Taksttabel: Honorering på plejefamilieområdet i Vesthimmerlands Kommune
Trin
A:
2 vederlag

Barnets støttebehov
Barnet er som børn er flest.
Behov for omsorg, forsørgelse og opdragelse.

Krav til plejefamilien
Skal kunne drage almindelig
alderssvarende omsorg for
barnet.

Der kan være tale om at barnet kan have behov for ekstra
støtte/stimulering i forhold til jævnaldrende. Uproblematisk kontakt
til forældrene.
B:
4 vederlag

Flere almindelige belastningsindikatorer, der medfører mere
omfattende omsorgs- og/eller opdragelsesbehov såsom:
- Faglige/sociale problemer i skolen
- Manglende alderssvarende social udvikling
- Vedvarende søvnproblemer
- Manglende alderssvarende motorisk udviklet
- Manglende selvværd og selvtillid
- Angstsymptomer
- Tilknytningsforstyrrelser
- Manglende tillid til voksne
- Vådligger o.l. urenlighed
- Behov for bistand af psykologisk art
- Diverse psykosomatiske reaktioner
- Lettere fysisk/psykisk handicap med behov for motorisk,
psykisk og social træning
- Træning og ledsagefunktioner
- Udfordringer i kontakten med forældre

C:
5 vederlag

Mange almindeligt forekommende belastningsindikatorer, som
beskrevet ovenfor.
Eller
Én eller få alvorlige belastningsindikatorer, som fordrer
socialpædagogisk indsats af adfærdsregulerende karakter.

Krav om en pædagogisk indsats
i et omfang, der vil kunne
udfordre plejefamilien både
familiemæssigt og socialt.

Opgavens art kræver
socialpædagogisk
indsats, og eventuel
behandling, der dels kræver
en vis erfaring, og/eller en
relevant faglig baggrund.

Alvorlige belastningsindikatorer:
- Spiseforstyrrelser
- Selvskadende adfærd
- Voldelig/aggressiv adfærd i relationen med andre mennesker
- Psykiatriske symptomer
- Flere tidligere anbringelsesforløb
- Følgevirkninger af incest eller anden mishandling/groft
omsorgssvigt
- Misbrugsproblemer
- Svære fysiske/psykiske handicaps med uhensigtsmæssig
adfærd, og/eller stort aktivitetsniveau
- Fysisk/psykisk handicap med omfattende plejebehov
- Fysisk/psykisk handicap med behov for konstant opsyn
D:
7 vederlag

Flere af de ovenfornævnte alvorlige belastningsindikatorer
Eller
Få af de ovenfornævnte alvorlige belastningsindikatorer i større
sværhedsgrad.
Der er tale om svære følelsesmæssige/adfærds- og/eller
sociale problemer, der kræver
behandling.

E:
9-12
vederlag

Barnet/den unges fysiske og/eller psykiske belastningsindikatorer
er så omfattende, at plejefamilien
ses som et alternativ til anbringelse på en døgninstitution/
behandlingsinstitution.

Opgaven kræver relevant
indsigt i arbejdet med de
konkrete problemstillinger,
gerne via uddannelsesmæssig
baggrund.

Professionel plejefamilie med
faglig relevant uddannelse og
erfaring.

