
  

 
 

  

 

2. Opfølgning og andre sagshændelser, 0-17årige 
Sagshændelser i anbringelsesperioden 

Døgnophold for 18-22årige i anbringelsessted (efterværn) indberettes i Skema 3 
 

Klik på siden for PRINT af de udfyldte skemasider  

Identifikation (kan ikke ændres):           ?

Indberettende kommune (handlekommune):    

Skema-lb.nr.:  ..

Skemaidentifikation:  ..

Statistikskema indberettet af:                 
 
Vælg lokalforvaltning 

?

Lokalforvaltning:  

Sagsbehandler:  

Tryk OK for at fortsætte 
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Grundoplysninger, 0-17årige  

1. Barnets eller den unges personnummer:                 
    (eventuelt fødselsdato og udlændingenummer) 

?

personnummer udlændingenr. 

1.a Barnets/den unges personnummer:   

1.b Alder og køn for barn/ung uden CPR-nr.  Dreng Pige nmlkj nmlkj

  
  Hvilke afgørelser eller sagshændelser vedrører indberetningen?     
  (markér ét eller flere felter)  
  

?

. 0. Iværksættelse af anbringelse 
1. Iværksættelse af ændret anbringelsessted 
2. Ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse 
3. Generel opfølgning af anbringelsen 
4. Forelæggelser for børn og unge-udvalget 
5. Hjemgivelse/ophør af anbringelse/sagsophør 
6. Afgørelse om efterværn (§ 68, stk. 12) forud for det 18. år 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

 

Tryk OK for at fortsætte (Det tager et øjeblik) 
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0. Iværksættelse af anbringelse  

0.1 Hvornår er barnet/den unge flyttet til anbringelsesstedet?                       
  

?

0.1       (ddmmåå)  

0.2.a Hvilken type anbringelsessted er barnet/den unge anbragt i?              ?

0.2.a Netværksplejefamilie 
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt 
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt 
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt 
Kommunal plejefamilie, konkret godkendt 
Eget værelse, kollegium, kollegielignende 

opholdssted 
Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket 

afdeling på åben døgninstitution 
Døgninstitution, sikret afdeling 
Døgninstitution, almindelig afdeling 
Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne efter § 67, stk. 2 
11. Kost- og eller efterskole efter § 142, stk. 7 

(socialpædagogisk opholdssted) 
Socialpædagogisk opholdssted 
Skibsprojekt efter § 67 eller § 142 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

0.2.b I hvilken kommune er anbringelsesstedet beliggende?                        ?

Hent kommunenavn/-nummer 

0.2.b Kommunens navn:  

0.2.b Kommunenummer:  

0.2 b Angiv anbringelsesstedets p-nr.:  
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1. Iværksættelse af ændret anbringelsessted  

1.1 Dato for barnets/den unges flytning til det nye anbringelsessted:                       ?

1.1       (ddmmåå)  

1.2.a Hvilken type anbringelsessted er barnet/den unge anbragt i efter flytningen?    ?

1.2.a Netværksplejefamilie 
Almindelig plejefamilie, generelt godkendt 
Almindelig plejefamilie, konkret godkendt 
Kommunal plejefamilie, generelt godkendt 
Kommunal plejefamilie, konkret godkendt 
Eget værelse, kollegium, kollegielignende 

opholdssted 
Delvis lukket døgninstitution eller delvis lukket 

afdeling på åben døgninstitution 
Døgninstitution, sikret afdeling 
Døgninstitution, almindelig afdeling 
Døgninstitution for børn og unge med nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne efter § 67, stk. 2 
11. Kost- og eller efterskole efter § 142, stk. 7 

(socialpædagogisk opholdssted) 
Socialpædagogisk opholdssted 
Skibsprojekt efter § 67 eller § 142 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

1.2.b I hvilken kommune er anbringelsesstedet beliggende?                                   ?

Hent kommunenavn/-nummer 

1.2.b Kommunens navn:  

1.2.b Kommunenummer:  

1.2 b Angiv anbringelsesstedets p- nr.:  
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1. Iværksættelse af ændret anbringelsessted (fortsat)  

1.3 På hvis foranledning blev anbringelsesstedet ændret?                           
(markér evt. flere felter) 

?

1.3 1. forældremyndighedsindehaver 
2. barnet/den unge 
3. anbringelsesstedet 
4. kommunen 
5. politi/anklagemyndighed 
6. domstol 
7. ankemyndighed 
8. Andre 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

1.4 Hvad var hovedårsagen/-erne til ændring af anbringelsesstedet:              
      (markér evt. flere felter) 

?

1.4 Årsager til skift: 1. ændringen følger et planlagt udviklingsforløb 
2. forbedring af forholdene for barnet/den unge 
3. forværring af forholdene for barnet/den unge 
4. barnet/den unge forlader anbringelsesstedet (vil ikke være der) 
5. anbringelsen er brudt sammen (anbringelsesstedet har opgivet) 
6. hidtidigt anbringelsessted lukker 
7. andre årsager 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk OK for at fortsætte 
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2. Ændring af tvangsanbringelse til  
frivillig anbringelse  

2.1 Dato for forvaltningens afgørelse på baggrund af sagens omstændigheder,                    
og/eller forældremyndighedsindehaver(e)s samtykke til anbringelsen: 

?

2.1               (ddmmåå)  

Tryk OK for at fortsætte 
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3. Generel opfølgning for barnet/den unge 
under 18 år  

3.1 Dato for generel opfølgning, jf. § 70, stk. 1                                          ?

      3.1             (ddmmåå)  

3.2 Tilsynssamtale med barnet/den unge under 18 år                                 
 
      Har der til denne opfølgning været en samtale med barnet/den unge  
      under tilsynsbesøg på anbringelsesstedet, jf. § 70, stk. 2 ?  
      (hvis Nej, markér evt. flere) 

?

      3.2 Ja 
Nej, opfølgningen er ikke sket på baggrund af tilsynsbesøg 
Nej - men børnesamtale er gennemført andetsteds 
Nej - barnet/den unge ønskede ikke samtalen gennemført 
Nej - barnet/den unges modenhed talte imod samtale 
Nej - sagens karakter talte afgørende imod samtale 
Nej - andre årsager 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

3.3 Er der siden seneste opfølgning sket ændringer i forældremyndighed?      ?

      3.3 Ja Nej nmlkj nmlkj

Tryk OK for at fortsætte 
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4. Forelæggelse for børn og unge-udvalget  

4.1 Dato for forelæggelsen i børn og unge-udvalget:                                 ?

4.1           (ddmmåå)  

4.2 Hvilke indstillinger mv. er blevet forelagt børn og unge-udvalget?           ?

a. ændring fra frivillig, § 52, til tvangsmæssig, § 58, 
anbringelse 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

b. opretholdelse af anbringelse, forlængelse af forventet 
varighed, § 62, stk.1-2 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

c. fastsættelse af en længere frist end nævnt i stk. 1-3, § 
62, stk. 4 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

d. forlængelse af anbringelse til 3 år for 0-årige, § 62, stk. 
5 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

e. Videreførelse af anbringelsen på grund af stærk 
tilknytning til anbringelsesstedet, jf. § 68 a 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

f. afgørelse (efter § 58 og 68 a) om ændring af 
anbringelsessted, jf. § 69, stk. 3-4 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

g. afvisning af begæring om hjemgivelse og videreførelse 
af anbringelse, §§ 68 og 68 a 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

h. opretholdelse af anbringelse efter foreløbig beslutning, 
§ 75, stk. 3-4 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

i. begrænsning i barnets/den unges ret til kommunikation, 
§ 71, stk. 3, jf. stk. 6 

1. Ja, besluttet   2. Nej, ikke tiltrådt 
3. Nej, bortfaldet 4. Ikke forelagt 

nmlkj nmlkj

nmlkj nmlkj

j. andre spørgsmål Ja Nej nmlkj nmlkj
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5.1 Dato for hjemgivelsen eller ophøret:                               ?

5.1     (ddmmåå)  

5.2 Hvad var årsagerne til ophør af anbringelsen?                   
(markér evt. flere) 

?

5.2 1. hjemgivelse, formålet med anbringelsen er opnået 
2. hjemgivelse, formålet med anbringelsen blev ikke opnået 
3. hjemgivelse på forældremyndighedsindehavers begæring 
4. hjemgivelse da den unge over 15 år har trukket samtykke tilbage 
5. hjemgivelse, børn og unge-udvalget har ikke tiltrådt forlænget anbringelse 
6. hjemgivelse, Ankestyrelsen har hjemgivet barnet/den unge 
7. hjemgivelse, Landsretten har ophævet afgørelsen om anbringelse 
8. ophør idet den unge fyldte 18 år 
9. ophør idet anbringelsesstedet lukker 
10. sagsophør idet der ikke kunne findes et egnet anbringelsessted 
11. sagsophør, sagen er overdraget til ny handlekommune 
12. ophør, barnet/den unge har forladt anbringelsesstedet (vil ikke være der) 
13. ophør, anbringelsen er brudt sammen (anbringelsesstedet har opgivet) 
14. andet ophør/sagsophør 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk OK for at fortsætte 
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5. Hjemgivelse/ophør af anbringelsen/sagsophør  
(Overdragelse af handlekommuneforpligtelse)  

5.2.a Fra hvilket tidspunkt er handlekommuneforpligtelsen overdraget?     ?

5.2.a dato (ddmmåå)  

5.2.b Hvilken kommune er blevet handlekommune for barnet/den unge?    ?

Hent kommunenavn/-nummer 

5.2.b Kommunens navn:  

5.2.b Kommunenummer:  

Tryk OK for at fortsætte 
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5. Hjemgivelse/ophør af anbringelsen/sagsophør 
(fortsat)  

5.3 Hvor tager barnet/den unge ophold efter hjemgivelsen/ophøret?      ?

5.3   hos/i: 1. forældre 
2. nye adoptionsforældre 
3. andre i familien 
4. netværk der ikke er i familie 
5. selvstændig bolig 
6. botilbud for voksne med varig nedsat funktionsevne 
7. kriminalforsorg 
8. aftjening af værnepligt 
9. andre/andet 
10. uoplyst 

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Tryk OK for at fortsætte 
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6. Afgørelse om efterværn forud for det 18. år 
senest 6 måneder før det fyldte 18. år - § 68, stk. 12  

6.1 Dato for afgørelsen om, hvorvidt den unge har behov           
for foranstaltninger efter det 18. år, jf. § 68, stk. 12: 

?

6.1 (ddmmåå)  

6.2 Hvilke foranstaltninger, har kommunen truffet afgørelse      
om i forbindelse med afgørelsen om efterværn, jf. § 76?  
(markér evt. flere) 

?

6.2 1. Døgnophold i et anbringelsessted 
2. Fast kontaktperson for den unge 
3. Udslusningsordning 
4. Andre former for støtte 
5. Tilbud ikke endeligt besluttet 
6. Ingen efterværnstilbud - ophør 

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

gfedc

Tryk OK for at fortsætte 
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