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Notat om visitation af støtte til enkeltbørn  
 

I form af timer fra pædagogiske vejledere fra Tværfagligt Center for Børn og Unge 

eller midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale  

 

 

 

 
 

 

Beslutningskompetence og finansiering 
Daginstitutionen har ansvar for at skabe trivcsel og læring for alle børn, herunder at inddrage egne 

ressourcepædagoger og AKT pædagoger i udviklingen af den pædagogiske praksis.  

Hvis de tiltag, daginstitutionen har arbejdet med, ikke giver den ønskede udvikling, har daginstitutionen 

mulighed for at søge om ekstra støtte. Støtten gives enten i form af en pædagogisk vejleder eller i særlige 

tilfælde som midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale1. 

Støtte fra en pædagogisk vejleder finansieres af Tværfagligt Center for Børn og Unge, mens puljen til 

midlertidig opnormering af daginstitutionens eget personale finansieres af en central pulje i Dagtilbuds-

afdelingen.  

Afgørelse om de to former for støtte træffes af visitationsudvalget. Tværfagligt Center for Børn og Unge er 

formand og har ansvar for at sikre, at ressourcerne bruges i de daginstitutioner og til de børn, der har størst 

behov. 

Hvordan foregår processen? Det beskrives i dette notat.   

Visitation til en pædagogisk vejleder eller midlertidig opnormering 
1. Forud for visitationen  

Forudsætningen for at ansøge om støtte er, at en småbørnskonsulent fra Tværfagligt Center for Børn og 

Unge har lavet en pædagogisk vurdering. Dette gælder hvad enten visitationsudvalget træffer beslutning 

om midlertidig opnormering eller forløb med pædagogisk vejleder. Læs mere om ”bestil en 

småbørnskonsulent” på www.tvaers.vejle.dk/TCBU.  

                                                           
1 Midlertidig opnormering sker på baggrund af følgende kriterier: 1. Børn med behov for særlig opmærksomhed pga. fysisk handicap eller forsinket 

udvikling, så de kan forblive inkluderet i almeninstitution (fx praktiske gøremål vedr. børn med diabetes, rygmarvsbrok og lign.) 2. Særligt sårbare 

børn, hvor der er vægtige pædagogiske begrundelser for at institutionens eget personale støtter barnet, frem for en pædagogisk vejleder fra 

Tværfagligt Center 

Indenfor daginstitutionens rammer 

Almindelig pæd. praksis Inklusionspakker fra TCBU  

herunder inklusionsmidler, Støtte fra TCBU til barn el. gr. 

konsultative møder, Midlertidig opnormering af  

tværsteams mv.    daginstit.s eget personale 

  

    

 

Specialtilbud 

Dobbelt plads i dagpleje Solen 

Minigruppe 

 

 

http://www.tvaers.vejle.dk/TCBU
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Tværfagligt Center for Børn og Unge kan desuden involveres på én af de faste konsultationer, eller 

daginstitutionen kan bestille en inklusionspakke – et intensivt forløb, der kan give inspiration til den 

pædagogiske praksis.  

2. Hvem laver ansøgningen 

Det er daginstitutionen, der laver ansøgningen og sikrer kontakten til barnets forældre. Også forældrenes 

samtykke. Ansøgningen findes som skabelon i SBSYS (Barnets sag) og på www.TCBU.Vejle.dk. Se også 

vejledningen Vejledning SBSYS – arbejdsgange barnets sag (0-6 år) 

Hvis barnet ikke er indskrevet i en daginstitution, er det småbørnskonsulenten, der laver ansøgningen og 

sikrer kontakten til barnets forældre.  

Deadline for ansøgning: Se www.TCBU.Vejle.dk  

3. Visitationsudvalget 

Visitationsudvalget består af:  

- Distriktsleder fra Tværfagligt Center med faglig ledelse af specialområdet i dagtilbud (formand) 

- Pædagogisk konsulent for inklusion og specialpædagogik, Dagtilbud  

- Økonomimedarbejder fra Dagtilbud 

- Sekretær for visitationsudvalget 

- Ved ansøgninger vedr. nye børn, har visiteringsudvalget mulighed for at indkalde 

småbørnskonsulenten til visiteringsmødet for uddybende snak ifm. den pædagogiske vurdering, 

som de har udarbejdet. 

- Ved kendte børn, hvor det skal vurderes, hvorvidt forløbet skal forlænges, har visiteringsudvalget 

mulighed for at indkalde den pædagogiske vejleder for uddybende snak ifm. den ansøgning, som de 

har udarbejdet.  

 

4. Sekretariat for visitationsudvalget 

Formanden for visitationsudvalget sikrer 

- At prioritere hvilke personer, der skal deltage på hvilke dele af mødet. 

- Mødeledelse 

- At visitationsudvalgets afgørelse journaliseres og formidles til forældre, daginstitutionen og 

økonomimedarbejder Dagtilbud 

Tværfagligt Center for Børn og Unge er sekretariatet for visitationsudvalget og bistår formanden i 

fornødent omfang. Fx er det sekretariatet, der modtager alle ansøgninger. Ansøgningen sendes ved at det 

udfyldte skema journaliseres på Barnets Sag (i SBSYS). Send herefter erindring i SBSYS til sekretariatet. Se 

også vejledningen Vejledning SBSYS – arbejdsgange barnets sag (0-6 år) 

5. Hvad drøftes på visitationsmødet? 

Vedr. nye børn: visitationsudvalget træffer på mødet beslutning om,  

1. Om ansøgningen imødekommes  

2. Indsatsens omfang (timer/uge) og karakter (pæd. vejl. eller midlertidig opnormering) 

3. Hvornår indsatsen starter og for hvor lang tid 

 

http://www.tcbu.vejle.dk/
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Forud for mødet giver småbørnskonsulenten sin vurdering af indsatsens omfang. Småbørnskonsulenten 

tilføjer dette som en note på sagen i SB sys, dette skal ske senest ifm. sidste ansøgningsfrist. Se også 

vejledningen Vejledning SBSYS – arbejdsgange barnets sag (0-6 år) 

 

Der gives som udgangspunkt støtte for 4-6 måneder. Der kan også visiteres for en længere periode. Støtten 

gives i form af et nærmere defineret timeantal.  

Hvis støtten gives i form af en pædagogisk vejleder, tilrettelægges forløbet af den pædagogiske vejleder 

sammen med daginstitutionen. Timeantallet kan variere fra uge til uge, da den pædagogiske vejleder også 

har andre opgaver (bl.a. inklusionspakker, møder mv.) 

Ad hoc beslutninger 

Hvis der er særlige, presserende sager, kan formanden træffe ad hoc beslutninger. Fx beslutning vedr. 

tilflyttende børn med særlige behov. I disse tilfælde orienterer formanden hele visitationsudvalget via mail 

om beslutningen.   

Vedr. evt. forlængelse af forløbet med pædagogisk vejleder:  

Mod forløbets forventede afslutning vurderer den pædagogiske vejleder sammen med 

daginstitutionslederen, om forløbet kan afsluttes til det aftalte tidspunkt. En evt. forlængelse drøftes og 

besluttes på visitationsmødet. Hvis forløbet forlænges, aftales det for hvilken periode. 

Visitationsudvalget drøfter en evt. forlængelse af forløbet på baggrund af en kort status fra den 

pædagogiske vejleder (se skabelon i SB sys) samt daginstitutionens evt. statusrapport. 

Daginstitutionslederen har også mulighed for at give sin skriftlige begrundelse for forlængelse (fx hvis der 

er tvivl om, om forløbet skal forlænges), men skal altså ikke ansøge på ny.  

Internt i Tværfagligt Center for Børn og Unge: senest 14 dage før hvert visitationsmøde har den 

pædagogiske vejleder drøftet med daginstitutionslederen om (de relevante) forløb kan afsluttes som 

planlagt. Der skal herefter snarest gives besked til Charlotte Nielsen om, hvorvidt der søges forlængelse af 

støtteforløbet eller om forløbet afsluttes. 

 

Vedr. evt. forlængelse af midlertidig opnormering 

En evt. forlængelse af en midlertidig opnormering drøftes og besluttes af visitationsudvalget. Hvis forløbet 

forlænges, aftales det for hvilken periode. 

 

Daginstitutionslederne journaliserer statusrapporten på sagen og sender erindring til Charlotte Nielsen 

senest sidste ansøgningsfrist.  
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6. Tidsplan 

Der afholdes visitationsudvalgsmøde fem gange årligt: ultimo januar, april, juni, primo september og 

november2. Er der ikke sager til beslutning, sikrer formanden, at mødet aflyses.  

Visitationsmødet opdeles, således:  

- Først drøftes visitation af nye børn  

- Derefter drøftes evt. forlængelse af forløb med den pædagogiske vejleder 

- Derefter drøftes evt. forlængelse af forløb med midlertidig opnormering 

Ca. 10 dage inden visitationsmødet afholdes formøde med henblik på at fastlægge den ledige kapacitet for 

den kommende periode. Til formødet deltager:  

- Distriktsleder fra Tværfagligt Center for Børn og Unge med faglig ledelse af specialområdet i 

dagtilbud (formand) 

- Pædagogisk konsulent for inklusion og specialpædagogik, Dagtilbud  

- Økonomimedarbejder fra Dagtilbud 

- Sekretær for visitationsudvalget 

Sekretæren for visitationsudvalget indkalder til møderne. 

Aktørernes roller 
Det er daginstitutionslederes rolle, at 

- Tilrettelægge et inkluderende tilbud, så længe barnet er indskrevet i daginstitutionen 

- Ansøge om støtte, hvis barnet har behov for det. Daginstitutionslederen sikrer, at ansøgningen er 

fyldestgørende og sendes rettidigt til visitationsudvalget (sekretariatet). Ansøgningen sendes ved at 

det udfyldte skema journaliseres på Barnets Sag (i SBSYS). Send herefter erindring i SBSYS til 

sekretariatet 

- Sikre forældrenes samtykke 

- Drøfte med den pædagogiske vejleder om forløbet kan afsluttes som planlagt, eller om evt. 

forlængelse skal drøftes i visitationsudvalget. Daginstitutionslederen har mulighed for at give sin 

skriftlige begrundelse for forlængelse (fx hvis der er tvivl om, om forløbet skal forlænges) 

Det er småbørnskonsulentens rolle, at 

- Lave en pædagogisk vurdering, der evt. munder ud i en ansøgning om støtte fra 

daginstitutionslederen. ”Bestil en småbørnskonsulent”, se www.TCBU.Vejle.dk 

- Rådgive og vejlede daginstitutionslederen i forbindelse med visitationsprocessen  

- Rådgive og vejlede forældre til børn med særlige behov 

Det er visitationsudvalgets rolle, at 

- Træffe afgørelse om støtte til enkeltbørn i Vejle Kommune. Nye ansøgninger og evt. ønsker om 

forlængelse. Det vil sige, at visitationsudvalget både kan godkende og give afslag på en ansøgning 

- Være garant for fagligt forsvarlige visitationer indenfor de givne, økonomiske rammer. 

  

                                                           
2 I april, juni og november planlægges møderne ca. 14 dage efter visitationsmødet til Solen, minigrupper og dobbelt dagplejeplads 

http://www.tcbu.vejle.dk/
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Det er den pædagogiske vejleders rolle, at  

- Tilrettelægge et støtteforløb sammen med daginstitutionen. Støtten gives i form af et nærmere 

defineret timeantal, som kan variere fra uge til uge, da den pædagogiske vejleder også har andre 

opgaver (bl.a. inklusionspakker, møder mv.) 

- Rådgive og vejlede forældre til børn med særlige behov 

Lovgrundlag 
Der visiteres til støtte efter dagtilbudslovens3 § 19 (dagtilbud) eller § 21 (dagpleje).  

Vejle Kommune er forpligtet til at sikre den fornødne støtte til barnet. Det lyder, at 

”…kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dagtilbud […] 

for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.”4 

Klageadgang  

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed5. Det betyder, at forældrene – såfremt 

de er uenige i visitationsudvalgets afgørelse – ikke kan klage til en uafhængig klageinstans. Og at chefen for 

Familie og Forebyggelse formelt ikke har pligt til at se på en sag, selv om nogen er utilfreds med et tilbud. 

                                                           
3 Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge. LBK nr 668 af 17/06/2011 
4 § 4 stk. 2 
5 §26 stk. 2 


