Hjemmetræning - økonomisk støtte
Udfyldes og sendes med bilag til Center for Opvækst og Læring
Barnets navn
Cpr.nr.
Hvis betingelserne for hjemmetræning er opfyldt, kan I som forældre modtage økonomisk kompensation i form
af godtgørelse af udgifter, der er forbundet med træningen.
Udgifter der er forbundet med træningen må ikke overstige et beløb på 633.203 kr. (2019 sats) årligt til det enkelte barn eller den enkelte
unge. Det betyder, at der ikke kan bevilges hjælp til de udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. som inden for en
sammenhængende periode på 12 måneder overstiger dette beløb.
Begrundelse/dokumentation for de nødvendige udgifter skal fremgå af ansøgningen.
Der ydes ikke økonomisk kompensation i forbindelse med hjemmeundervisning.

Skemaet med tilhørende bilag anvendes både ved første ansøgning og senere ansøgninger
Økonomi for hjemmetræning:
Antal hjælpere:
Antal hjælpere
Antal timer pr. uge pr. hjælper
Antal timers træning pr. uge
Antal uger med træning pr. år
Timeløn
Feriepenge 12,5 %
Evt. pensionsbidrag: 12 %
ATP
Kr. i alt

Kr.

Evt. anden behandling:
Antal behandlinger pr. mdr.
Antal måneder med behandling
Antal behandlinger
Kr. pr. behandling
Kr. i alt

Kr.

Træningsredskaber
Antal redskaber
Pris pr. stk.
Kr. i alt

Kr.

Kurser, uddannelse og lign.:
Kursusafgift kr. pr. person
Evt. diæter, forplejning, ophold til hjælpere
Kr. i alt
Eventuelt øvrige udgifter:
Kr. i alt
Økonomi i alt pr. år (kr.)
Der kan evt. søges om tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42 og § 43
Dato:
Underskrift:
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Økonomisk støtte til hjemmetræningen:
Vejl. 83 af 27-09-2010 om ændring af vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(vejledning nr. 3 til serviceloven)
125. Når kommunalbestyrelsen har godkendt, at forældre træner deres barn eller den unge i hjemmet, har forældrene ret til at får hjælp til
dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i servicelovens §§ 42 og 43 til forældre, der forsøger et barn eller en ung under 18 år med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i hjemmet.
Forældrene har desuden ret til hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., der er forbundet med hjemmetræningen. At
træningsredskaber mv. skal være nødvendige betyder, at træningen efter den konkrete metode ikke kan gennemføres uden særlige
træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v.
Dækning af udgifter til træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. kan omfatte både enkeltstående eller løbende ydelser. Der kan eksempelvis
efter konkret vurdering give hjælp til træningsredskaber i form af sliske, trampolin, hoppebolde og til supervision af forældrene fra fagligt
relevante personer, hvis supervisionen er nødvendig for, at forældrene kan gennemføre træningen. Det er afgørende, at udgifterne efter en
konkret og individuel vurdering skønsmæssig vurdering er nødvendige for, at forældrene kan gennemføre træningen. Intet træningsredskab
er på forhånd udelukket. Dog vurderes eksempelvis et trykkammer umiddelbart ikke at være nødvendigt for at gennemføre en
hjemmetræning. En sådan udgift har efter en generel vurdering karakter af en behandlingsudgift.
I nogle træningsprogrammer indgår, at barnet skal have et særligt kosttilskud og tilskud til mineraler og vitaminer. Hjælp til udgifter til
kosttilskud m.m., der en del af træningsprogrammet, og som efter en konkret og individuel skønsmæssig vurdering er nødvendigt for at
forældrene kan gennemføre træning, kan bevilges, såfremt det efter en lægelig vurdering er forsvarligt i forhold til barnets tilstand.
Der kan kun gives støtte til kurser, der er af relevans for træningen, hvis de afholdes her i landet. Der kan således ikke gives støtte til kurser
m.m. i udlandet, jf. bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet.
Den praktiske udbetaling af løn til privat antaget hjælpere, som medvirker i træningen, kan eventuelt administreres af kommunen efter aftale
med familien. Der kan i øvrigt henvises til vejledningens tekst om aflastning efter servicelovens § 41.
Hjælp til nødvendige træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. bevilges på grundlag af dokumenterede udgifter. Dokumentationen kan forgå
enten i forbindelse med ansøgningen eller efter afholdelse af udgiften.

Udgiftens art:

Begrundelse:
Det skal fremgå, at udgiften er nødvendig for, at forældrene kan gennemføre træningen

Kr.

Dokumentation:
Denne kan foregå enten i forbindelse med ansøgning eller efter afholdelse af udgiften, såfremt denne er bevilliget

Bilag:

Udgiftens art:

Begrundelse:
Det skal fremgå, at udgiften er nødvendig for, at forældrene kan gennemføre træningen

Kr.

Dokumentation:
Denne kan foregå enten i forbindelse med ansøgning eller efter afholdelse af udgiften, såfremt denne er bevilliget

Bilag:
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Udgiftens art:
Kr.
Begrundelse:
Det skal fremgå, at udgiften er nødvendig for, at forældrene kan gennemføre træningen

Dokumentation:
Denne kan foregå enten i forbindelse med ansøgning eller efter afholdelse af udgiften, såfremt denne er bevilliget

Bilag:

Udgiftens art:
Kr.
Begrundelse:
Det skal fremgå, at udgiften er nødvendig for, at forældrene kan gennemføre træningen

Dokumentation:
Denne kan foregå enten i forbindelse med ansøgning eller efter afholdelse af udgiften, såfremt denne er bevilliget

Bilag:

Udgiftens art:
Kr.
Begrundelse:
Det skal fremgå, at udgiften er nødvendig for, at forældrene kan gennemføre træningen

Dokumentation:
Denne kan foregå enten i forbindelse med ansøgning eller efter afholdelse af udgiften, såfremt denne er bevilliget

Bilag:
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