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Denne samarbejdsaftale vedrører opfølgning på og tilsyn med forløb, hvor der iværksættes 

hjemmetræning i Vejle Kommune, efter Servicelovens § 32. Aftalen indgås mellem Familie- og 

Handicapafdelingen og Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU). 

 

 

Hjemmetræning 

Målgruppen for hjemmetræningen er børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller 

psykisk funktionsevne – og som har et sådant behov for støtte eller behandling, at der kan 

iværksættes dette særlige tilbud
1
.  

 

Hjemmetræningen visiteres og finansieres af Familie- og Handicapafdelingen. Handleplanen for 

indsatsen udarbejdes af forældre i samarbejde med familie- og handicaprådgiver. 

 

 

Opfølgning og tilsyn med indsatsen  

Familie- og Handicaprådgiver, der også har myndighedsansvaret, foretager fire gange årligt en 

opfølgning på træningsindsatsen. Formålet med opfølgningen er at vurdere hjemmetræningen og 

dens resultater. To af de fire gange er tillige et tilsyn med trivsel og udvikling hos det barn, der 

modtager hjemmetræning
2
.  

 

Følgende medarbejdere fra TCBU deltager i opfølgningen: 

- Fys/ergo terapeuten og småbørnskonsulenten for børn med handicap, der betjener det 

distrikt, hvor barnet bor  

- Desuden kan psykologen i ganske særlige, enkeltstående tilfælde deltage  

 

Hver medarbejder fra TCBU deltager max to gange årligt. Familie- og Handicaprådgiver afgør, på 

hvilket af de fire møder deltagelsen ønskes. Herunder om fagpersonernes deltagelse skal foregå på 

samme eller forskellige møder. Formålet med mødedeltagelsen er at bidrage med en motorisk og 

pædagogisk vurdering af indsatsen. 

 

Hvis familie- og handicaprådgiver vurderer, at der er behov for det, kan medarbejderne fra TCBU 

desuden udarbejde en skriftlig faglig vurdering af barnets udvikling en gang årligt.  

 

                                                           
1
 SL § 32.1 

2
 SL § 32.6 



 

Såvel de mundtlige som de skriftlige vurderinger fra TCBU indgår i familie- og handicaprådgivers 

samlede vurdering af, om hjemmetræningen skal fortsætte, justeres, udfases eller stoppes.  

 

Familie- og handicaprådgiver indkalder til møderne og sikrer referat fra samme. Om muligt 

fastlægges møderne for et år ad gangen, så medarbejderne fra TCBU i god tid er bekendt med 

mødetidspunktet, og hvornår den faglige vurdering forventes udarbejdet.  

 

Særligt for børn, der er indskrevet i specialinstitutionen Solen og som bevilges denne 

hjemmetræning, gælder, at den skriftlige, faglige vurdering udarbejdes af fagpersoner ansat i Solen, 

mens TCBUs fys/ergo terapeut og småbørnskonsulent for børn med handicap deltager i max to 

møder årligt.  

 

Aftalen er udarbejdet af Anni L Guldbrandt, Anne B. Jensen, Monia Pedersen, Annette F. Andersen  

 

Godkendt 11. februar 2016. Træder i kraft 1. marts 2016 

 

 

  
 

 

 

Børne- og Ungeforvaltningen 

Tværfagligt Center for Børn og Unge 

Hjulmagervej 8K, 7100 Vejle ▪ Tlf.: 76 81 54 00 

Telefontider: Mandag-onsdag kl. 8-13, Torsdag kl. 8-15, Fredag kl. 8-13  

Skriv til os via  Digital Post fra borger.dk eller virk.dk til Vejle Kommune, vælg Familie, børn og unge og  

derefter Tværfagligt Center for Børn og Unge 

 


