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Visitationsindstilling for Specialplads børneområdet og evt. 
behandlingsindsats/familiebehandling (0-5 år) 
Mødedato:    
 
 

Inklusionsindsatsplan vedlagt (sæt kryds)  
 

Udfyldes af Tovholder i 1. led/tovholder for barnets sag i daginstitutionen: 

I samarbejde mellem leder/tovholder af 1. og 2. led:  
En kort beskrivelse af problemstilling  

1. led - Inklusionstiltag1 i daginstitution 
2. led – Faglig vurdering af problemstilling  

Begrundelse for indstilling 
  
Samarbejde og tiltag for familien  
(herunder hvorfor der peges på den konkrete anbringelsesform samt mål for barnets udvikling i perioden) 

Nuværende 
daginstitution 

 Ansvarlig psykolog:  

Barnets navn:  Cpr.:  

Barnets adresse    

    

Mors navn  Fars navn  

Adresse og 
telefonnr./e-mail 

 Adresse og 
telefonnr. /e-mail 

 

Hvem har 
forældremyndighed 

   

 
Indstilling godkendt af forældre  
 
Dato og underskrift:     
 

Øvrigt involverede        Navn  Øvrige involverede     Navn  

Psykolog  Sagsbehandler  

Logopæd  Læge  

Fys/Ergo  Hospital  

Sundhedsplejerske   Andre  

Familiepædagog    

 

Ny ansøgning  Revisitation  

Ansøgningsdato  Ansøgningsdato  

Afgørelsesdato  Afgørelsesdato  

    

Opfølgningssag    

Opfølgningsdato    

Ny opfølgningsdato    

 

                                                
1
 Inklusionstiltag, herunder: 

1. Tiltag i forhold til fællesskabet i børnehuset  
2. Tiltag for barnet  
3. Evaluering af indsats 
4. Forældrenes syn på (beskrivelse af) indsatsen 
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Bilag vedlagt: 
 

Sæt kryds Øvrige 
oplysninger: 

Øvrige deltagere til 
visitationsmødet: 

Inklusionsindsats-
plan 

Skal altid vedlægges    

Pædagogisk 
psykologisk 
vurdering 

   

    

    

 
Indstilling Udfyldes af tovholder i 2. led                 Afgørelse  

1. prioritet: (Anfør specialtilbud og behandlingsindsats/familiebehandling) 
 

(sæt kryds) 

Økonomi i alt:  
Anfør årlig udgift i kolonnen for foranstaltninger 
§ Foranstaltning Pris § Foranstaltning  Pris 

 Specialtilbud   Rådighedsbeløb  

 Aflastning   Afledte udgifter kost 
mm 

 

 Støtteperson til 
barnet 

  Egenbetaling: hvis ja 
sæt kryds og skriv pris 

 

 Behandlingsindsats     

 Psykologbehandling      

 Anden behandling     

 Kørsel Angiv 
tidsramme (1: 

nu, 2: i 
fremtiden, 3: ikke 
på tale pt.) 

 Antal km Pris 
(angives hvis 
muligt) 

 Fælles bus kørsel     

 Taxa solo     

 Taxa samkørsel     

    Økonomi i alt  

 
Udfyldes af tovholder i 2. led                 Afgørelse  

2. prioritet: (Anfør specialtilbud og behandlingsindsats/familiebehandling) 
 

(sæt kryds) 

Økonomi i alt:  
Anfør årlig udgift i kolonnen for foranstaltninger 
§ Foranstaltning Pris § Foranstaltning  Pris 

 Specialtilbud   Rådighedsbeløb  

 Aflastning   Afledte udgifter kost 
mm. 

 

 Støtteperson til 
barnet 

  Egenbetaling: hvis ja 
sæt kryds og skriv pris 

 

 Behandlingsindsats     

 Psykologbehandling      

 Anden behandling     

 Specialtilbud   Rådighedsbeløb  

 Aflastning   Afledte udgifter kost 
mm 
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 Støtteperson til 
barnet 

  Egenbetaling: hvis ja 
sæt kryds og skriv pris 

 

 Behandlingsindsats     

 Psykologbehandling      

 Anden behandling     

 Kørsel Angiv 
tidsramme (1: 

nu, 2: i 
fremtiden, 3: ikke 
på tale pt.) 

 Antal km Pris 
(angives hvis 
muligt) 

 Fælles bus kørsel     

 Taxa solo     

 Taxa samkørsel     

    Økonomi i alt  

              
Udfyldes af visitationsudvalget 

Begrundelse for afgørelse og noter til sagen  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


