Forslag til kursusdag i voksenansvarsloven for ledere på
opholdssteder og døgninstitutioner
Programmet for ledere på opholdssteder og døgninstitutioner lægger op til en gennemgang af
bestemmelserne i voksenansvarsloven med undtagelse af § 14 og § 18, der alene gælder for sikrede
institutioner.
Programmet nedenfor er med ca. tidsangivelser for de enkelte temaer. Underviseren indsætter selv starts
og sluttidspunkt samt pauser. Den direkte undervisningstid er 6 timer og 40 minutter.
Tidsramme
Ca. 15 min.
Ca. 15 min.
Ca. 25 min.
Ca. 50 min.
Ca. 20 min.
Ca. 25 min.
Ca. 45 min.

Ca. 60 min.

Ca. 70 min.

Ca. 30 min.
Ca. 20 min.
Ca. 15 min.
Ca. 10 min.

Emne
Velkomst og ramme for dagen
Overordnet om loven, baggrund formål, anvendelsesområde mv.
Børn og unges rettigheder, herunder klageadgang
§ 3 Voksenansvar og § 6 fysisk guidning
§ 4 Husorden
§ 5 Rusmiddeltest med samtykke
Magtanvendelse
 § 8 Afværgehjælp
 § 9 Fysisk magtanvendelse
 Nødret og nødværge
Indgreb i bevægelsesfriheden
 § 10 Tilbageførsel
 § 11 Tilbageholdelse
 §§ 12.13 Tilbageholdelse og fastholdelse på delvis lukket institution eller delvis
lukket afdeling
Indgreb i privatlivets fred
 § 16 Undersøgelse af person- og opholdssted
 § 15 Kontrol af barnet / den unges kommunikation
 §§ 19- 20 Kontrol med internet og telefon – unge med strafferetlige afgørelser
 § 17 Alarm- og pejlesystemer
§ 21 Registrering og indberetning
§ 22 Tilsyn
Om Socialstyrelsens hjemmeside og undervisningsmateriale
Afslutning

Tip til underviseren
Vær opmærksom på, at der i modulerne er dias, der er identiske for nogle af modulerne, og som derfor kan
springes over ved at referere til, at det tidligere er gennemgået. Det gælder fx beskrivelse af den rettighed,
der gøres indgreb i, som er gennemgået under temaet ”Børn og unges rettigheder”. Når ”Fysisk
magtanvendelse” behandles efter ”Afværgehjælp”, vil det også dreje sig om dias med titlen
”Anvendelsesområde” og ”Kompetence – personkreds”.
Der er i programmet ikke afsat særskilt tid til gruppeøvelser med refleksion og dialog. Det anbefales i
stedet, at der løbende gives tid til drøftelser af bestemmelserne, og hvorledes tvivlsspørgsmål kan
håndteres.

