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Sagsbehandlingsfrister på børne- og ungeområdet 
 

Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af støtte indenfor 

forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke kan overholdes, informeres borgerne om dette.     

OBS: Ved akut behov, visiteres og leveres hjælpen omgående.  

Fristerne gælder ligeledes for behandling af hjemviste sager.  

Fristerne løber fra ansøgningstidspunkt til afgørelsestidspunkt. Fristerne forlænges, hvis det ikke 

indenfor fristen er muligt at fremskaffe det nødvendige grundlag for afgørelsen. 

Sagsfrister på børne- og ungeområdet  
LOV PARAGRAF OMRÅDE FRISTER BEMÆRKNINGER 
Serviceloven § 11, stk. 3 Rådgivning Ved telefonisk eller 

skriftlig 
henvendelse maks. 
14 dage  

Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 11, stk. 3 Undersøgelse/behandlin
g 

8 uger Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 32  Særligt dagtilbud  12 uger Det skal afklares om 
barnet tilhører 
målgruppen for et 
særligt dagtilbud. 
Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 32 a Hjemmetræning 4 måneder Der skal udarbejdes 
en børnefaglig 
undersøgelse efter 
SEL § 50 forud for, 
at der kan træffes 
beslutning om hvem 
der kan varetage 
opgaven om 
hjemmetræning. 
Herefter afklares og 
planlægges det. 
Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 41  Merudgiftsydelse 12 uger Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 42 Tabt arbejdsfortjeneste 12 uger  Fristerne gælder 
ligeledes for 
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LOV PARAGRAF OMRÅDE FRISTER BEMÆRKNINGER 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 44 Aflastning og afløsning 
til nærtstående, der 
passer en person med 
nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne 

8 uger Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 45  Personlig ledsager 8 uger Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven § 50 Børnefaglig 
undersøgelse  

4 måneder Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

Serviceloven §§ 50, stk. 3 
og 4 

Foranstaltninger 2 uger efter 
afsluttet § 50- 
undersøgelse 

Når den 
børnefaglige 
undersøgelse er 
afsluttet vil der 
inden for 2 uger 
blive truffet 
afgørelse om, 
hvilken hjælp og 
støtte der bevilges. 

Serviceloven §  54  Støtteperson til 
forældre til anbragte 
børn 

8 uger Fristerne gælder 
ligeledes for 
behandling af 
hjemviste sager. 

 
Dagtilbudsloven  

 
§4 stk. 2 

Specialpædagogik på 
almenområdet.  
 
 
 
 
 

Max 1 måned efter 
indstilling.  

Der visiteres altid 
den første tirsdag i 
måneden, 
indstillinger 
kommer via 
specialpædagogik 
og småbørn. 

Forvaltningsloven 
og loven om 
specialpædagogisk 
bistand. 

 Pædagogisk Psykologisk 
Vejledning 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 måned PPR arbejder 
systematisk med 
frister og sørger for, 
at alle borgere er 
informeret om den 
aktuelle sags status.  

Serviceloven  § 32 Specialområdet 
 
 
 

Max 1 måneds 
ventetid fra 
målgruppevurderin
g til det kommer 
på visitationsmøde 
og behandles 
   

 

  Specialundervisning, 
læsevejledning 
 
 

Internt fastsatte 
tidsfrister 
overholdes gennem 
et systematisk og 
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LOV PARAGRAF OMRÅDE FRISTER BEMÆRKNINGER 
 
 
 
 

skemalagt arbejde 
med alle 
kommunens skoler  

Folkeskoleloven  
 
 
 
 
 
 

 Skoletilbud til anbragte 
børn  

3 uger Der må max gå 3 
uger (15 dage) fra 
anbringelsen, før 
eleven får 
undervisningstilbud 
i anbringelsesstedet 
eller i en 
folkeskole.  

 
 
 
 
 

 Økonomisk friplads til 
dagtilbud og SFO 

Som udgangspunkt 
vil en bevilling 
eller afslag sendes 
inden for 14 dage 
fra ansøgningen er 
modtaget. 

 
 

Dagtilbudsloven 
som udgangspunkt  
 
 
 
 
 
 

 Pladsanvisning  Forældre skal have 
besked senest en 
måned før opstart.  
Pasningsgaranti 3 
måneder fra 
ansøgningstidspunk
tet.  
 
 
 

Garantidato 
udsættes i tre 
måneder, hvis 
forældre takker nej 
til den tilbudte 
plads.  
 

 
 
 
 

 Pladsanvisning -
Udmeldelse af dagtilbud 
eller SFO 

En måneds varsel 
til d. 15 eller 
udgangen af måned 
med  

 

 
Dagtilbudslov  
 
 

 
27B  

Deltidsplads ifb. med 
barsel  

Søskende kan 
tidligst få en plads 
fire uger før 
forventet fødsel.  
Ansøgningsfrist er 
senest to måneder 
før at deltidsfristen 
ønskes.  
 
 

Forældre skal melde 
to måneder før 
ophør af plads.  

 
 
 
 
 
 

  14 dages frist til 
besvarelse af mail 
sendt til 
pladsanvisningen  

Intern praksis i 
Norddjurs 
Kommune.  

 

 
 


