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Dansk: tilbud
Foretrukken term

 

Dansk: leverandør

 

Generel definition: organisation, der leverer ydelser

Relaterede søgeord: organisation

Formidlingsversion: Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser.

 

   

Dansk: tilbud til børn og unge

 

Generel definition: tilbud, der retter sig imod børn og unge

Kommentar: Tilbud til børn og unge kan i visse tilfælde rette sig imod personer op til 23 år

Formidlingsversion: Et tilbud til børn og unge er et tilbud, der retter sig imod børn og unge. Tilbud til børn og unge kan i
visse tilfælde rette sig imod personer op til 23 år.

 

   

Dansk: ambulant tilbud til børn og unge

 

Generel definition: tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til børn og unge

Formidlingsversion: Et ambulant tilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med
at personen kortvarigt er på tilbuddet, og som retter sig mod børn og unge. En person kommer
typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader umiddelbart derefter
stedet. Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning.

 

   

Dansk: ambulant behandlingstilbud til børn og unge

 

Generel definition: ambulant tilbud til børn og unge, der leverer behandling og træning

Kommentar: Behandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling,
alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke
om de leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i
de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

Formidlingsversion: Et ambulant behandlingstilbud til børn og unge er et ambulant tilbud, der leverer behandling og
træning til børn og unge. Behandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling,
alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi. Forskellen
mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre
tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 101

 

   

Dansk: dagtilbud til børn og unge
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Generel definition: tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge

Formidlingsversion: Et dagtilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at
personen er på tilbuddet i en del af dagtimerne, og som retter sig mod børn og unge. Dagtilbud
adskiller sig fra ambulant tilbud ved varigheden og ofte også hyppigheden af de ydelser, som
leveres i tilbuddet, dvs. borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet. Typiske eksempler på
dagtilbud til børn og unge er børnehaver, klubtilbud og undervisningstilbud.

 

   

Dansk: særligt dagtilbud

 

Generel definition: dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til mindre børn med særlige behov, der ikke kan
dækkes af de almindelige dagtilbud

Kommentar: Særlige dagtilbud kan tilbyde lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til
dagtimer og hverdage.
Ved almindeligt dagtilbud forstås de dagtilbud eller fritidshjem, der er nævnt i Dagtilbudsloven.

Relaterede søgeord: specialbørnehave

Formidlingsversion: Et særligt dagtilbud er et dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til mindre børn med
særlige behov, der ikke kan dækkes af de almindelige dagtilbud. Særlige dagtilbud kan tilbyde
lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til dagtimer og hverdage. Ved
almindeligt dagtilbud forstås de dagtilbud eller fritidshjem, der er nævnt i Dagtilbudsloven.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 32

 

   

Dansk: særligt klubtilbud

 

Generel definition: dagtilbud til børn og unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- og samværsydelser til større
børn og unge med særlige behov, der ikke kan dækkes gennem de almindelige klubtilbud

Kommentar: Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de klub- og fritidstilbud, der er nævnt i
Dagtilbudsloven.

Formidlingsversion: Et særligt klubtilbud er et dagtilbud til børn og unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- og
samværsydelser til større børn og unge med særlige behov, der ikke kan dækkes gennem de
almindelige klubtilbud. Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de tilbud, der er nævnt i
Dagtilbudsloven.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 36

 

   

Dansk: botilbud til børn og unge

 

Generel definition: tilbud, der både er botilbud og tilbud til børn og unge

Relaterede søgeord: børnehjem

Formidlingsversion: Et botilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en person, i
forbindelse med at personen er på tilbuddet hele eller dele af døgnet og som retter sig mod børn
og unge.

 

   

Dansk: døgninstitution

 

Dansk: kommunal døgninstitution

 

Generel definition: botilbud til børn og unge, der er offentligt drevet

Kommentar: Døgninstitutioner kan også være selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst med
en kommune.
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Formidlingsversion: En døgninstitution er et botilbud til børn og unge, der er offentligt drevet.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

 

   

Dansk: sikret døgninstitution

 

Generel definition: døgninstitution, som omfatter mindst én sikret afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at
have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller
retskendelse

Relaterede søgeord: lukket institution; sikret institution; lukket døgninstitution; delvist lukket døgninstitution

Formidlingsversion: En sikret døgninstitution er en døgninstitution, som omfatter mindst én sikret afdeling eller
lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i
henhold til dom eller retskendelse.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

 

   

Dansk: delvist sikret døgninstitution

 

Generel definition: døgninstitution, som omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til delvist at
have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller
retskendelse

Formidlingsversion: En delvist sikret døgninstitution er en døgninstitution, som omfatter mindst én afdeling eller
lejlighed, som er godkendt til delvist at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager
personer i henhold til dom eller retskendelse.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

 

   

Dansk: anden døgninstitution

 

Dansk: almindelig døgninstitution (formidlingsterm)

 

Generel definition: døgninstitution, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under døgninstitution

Formidlingsversion: En almindelig døgninstitution er en døgninstitution, der ikke er omfattet af en af de øvrige
kategorier under døgninstitution.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

 

   

Dansk: familiepleje

 

Generel definition: botilbud til børn og unge, hvor barnet eller den unge bor i et privat hjem og deltager i
familielivet

Relaterede søgeord: plejeforældre; plejemor; plejefar; plejebarn; privat døgnpleje; døgnplejehjem

Formidlingsversion: Familiepleje er et botilbud til børn og unge, hvor barnet eller den unge bor i et privat hjem og
deltager i familielivet.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 1-3

 

   

Dansk: kommunal plejefamilie
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Generel definition: familiepleje, der via lang erfaringer eller relevant uddannelse har forudsætninger for at hjælpe
et barn eller en ung med særlige vanskeligheder

Formidlingsversion: En kommunal plejefamilie er en familiepleje, der via lang erfaringer eller relevant uddannelse
har forudsætninger for at hjælpe et barn eller en ung med særlige vanskeligheder.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 2

 

   

Dansk: plejefamilie

 

Dansk: almindelig plejefamilie

 

Generel definition: familiepleje, hvor der ikke er en familierelation eller netværksrelation til et barn eller en ung

Formidlingsversion: En plejefamilie er familiepleje, hvor der ikke er en familierelation eller netværksrelation til et
barn eller en ung.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 1

 

   

Dansk: socialpædagogisk opholdssted
Foretrukken term

 

Dansk: privat opholdssted

 

Generel definition: botilbud til børn og unge, der er privat drevet

Relaterede søgeord: privat institution

Formidlingsversion: Et socialpædagogisk opholdssted er et botilbud til børn og unge, der er privat drevet.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

 

   

Dansk: skibsprojekt

 

Generel definition: socialpædagogisk opholdssted, hvor hovedparten af de socialpædagogiske aktiviteter foregår
på et skib

Kommentar: For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er tilknyttet en landbase, og
skibet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skibsprojekter kan i visse situationer også
drives som enkeltmandsprojekter.

Formidlingsversion: Et skibsprojekt er et socialpædagogisk opholdssted, hvor hovedparten af de socialpædagogiske
aktiviteter foregår på et skib. For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er
tilknyttet en landbase, og skibet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skibsprojekter kan i
visse situationer også drives som enkeltmandsprojekter.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

 

   

Dansk: socialpædagogisk kostskoletilbud

 

Generel definition: socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på 1. - 10. klasses niveau samt
behandling eller andre ydelser til børn og unge med sværere sociale problemer og særlige
behov

Kommentar: Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og
efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering
samt den pædagogiske tilgang.
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Formidlingsversion: Et socialpædagogisk kostskoletilbud er et socialpædagogisk opholdssted, der leverer
undervisning på 1. - 10. klasses niveau samt behandling eller andre ydelser til børn og unge
med sværere sociale problemer og særlige behov. Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller
sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved
den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

 

   

Dansk: socialpædagogisk efterskoletilbud

 

Generel definition: socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på 8. -10. klasses niveau til unge med
behov for at bryde med uhensigtsmæssige sociale miljøer og adfærdsmønstre

Kommentar: Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og
efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering
samt den pædagogiske tilgang.

Formidlingsversion: Et socialpædagogisk efterskoletilbud er et socialpædagogisk opholdssted, der leverer
undervisning på 8.-10. klasses niveau til unge med behov for at bryde med uhensigtsmæssige
sociale miljøer og adfærdsmønstre. Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og
håndarbejdsskoler. Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie
grundskoler og efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske
regulering samt den pædagogiske tilgang.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

 

   

Dansk: andet socialpædagogisk opholdsted

 

Dansk: almindeligt socialpædagogisk opholdsted (formidlingsterm)

 

Generel definition: socialpædagogisk opholdssted, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under
socialpædagogisk opholdssted

Formidlingsversion: Et almindeligt socialpædagogisk opholdssted er et socialpædagogisk opholdssted, der ikke er
omfattet af en af de øvrige kategorier under socialpædagogisk opholdssted.

Vejledende lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

 

   

                 

i-Term http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

5 af 5 15-01-2015 13:28


