Priser pr. 1. januar 2022
Samværsopgaver (støttet og overvåget)
Pr. time

Hverdage, kl. 08.00 - 17.00
Hverdage, kl. 17.00 - 08.00, samt weekend & helligdag
Leje af lokale inkl. forplejning, u. konsulentbistand, alle dage pr. time
Forberedelse & afslutning - ½ time pr. samvær, hv.dage før kl. 17.00
Forberedelse & afslutning - ½ time pr. samvær, hv.dage efter
kl.17.00 weekend & helligdage
Udarbejdelse af udtalelser (min. 1 time)
Møder - mødetid & forberedelse (min. 1 time)

kr.
kr.
kr.
kr.

620,00
800,00
580,00
210,00

kr.
kr.
kr.

400,00
620,00
620,00
Pr. måned

Opstartsgebyr pr. sag: Udarbejdelse af IP (individuel plan,
oprettelse i elektronisk journalsystem Planner4You (P4Y)
Ved aflysning, mindre end 1 døgn før start, eller udeblivelse betales
aftalt honorar
Pris eksempel første måned:
Opstartsgebyr
2 samvær af 2 timer i lejet lokale mellem kl. 8.00-17.00
Forberedelse og afslutning, herunder notatskrivning i P4Y x 2
Samlet pris første måned for 2 x 2 timers samvær i lejet lokale:
Pris eksempel anden + efterfølgende måneder:
2 samvær af 2 timer i lejet lokale mellem kl. 8.00-17.00
Forberedelse og afslutning, herunder notatskrivning i P4Y m.m. x 2
Samlet pris anden måned for 2 x 2 timers samvær i lejet lokale:

Kr.

1.595,00

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

1.595,00
1.880,00
420,00
3.895,00

Kr.
Kr.
Kr.

1.880,00
420,00
2.200,00

Transport:
Kilometergodgørelse beregnes efter statens højeste kilometertakst.
I samærsopgaver beregnes der km-godtgørelse fra Skibby, Roskilde eller Holbæk.
Der opkræves en timepris ved kørsel uden forældre eller børn. Ved kørsel med forældre og børn
opkræves alm. samværstakst pr. time + kilometertakst
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Støtte-kontakt- og mentorordninger
Pr. time

Hverdage, kl. 08.00 - 17.00 inkl. aktivitetsbeløb (fx forplejning og
entre). Minimum 2 timer pr. gang.
Hverdage, kl. 17.00 - 08.00, samt weekend & helligdage inkl.
aktivitetsbeløb (fx forplejning og entre). Minimum 2 timer pr. gang.
Forberedelse & afslutning - ½ time pr. gang, hv.dage kl. 8.00-17.00
Forberedelse & afslutning - ½ time pr. gang, hv.dage eft. kl. 17.00,
weekend & helligdage
Udarbejdelse af udtalelser (min. 1 time)
Møder - mødetid & forberedelse (min. 1 time)

kr.

520,00

kr.

675,00

kr.

210,00

kr.
kr.
kr.

325,00
620,00
620,00
Pr. måned

Opstartsgebyr pr. sag: Udarbejdelse af IP, ICS, oprettelse i
elektronisk journalsystem Planner4You (P4Y)
Ved aflysning, mindre end 1 døgn før start, eller udeblivelse betales
aftalt honorar
Pris eksempel første måned:
Opstartsgebyr
4 x 2 timer mellem kl. 8.00-17.00 (minus første time)
Forberedelse og afslutning af hvert samvær, herunder notatskrivning
i P4Y) x 4
Samlet pris første måned for 8 timer (4 x 2 timer)
Pris eksempel anden + efterfølgende måneder:
4 x 2 timer mellem kl. 8.00-17.00
Forberedelse og afslutning af hvert samvær, herunder notatskrivning
i P4Y) x 4
Samlet pris anden måned for 8 timer (4 x 2 timer)

Kr.

1.595,00

Kr.
Kr.
Kr.

1.595,00
2.080,00
840,00

Kr.

4.515,00

Kr.
Kr.

2.080,00
840,00

Kr.

2.920,00

Transport:
Kilometergodgørelse beregnes efter statens højeste kilometertakst.
Der beregnes km-godtgørelse fra Skibby, Roskilde eller Holbæk.
Der opkræves en timepris ved kørsel uden voksne eller børn. Ved kørsel med voksne og børn
opkræves alm. takst pr. time+ kilometertakst
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§50 Børnefaglig undersøgelse
§50 Børnefaglig undersøgelse
I en § 50 undersøgelse udarbejdet af Believe afdækker vi, hvilke problemer og ressourcer, der er hos barnet, den
unge, i familien og i netværket. Vi tager stilling til, om der er andre børn i familien, som har brug for støtte, og som
derfor skal indgå i undersøgelsen. I sådanne tilfælde kan undersøgelsen gennemføres, som én samlet
undersøgelse, hvor vi selvfølgelig tager højde for børnenes individuelle forhold. Som led i undersøgelsen
gennemfører vi en samtale med barnet eller den unge. Samtalen kan jf. § 50 undlades, i det omfang barnets eller
den unges modenhed, eller sagens karakter, i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Så vidt det er
muligt, gennemfører vi undersøgelsen i tæt samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge over
15 år.
I undersøgelsen inddrages også fagpersoner, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens
forhold, fx fra skole, dagtilbud, sundhedsplejen eller andre instanser. Vi afslutter undersøgelsen med en faglig
begrundet vurdering af, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger for at hjælpe barnet eller familien.
Desuden beskriver vi barnets eller den unges og forældrenes holdning hertil.
Undersøgelsen er en socialfaglig vurdering, som altid udarbejdes af fagligt uddannet personale med mange års
erfaring.
Hos Believe bliver den Børnefaglige undersøgelse udarbejdet i forhold til ICS-trekanten og vil omfatte:
• Udvikling og adfærd
• Familieforhold
• Daginstitution og skoleforhold
• Sundhedsforhold herunder (fx alkohol eller stofforbrug, hvis det er relevant)
• Fritid og venskaber
• Andre relevante forhold

Pris
Prisen er pr. barn, men da vi ofte oplever familier og deres børn er meget

Kr. fra

11.000 kr. pr. barn

Kr. fra

8.500 kr. pr. barn

komplekse, giver vi meget gerne et tilbud med udgangspunkt i den konkrete
familie, og de områder som forvaltningen ønsker særlig fokus på.
Bestil flere §50 Børnefaglig undersøgelse og få rabat. Rabatten afhænger af
hvor mange undersøgelser der bestilles. Bestil fx 5 stk. og få det til

Transport:
Kilometergodgørelse beregnes efter statens højeste kilometertakst.
Der beregnes km-godtgørelse fra Skibby, Roskilde eller Holbæk.
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Familiebehandling
Familiebehandling
Believe yder hjælp og støtte til familier med børn og unge for at forebygge og modvirke mistrivsel og fejludvikling
hos både forældre og børn/unge. Believes formål er at yde tidligst mulig hjælp og støtte til familier, børn og unge,
således at forældrene bliver i stand til bedst mulig at drage omsorg for deres børn, og at børnene kommer i god
udvikling, og som i sidste ende kan forebygge anbringelser af børn udenfor hjemmet.
Hos Believe tager vores familiebehandling udgangspunkt i evidensbaserede indsatser, der fokuserer på at skabe
positive relationer mellem et barn og dets omgivelser, både i og uden for hjemmet.

Hvordan foregår familiebehandlingen hos Believe
Udgangspunktet for indsatsen er et indledende netværksmøde, hvor alle relevante partner bliver hørt, og der
udarbejdes en skriftlig samarbejdsaftale mellem forældre, barnet/den unge, Believe og den ansvarlige
sagsbehandler
•

Familiebehandlingen kan foregå både hos familien eller i Believes lokaler, eller begge steder

•

Familiebehandlingen er hjælp til selvhjælp

•

Familiebehandlingen tager udgangspunkt i familiens egne ressourcer

•

Familiebehandlingen inddrager hele familien, samt familiens netværk

•

Familiebehandlingen kan foregå i familiens hjem eller i Believes lokaler

•

Familiebehandlingen kan være for den enkelte familie eller sammen med andre familier (fx COS-P, DUÅ
og Familie TIES)

Hos Believe arbejder vi med alle slags sager, fx vold, misbrug, incest og kriminalitet og har stor ekspertise
omkring de alle tungeste børn- og familiesager, og aut,psykolog Flemming Zuschlag Christiansen, har i flere år
været VISO konsulent, og bl.a. rådgivet flere kommuner omkring deres mest udfordrende børne- og unge sager.

Pris
Priser er angivet fra, men da vi ofte oplever familier og deres børn er meget

Pr. måned
Kr. fra

25.000,00

komplekse, giver vi meget gerne et tilbud med udgangspunkt i den konkrete
familie, og de områder som forvaltningen ønsker særlig fokus på.

Transport:
Kilometergodgørelse beregnes efter statens højeste kilometertakst.
Der beregnes km-godtgørelse fra Skibby, Roskilde eller Holbæk.
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FATA (familiebehandling som alternativ til anbringelse)
FATA (familiebehandling som alternativ til anbringelse)
FATA´s hovedformål er at styrke den samlede familie, gennem en helhedsorienteret indsats, som er støttende,
kompenserende og udviklende, således at en anbringelse udenfor hjemmet kan undgås, samtidig med at børnene
sikres en tryg barndom. Familierne kan kun indgå i FATA, hvis forældrene vil deres børn og er villige til at
samarbejde. Dette sker gennem en bred vifte af målrettede tiltag, hvor målet er, at den deltagende familie får
mulighed for at opbygge og håndtere deres ressourcer, således at de bliver i stand til at varetage de opgaver,
som alle børnefamilier står overfor.
Det drejer sig om at skabe trygge rammer for børnenes opvækst. De enkelte indsatser kan rette sig mod hele
familien og/eller mod de enkelte familiemedlemmer.
FATA´s mission er at sikre, at børn ikke anbringes uden for hjemmet, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre at
sikre børnene en tryg og god nok barndom i hjemmet. Vi tror på, at barnet trives bedst med at være dér, hvor det
føler sig elsket, som jo oftest er hos dets forældre. Vi anser det som en af vores vigtigste opgaver, “at forældrene
bliver forelsket i deres barn” da det er vores erfaring at dette er altafgørende, hvis vi skal lykkes med at skabe de
nødvendige forandringer.

Pris

Pr. måned

Prisen er angivet fra, men da vi ofte oplever familier og deres børn er meget

Kr. fra

35.000,00

komplekse, giver vi meget gerne et tilbud med udgangspunkt i den konkrete
familie, og de områder som forvaltningen ønsker særlig fokus på. Mindre
indgribende foranstaltning kan bestilles, og dermed til en reduceret pris.

Transport:
Kilometergodgørelse beregnes efter statens højeste kilometertakst.
Der beregnes km-godtgørelse fra Skibby, Roskilde eller Holbæk.

Takster øvrige opgaver
Takster øvrige opgaver:
Konsulentopgaver, fra (afhængig af om det er en
pædagogisk eller en psykologfaglig opgave)
Undervisning (kurser eller foredrag)

Pr. time

Hverdage

Kr.

Fra

500,00

Kr.

Fra

1.500,00

Terapi (udført af psykolog)

Kr.

Fra

1080,00

Terapi (udført af Psykoterapeuter MPF.)

Kr.

Fra

580,00

Supervision (udført af psykologer)

Kr,

Fra

1.200,00

Psykologiske undersøgelser
Forældrekompetenceundersøgelse. Udføres efter Kr.
den nyeste vejledning fra 1.1 2021 og indeholder
en fuld børnepsykologisk undersøgelse hvis der er
børn

Efter kl. 17 og weekend
Fra
800,00
Fra
2000,00
Fra
1.200,00
Fra
900,00
Fra
1.800,00
Ialt

Fra

65.000 Fra 85.000 kr. hvis der er et barn

Børnepsykologisk undersøgelse
Tilknytningsundersøgelse
Voksen psykologisk undersøgelse
Mentaliserings-kompetenceundersøgelse
Prænatal tilknytningsundersøgelse

Fra
45.000
Fra
55.000
Fra
38.000
Fra
20.000
Fra
35.000
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