kan inkluderes i en almindelig børnehave på lige fod med alle andre børn i
børnehaven, men hvor der sikres støttetimer i en overgangsperiode.
Særlig dagtilbud afholder hvert ½ år et behandlings/handleplans møde hvor resultater af
indsatsen fremlægges, og hvor barnets næste udviklingstrin drøftes. På bagrund af denne
drøftelse, tages der stilling til, om der skal ske ændringer i visiteringen; om barnet
fremadrettet skal være visiteret efter Servicelovens § 32, efter Dagtilbudslovens § 5 eller
om barnet fremadrettet skal inkluderes i en almindelig børnehavegruppe evt. med støtte.
Repræsentant fra visitationsudvalget deltager i mødet og træffer beslutning på mødet eller
i tvivlsspørgsmål laver indstilling til visitationsudvalget om revisitering/omvisitering.
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