Standardaftale og procedure mellem
Kollektivet Hunderup
Og
Xxxxxxxxx Kommune

Kollektivet Hunderup
Kjærgårdsvej 30 b
Hunderup
6740 Bramming
Tlf. 75 17 28 40

Hunderup d. xx-xx-xxxx

Vedrørende………………………………………………………………………cpr. Xxxxxx-xxxx

1.
Efter en kort orientering om den unge/barnet og problemets karakter, fremsender den anbringende
myndighed en beskrivelse af den unge/barnet,
2.
Der afholdes et orienterende møde på Kjærgårdsvej 30b med den unge/barnets sagbehandler og
andre implicerede personer.
3.
Den anbringende myndighed sørger for afklaring af de økonomiske rammer.
4.
Der aflægges besøg i Kollektivet af den unge/barnet, dennes forældre/værge, pårørende,
sagsbehandler og evt. flere.
5.
Efter for besøget tager den unge/barnet, forældrene og Kollektivet hver især endelig stilling.

6.
Opholdsprisen er pr. 1. januar 2013………………………………………..64.766,- kr. pr. mdr.
Opholdsbetalingen indsættes månedsvis forud på konto:

xxxx-xxxxxx
SydBank Bramming afd.
Storegade 30
6740 Bramming
Opholdsprisen reguleres en gang årligt, hver den 1. januar.
7.
Ud over behandling dækker beløbet kost, logi, lommepenge, beklædning, fritidsaktiviteter,
administration og rejser.
8.
Personlige udgifter til medicin, hjælpemidler, briller, høreapparater og lignende betales af den
anbringende myndighed.
9.
Der kan i specielle tilfælde, blive tale om, at anbringende myndighed yder et særligt månedligt
beløb til dækning af ekstraordinære udgifter,
Herom er aftalt følgende:
10.
Hvis der på noget tidspunkt under opholdet i Hunderup Kollektivet bliver tale om ekspertbistand,
f.eks. speciallæger, fysioterapeut, psykiater, psykolog eller lignende, dækkes denne udgift af den
anbringende myndighed.
11.
Den unge skal ved indflytningen være udstyret med passende tøj, både vinter og sommertøj, dyne,
hovedpude og sengelinned, cykel og pas, skoletaske og skoleredskaber.
For bl.a. at tilgodese dette, forventes der bevilget et indskrivningsgebyr på …..8906,- kr.
12.
Flytning af barnets/den unges ejendele ved ind og udflytning betales af den anbringende
myndighed.
13.
I tilfælde af rømning fra Kollektivet, dækker anbringende myndighed alle udgifter der er forbundet
hermed.
14.
Udgifter i forbindelse med eventuel aflastning afholdes af den anbringende myndighed.

15.
I det omfang, de af Kollektivet tegnede forsikringer ikke dækker, hæfter den anbringende
myndighed for skade på ejendom, indbo, anden tingsskade og for personskade forvoldt af
barnet/den unge.
Hunderup Kollektivet har tegnet følgende forsikringer;
Familieforsikring, Erhvervsansvarsforsikring og Ulykkesforsikring.
16.
Standardaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Dog kan Hunderup Kollektivet, hvis
barnet/den unge over træder stedets sociale normer i forbindelse med brug af stoffer, vold eller
lignende, opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. Dette vil dog ske i samarbejde med anbringende
myndighed.
17.
De første 3 måneders op i Kollektivet er en iagttagelses- og observationsperiode. Efter denne
periode opstilles der i samarbejde med sagsbehandleren en plan for det videre forløb.
18.
For at barnet/den unge skal få det fulde udbytte af opholdet, forventes der et tæt samarbejde med
sagsbehandleren.
Sagsbehandler er i dette tilfælde:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19.
I øvrigt er aftalt:

Dato:

Underskrift

Underskrift

