Ansøgning om hjemmetræning
Udfyldes og sendes med bilag til Center for Opvækst og Læring
Oplysninger om familien/barnet
Barnets navn
Cpr.nr.
Adresse
Mors navn
Fars navn
E-mail
Telefonnummer
Evt.
hjemmeboende
søskende (navne,
alder)

Oplysninger om hjemmetræningen

Hvad er jeres baggrund for at ansøge om hjemmetræning til jeres barn?

Hvilket dagtilbud har jeres barn nu/ hvilket dagtilbud er barnet blevet tilbudt?
Hvilken dagpasning, skole, SFO, klub?
Hvilke trænings- og behandlingstilbud?

1

Ønsker I hjemmetræning i kombination med andre tilbud?
(Eksempelvis dagtilbud, skole)

Hvad er jeres kort- og langsigtede mål for hjemmetræningen?
Herunder også evt. overvejelser om varigheden af hjemmetræningen

Hvilken træningsmetode ønsker I at benytte, og hvad går den ud på?
Vær opmærksom på at hjemmetræningen skal være dokumenterbar. Hvordan vil I dokumentere træningen?

Hvordan vil I tilgodese jeres barns udvikling i forhold til det motoriske, sociale,
følelsesmæssige, kommunikative/sproglige og kognitive område?
Vær opmærksom på, at effekten skal kunne vurderes/dokumenteres.
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Beskriv en uges forløb med den påtænkte hjemmetræning.

Hvordan tænker I, at jeres barns behov for socialt samvær med jævnaldrende
imødekommes?

Hvordan imødekommer træningen jeres barns behov for selvbestemt fritid og evt.
undervisning?

Økonomi

Beskriv den forventede økonomi for at I kan hjemmetræne jeres barn.
Hvilke udgifter forventer I, det vil medføre?
Udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. indenfor en ramme af max. 633.203 kr. (2019).
Vær opmærksom på at udgifterne skal begrundes og kunne dokumenteres.
Brug skema ”Hjemmetræning – økonomisk støtte”. Der ydes ikke økonomisk kompensation i forbindelse med
hjemmeundervisning.
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Familiens trivsel og liv som helhed

Beskriv jeres overvejelser i forhold til jeres rolle (forældre / træner) i hjemmetræningen af
jeres barn.

Beskriv hvilke overvejelser I har gjort for at sikre at evt. søskendes ønsker og behov
tilgodeses?

Hvilke tanker har I gjort jer om organiseringen af hverdag og familiens liv som helhed?

Skriftlige beskrivelser af barnets funktionsevne

Hvilke fagpersoner har barnet været i forbindelse med (praktiserende læge, speciallæge,
sygehus afdelinger, Specialrådgivning, sundhedsplejersker, terapeuter m.fl.)?
Vedlæg evt. fagpersoners skriftlige beskrivelser af jeres barn, som I er i besiddelse af. Disse kan anvendes i
vurderingen af ansøgningen.
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Samtykke til indhentelse af oplysninger
Jeg giver hermed mit samtykke til, at kommunen kan indhente og videregive oplysninger i form af
statuserklæringer / beskrivelser fra relevante fagpersoner om mit barns helbredsforhold, udvikling og trivsel i
relation til ansøgning om hjemmetræning og i et evt. hjemmetræningsforløb.

Dato:

Underskrifter:
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