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Familieafdelingen

Hensigtserklæring om anvendelse af midler fra uddeling fra Ville Christensens Legat
Frederiksberg Kommunes familieafdeling har været i dialog med administrator af Keramiker fru Ville Christensens Legat til minde for hendes forældre overretssagfører Julius Hanson og hustru Hulda Hanson om at tage imod midler fra fonden. I den forbindelse er vi blevet gjort bekendt med fondens vedtægter, herunder § 2, nr. 1, hvorefter midler kan uddeles til: ”ægtefødte, velbegavede, fattige, værdigt trængende børn fra København eller Frederiksberg i en alder af indtil 14 år til sommer-ophold på landet efter nøje undersøgelse af børnenes forhold”.
Familieafdelingen er den myndighed, der har ansvaret for indsatsen over for udsatte børn, unge
og deres familier i Frederiksberg Kommune. Når vi får kendskab til et barn, vurderes det, om der
er grundlag for antage, at barnet kan have behov for særlig støtte. Hvis vi vurderer, at det er tilfældet, igangsættes en såkaldt børnefaglig undersøgelse, jf. servicelovens § 50. I samarbejde med
barnet, familien og det øvrige netværk afdækker undersøgelsen barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, og andre relevante forhold. Undersøgelsen danner grundlag for om, og i hvilket omfang, der skal iværksættes foranstaltninger, herunder forebyggende eller eventuel anbringelse af barnet. Familieafdelingen foretager
således en individuel vurdering af de enkelte børn og unges forhold og vil som led heri, eller i forlængelse af oplysningerne på deres sag kunne påse, at fondens kriterier for tildeling af midler opfyldes.
Familieafdelingen påtænker følgende muligheder til at bruge modtagne midler fra fonden:
Tilskud til individuelle læringsforløb med sommer-camps på landet
Familieafdelingen vurderer, at midlerne kan bruges til delvis dækning af udgifter i forbindelse med
bevilling af et forløb hos Lær for Livet, der er et landsdækkende læringsprogram for anbragte børn

og børn i sårbare situationer. Børnene er en del af programmet i seks år og læringsprogrammet
består af learning camps, en frivillig mentorordning og en brobygningsindsats. Learning Camp er
start-skuddet på børnenes forløb hos Lær for Livet og det første år af programmet er der tre camps
uden for hovedstadsområdet. Den første camp finder sted i sommerferien og varer 10 dage, den
næste i efterårsferien er på 5 dage og den tredje til foråret foregår hen over en weekend. De øvrige fem år har børnene mulighed for at vælge mellem fire tema-camps. Det er barnets sagsbehandler, der vurderer det enkelte barns egnethed til forløbet og efterfølgende bevilger det. For at et barn
kan blive tildelt et forløb, skal det enten være anbragt eller have forebyggende foranstaltninger.
Derudover skal barnet være mellem 9 og 13 år og være kognitivt inden for normalområdet. Sagsbehandleren har gennem samarbejdet med barnet og familien kendskab til deres sociale og økonomiske forhold, hvilket er med til at sikre opfyldelsen af fondens kriterier for tildeling.
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På baggrund af ovenstående er det familieafdelingens opfattelse, at de eventuelt tildelte midler i
sin helhed vil gå til opfyldelsen af fondens formål.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at familieafdelingen efter anmodning vil kunne redegøre for,
hvorledes og til hvem midlerne er tilgodeset.
Kopi af dette brev er for god ordens skyld sendt til administrator for Ville Christensens Legat, Mogens Klausen.
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