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Prioriteringsforslag

Nr. ISU04

Overskrift

Pusterum - Indsats for børn med brug for en omsorgsindsats

Udvalg
Forslagsstiller
Udgiftstype

Institutions- og Skoleudvalget
Administrationen
Serviceudgifter

Beløb i 1.000 kr.
2023-priser
Nuværende budget

2023

2024

2025

2026

Budgetændring – drift
Effektivisering
Udvidelse
Samlet ændring (Netto)

-4.664
3.000
-1.664

-4.664
3.000
-1.664

-4.664
3.000
-1.664

-4.664
3.000
-1.664

Personalekonsekvenser
Ændring i antal årsværk

5

5

5

5

Note: (-) = mindreudgift/merindtægt, (+) = merudgift/mindreindtægt

1. Resumé
Pusterum er en indsats til børn med særlige behov i alderen 5-14 år, hvor der er vurderet
behov for en omsorgsindsats, som supplement til hjemmet. Indsatsen er indgribende og skal
medvirke til at børn, som er i risiko for anbringelse, kan forblive i eget hjem og i det lokale
miljø samtidig med, at miljøet omkring barnet er trygt og udviklingsfremmende.
2. Status
Pusterum er en ny forbyggende indsats, som er inspireret af tilsvarende indsatser i flere
andre kommuner. Forslaget bygger på erfaringer med lignende tilbud i bl.a. Halsnæs og
Ballerup kommuner.
3. Ændringsforslag
Pusterummet etableres, som en indsats, hvor omsorgsmiljøet i hjemmet suppleres for de
børn, der kommer fra hjem, hvor forældrenes udviklingsmuligheder er begrænsede, og hvor
der er behov for en længerevarende understøttende og kompenserende indsats i nærmiljøet.
Målgruppen er således børn/familier, som har behov for meget indgribende indsatser, og

hvor risikoen for anbringelse er høj. Det er familier, hvor situationen i hjemmet har en
karakter, hvor der er behov for at trække børnene ud af familien og give dem et
kompenserende tilbud, samtidig med at forældrene kan hjælpes til at mestre
forældrerollen.
Pusterummet skal på den måde bidrage til at skabe mulighed for, at det indskrevne barn kan
trives og udvikle sig så godt som muligt. Indsatsen forventes at være suppleret af andre
indsatser f.eks. familiebehandling, dagbehandling og/eller weekendaflastning.
Tilbuddet etableres med en kapacitet til 15 børn, som har mulighed for at komme 2 faste
dage om ugen. Alle børn får en fast tilknyttet kontaktvoksen i tilbuddet. Åbningstiden vil være
fra kl. 14–21 mandag–torsdag (dvs. fra skoletids ophør og frem til sengetid). I skolernes ferie
er åbningstiden fra kl. 10-17 med mulighed for ture ud af huset og lignende.
Målet med indsatsen er, at støtte børnenes dagligdag i forhold til at danne og fastholde
relationer til børn og voksne samt at opøve deltagelseskompetencer i fællesskaber. Målet er
også at støtte børnene i dagligdagen med lektielæsning, sund mad, hygiejne f.eks. bad, sikre
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at barnet kommer til tandlæge, læge/sundhedspleje besøg, deltage i fritidsaktiviteter og/eller
legeaftaler samt at sikre barnets almene dannelse i form af oplevelser m.m. samt træning i
alderssvarende selvstændighed. Der er også mulighed for praktisk hjælp til madpakker,
vasketøj m.m.

Børnene kan gå i almindeligt fritidstilbud samtidig med, at de er indskrevet i
Pusterummet, og vender tilbage til det almindelige tilbud efter indsatsen i Pusterummet.
Pusterummet vil også kunne tilbydes til familier, hvor børnene ikke er indskrevet i
almindeligt fritidstilbud.
Støtten i Pusterummet rækker længere end de almindelige tilbud kan give, herunder at
børnene kan være i tilbuddet helt frem til sengetid, og at der samtidig arbejdes med hele
familien. Der arbejdes ud fra socialpædagogiske metoder og via genkendelige samt
tryghedsskabende strukturer med nærvær og omsorg, som omdrejningspunkt. Indsatsen
ligger indenfor rammerne af Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 9: Anden hjælp, der har til formål
at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.
Tilbuddet i Pusterummet vil være tidsafgrænset, indtil familien igen kan mestre
hverdagen med mindre indgribende indsatser.
Mølleholmskolen har meldt positivt tilbage i forhold til at kunne huse tilbuddet, og det foreslås
derfor, at tilbuddet etableres i lokaler på Mølleholmskolen. Lokalerne skal anvendes i
tidsrummet fra kl. 14 til 21 mandag til torsdag. Der er desuden behov for adgang til skolens
køkkenfaciliteter.
Skolekøkkenet på Mølleholmskolen anvendes i dag én gang om måneden til finere madlavning
og hver onsdag til madlavning som en del af et gruppetilbud til borgere inden for
socialpsykiatrien med nedsat funktionsevne (som regel med en psykiatrisk diagnose). Begge
aktiviteter kan flyttes til Torstorp Skoles køkken, hvor der er ledigt.
Desuden bruges skolekøkkenet på Mølleholmskolen til FOF-aktiviteter. Aftalerne om dette
ophører med udgangen af 2022.
4. Konsekvens
Med forslaget kan børn og unge med behov for en ekstra omsorgsindsats tilbydes denne i
nærområdet med mulighed for at blive i familien og eksisterende skole- og fritidstilbud.
Tilbuddet er tilrettelagt som et gruppetilbud, der giver børnene mulighed for at være sammen
med andre med tilsvarende behov.

Besparelsen opnås ved en forventning om, at der bliver mindre behov for andre
indgribende indsatser i familien som fx ekstern aflastning, ekstern familiebehandling og
anbringelser.
Børnene, som er i målgruppen for tilbuddet, kostede i 2021 i gennemsnit 344.000 kr. årligt til
hhv. aflastning og familiebehandling. Med 15 pladser og en belægningsprocent på 90 pct. vil
dette give reducerede udgifter på 4.664.000 kr. Selve Pusterummet skønnes at koste
3.000.000 kr. årligt. Den årlige effektivisering vil således være 1.664.000 kr.
5. Investeringsbehov
Forslaget indebærer ansættelse af fire årsværk til den pædagogiske indsats på 37 timer pr.
uge samt en ansat, som også varetager køkkenfunktionen 30 timer pr. uge. Derudover skal
der afsættes budget til vikardækning ved ferie og sygdom. Der vil typisk være tale om
fleksible ansættelser, hvor en ansat fx har 2 vagter ugentligt i pusterummet og øvrige timer i
andre familierettede indsatser. I alt skønnes Pusterummet således at have følgende løn- og
driftsudgifter:
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4 årsværk til den pædagogiske indsats á 550.000 kr.
1 køkkenmedhjælper á 350.000 kr.
Vikarbudget på 5 pct. svarende til 130.000 kr.
Driftsudgifter 320.000 kr. til aktiviteter, forplejning mv.

Der er således behov for en udvidelse af driftsbudgettet på 3 mio. kr.
Dertil kommer en anlægsinvestering på 0,1 mio. kr. til nødvendigt inventar til opstart af
Pusterummet.
6. Relevante dokumenter eller sammenhæng til andre bidrag
Forslaget har ikke sammenhæng til andre forslag.
7. Bemærkninger fra HU
Medarbejdersiden gør opmærksom på, at forslaget kan medføre flere forskellige personaler og
en mere omskiftelig hverdag for sårbare børn.
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