
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aflastning 

Hvordan gør vi? 

 

Specialområde Børn og Unge 
Sindalsvej 30, 8240 Risskov 

sbu@ps.rm.dk, tlf. 7847 8500 
www.sbu.rm.dk 

 

 

http://www.sbu.rm.dk/


 

Aflastning i Specialområde Børn og Unge 

Når man er forældre til et barn eller ung med udfordringer af forskellig 

karakter, kan man som familie have gavn af at blive aflastet. Antallet af 

aflastningsdøgn er individuelt tilpasset, eksempelvis 3 dage om ugen eller 

2 weekender om måneden.  

 

En aftale om aflastning skal indgås mellem barnets/den unges 

kommunale sagsbehandler og SBU. 

 

Ved indskrivning udarbejder vi en årsplan for barnet/den unge, hvor der 

blandt andet aftales antal døgn på årsbasis og en plan for placeringen af 

døgnene. 

 

Hvert kvartal detailplanlægger institutionen sammen med forældrene for 

de kommende 3 måneder med udgangspunkt i årsplanen: 

 

Januar kvartal – ønsker senest d. 30. november 

April kvartal – ønsker senest 28. februar 

Juli kvartal – ønsker senest 31. maj 

Oktober kvartal – ønsker senest 31. august 

 

Planen er bindende, og afdelingen forsøger altid at imødekomme 

forældreønskerne inden for tilbuddets rammer.  

 

Som udgangspunkt benytter barnet/den unge deres normale dagtilbud.  

 

Afhængigt af barnets eller den unges behov for støtte kan SBU's 

pædagogiske indsats være: 

 

 struktur og forudsigelighed i hverdagen 

 daglig motion 

 guidning/støtte/hjælp i forhold til almindelig daglig livsførelse 

 støtte til aktiviteter på og uden for afdelingen 

 vedligeholde allerede indlærte færdigheder 

 udvikling og støtte til kommunikative kompetencer 

 støtte til selvforståelse og spejling af følelser og tanker 

 

Indsatsen tager altid udgangspunkt i den individuelle plan for barnet/den 

unge.  



Side 3 

 

Samarbejde med familie og netværk 

Der er opfølgningsmøde efter 3 måneder, og der inviteres til en årlig 

konference med familie og kommunal samarbejdspartner.  

 

Afdelingerne vil også ind i mellem planlægge sociale arrangementer for 

pårørende.  

 

Hvad skal barnet/den unge selv medbringe? 

Når man kommer til aflastning på en af SBU's afdelinger skal man huske: 

 

 Specialkost (alm. kost er inkluderet i opholdet/taksten) 

 Medicin – doseret i dagsæsker 

 Bleer 

 Toiletartikler 

 Tøj 

 Lommepenge 

 Personlige hjælpemidler 

 

Hvilke afdelinger i SBU tilbyder aflastning? 

 

 Fenrishus 

 Granbo 

 Møllebækken 

 Skovhuset 

 Ulriksdal 

 
  



 

 

Specialområde Børn og Unge (SBU)  

SBU består af en lang række døgn- og aflastningsafdelinger, nogle med 

skoletilbud og børnehave. Afdelingerne er geografisk spredt i hele Region 

Midtjylland. 

 

SBU udbyder individuelle tilrettelagte tilbud. Afdelingerne i SBU har 

tilknyttet specifikke målgrupper, og de hjælper børn og unge med 

forskellige udfordringer. Det kan være: 

 

 adfærds- og opmærksomhedsforstyrrelser 

 udviklings- og tilknytningsforstyrrelser 

 affektregulering 

 forskellige diagnoser  

 

I SBU arbejder vi med høj faglighed, professionel omsorg, nærhed og 

tryghed. Det giver barnet eller den unge: 

 

 udvikling med respekt for omgivelserne 

 et værdigt liv med livskvalitet 

 ret til den bedst mulige fremtid 

 indsigt i egne evner og ressourcer 

 indgå i meningsfulde sammenhænge 

 indflydelse og inddragelse 

 
Takster 

Der er ni takstniveauer i SBU, og taksten bliver fastsat ud fra en faglig 

vurdering af barnets eller den unges behov. SBU fastsætter taksten i 

samarbejde med den kommunale sagsbehandler.  

 

Vores ydelseskatalog beskriver detaljeret, hvad taksterne indeholder. 

Beskrivelserne findes her: http://www.sbu.rm.dk/ydelser/.  

 

 

WWW.SBU.RM.DK giver også et billede af kvalitet og metodevalg i SBU 

samt en mere detaljeret beskrivelse for, hvad hver enkelt afdeling 

tilbyder. 

Specialområde Børn og Unge 
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