Visitationsretningslinjer for Julemærkefonden

Den 06. marts 2018

Retningslinjer for visitation af børn til de fem Julemærkehjem
Henvisning af børn til ophold på et Julemærkehjem sker ved fremsendelse af ansøgningsskema til
Julemærkefondens kontor, Baldersvej 3, 4000 Roskilde. Ansøgningen findes på Julemærkefondens
hjemmeside julemaerket.dk og kan printes derfra, eller rekvireres fra Julemærkefondens kontor, telefon 33
13 37 45.
Ansøgningen skal indeholde en fyldig beskrivelse af barnets situation, herunder skolemæssige, familiære og
helbredsmæssige problemer, samt en begrundelse for den aktuelle ansøgning suppleret med bilag fra
skole, læge eller andre fagpersoner. For at blive behandlet, skal ansøgningen være forsynet med forældre
eller værges underskrift. Samtidig tages der stilling til samtykke i forbindelse med forespørgsler til barnets
skole, læge m.v. samt deltagelse i opfølgning efter endt ophold i barnets hjemkommune
Oplysninger om barnets helbredsmæssige forhold udfyldes og underskrives af en læge, almindeligvis
familielægen eller lægen fra børneafdelingen/praktiserende speciallæge, hvis ansøgningen skyldes forhold
disse har større kendskab til. Hvis ansøgningen ikke er korrekt udfyldt, f.eks. mangler underskrift, udfyldte
punkter på ansøgningen og lignende. Tilbagesendes den til forældrene med en påtegning om, hvad der
mangler. Familien og indstillende læge vil almindeligvis modtage besked indenfor 4-6 uger.

Visitation:
Sagsbehandleren på Julemærkefondens kontor og visitator ser alle indkomne ansøgninger, og vurderer om
der ud fra det foreliggende materiale kan foretages visitation, eller om materialet skal suppleres med
oplysninger fra skole, dag- eller døgntilbud, speciallæger, psykolog, m. fl.
Sagsbehandleren foretager registrering, kontrol af cpr.nr, adresser mv. samt udfærdiger og fremsender
forespørgsler og tilbagemeldingerne til familier m.v.
Visitator vurderer om Julemærkefonden kan opfylde familiernes ønske om et ophold, samt om det vil være
til gavn og glæde for barn og familie. Børn, som har været eller er under psykologisk udredning, kan først
visiteres, når endelig konklusion fra udredningen foreligger.
Vurderingen af, hvilket Julemærkehjem barnet skal tilbydes ophold på, sker med baggrund i barnets
hjemkommune.

Afslag:
Børn på Julemærkehjem er mellem 7 og 14 år. Yngre eller ældre børn vil få afslag. Det gælder også børn,
der tidligere har haft et ophold, børn hvor det skønnes, at problemerne kan takles bedre andre steder, børn
med så massive problemer at det vil kræve uforholdsmæssige mange ressourcer, børn der kræver
børnepsykiatrisk behandling, eller hvor problemerne er så bagatelagtige, at de ikke berettiger til et 10 ugers
ophold. Børn, hvis ophold kræver særlig indsats f.eks. børn med sukkersyge, konfereres almindeligvis med
forstanderen for det pågældende Julemærkehjem. Aktuelt gives der afslag på ca. 10 % af ansøgningerne.
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Tilbagemelding:
Når visitationen har fundet sted sendes visiterede ansøgninger til forstanderne på Julemærkehjemmene for
at vurdere, hvilke ansøgninger som giver anledning til et ”tidligt forbesøg”. Sagsbehandleren meddeler
resultatet om afslag, tilsagn med forbehold (tidligt forbesøg) eller endelig tilsagn til familien og indstillende
læge. Skulle der fremkomme nye oplysninger i ventetiden, eller skulle det tidlige forbesøg eller almindeligt
forbesøg på Julemærkehjemmet afdække, at det ikke forventes af barnet vil profitere af et ophold, kan
forstanderen træffe beslutning om at barnet ikke tilbydes et ophold. Forstanderne orienterer efterfølgende
sagsbehandleren.

Hensynet til barnet:
Et barn som er startet sit ophold på et Julemærkehjem kan sendes hjem, hvis hjemmet skønner, at barnet
ikke vil profitere af opholdet, som forudset ved visitationen. Beslutningen om hjemsendelse før tid af et
barn træffes af forstanderen på det pågældende Julemærkehjem.
Opholdene planlægges til 10 uger, og forlængelse kan almindeligvis ikke ske, bl.a. af hensyn til de
hundredvis af børn, der p.t. venter på et ophold. Hvis en forlængelse af et ophold undtagelsesvis kommer
på tale, træffes en sådan beslutning af forstanderen på det aktuelle Julemærkehjem.

