Honoraroversigt 2022
Ved større opgaver eller særlige ønsker udarbejder vi gerne individuelle tilbud
SAMVÆR
Opstartshonorar (visitation, match og 2 opstartsmøder. ekskl. transporttid)
Administrationshonorar pr. måned
Konsulenttimer med borgerkontakt, 1. time hverdage før kl. 17
- Ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på 1. time

2.500,00 kr.
1.300,00 kr.
1.170,00 kr.

Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage før kl. 17
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage efter kl. 17, weekend/helligdage
- Samvær, samtaler, sluse, kørsel med borger

790,00 kr.
1.170,00 kr.

Konsulentens forberedelse/efterbearbejdning, hverdage før kl. 17
Konsulentens forberedelse/efterbearbejdning, hverdage efter kl. 17, weekend/helligdage

750,00 kr.
1.050,00 kr.

UDTALELSER VED SAMVÆR
Ved overvåget samvær:
Udtalelse pr. overvåget samvær op til 2 timer, beskrivelse inkl. vurdering, pr. samvær
Ved støttet samvær:
Udtalelse pr. støttet samvær op til 2 timer, beskrivelse, pr. samvær
Pr. kvartal (maks. 6 støttede samvær), resumerende udtalelse inkl. vurdering
Halvårligt (maks. 12 støttede samvær), resumerende udtalelse inkl. vurdering
MØDEDELTAGELSE
Statusmøder o. lign. (inkl. forberedelse, ekskl. transporttid) pr. time

1.170,00 kr.
790,00 kr.
2.770,00 kr.
4.770,00 kr.
800,00 kr.

LEJE AF LOKALE
Leje af lokale pr. time, hverdage før kl. 17
Leje af lokale pr. time, hverdage efter kl. 17, weekend/helligdage

750,00 kr.
850,00 kr.

For konsulentens forberedelse/afslutning opkræves ½ time jf. ovenstående takster
Når Fabu varetager planlægningen/koordineringen af leje af lokale forløbet, opkræves der et administrationshonorar
pr. måned jf. administrationshonoraret under samvær

FAMILIEINDSATSER
Opstartshonorar (visitation, match og 2 opstartsmøder, ekskl. transporttid)
Administrationshonorar pr. måned
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage før kl. 17
Konsulenttimer med borgerkontakt, efter kl. 17, weekend/helligdage
- Besøg, samtaler, kørsel med borger

2.500,00 kr.
1.300,00 kr.
790,00 kr.
1.170,00 kr.

ØVRIGE KONSULENTOPGAVER
Eksempelvis supervision af plejeforældre, samarbejdssamtaler, terapeutisk samtaleforløb mv.
Opstartshonorar (visitation, match, evt. opstartsmøde, ekskl. transporttid)
Konsulenttimer med borgerkontakt, hverdage før kl. 17
Konsulenttimer med borgerkontakt, efter kl. 17, weekend/helligdage

2.500,00 kr.
790,00 kr.
1.170,00 kr.

For ovenstående opgavetyper gælder følgende:
TRANSPORTTID UDEN BORGERE
Transporttid uden borgere, hverdage før kl. 17, pr. time
Transporttid uden borgere, hverdage efter kl. 17, weekend/helligdage, pr. time
Der opkræves ikke km-godtgørelse

550,00 kr.
750,00 kr.

AFLYSNING
Ved aflysning 0-2 døgn før opgaven opkræves 100% honorar
Ved aflysning 3-4 døgn før opgaven opkræves 50% honorar

§54 STØTTEPERSONER
Opstartshonorar (visitation, match, evt. opstartsmøde)
Konsulenttimer, hverdage før kl. 17
Konsulenttimer, efter kl. 17, weekend/helligdage

900,00 kr.
500,00 kr.
700,00 kr.

KONTAKTPERSON BØRN OG UNGE
Opstartshonorar (visitation, match, evt. opstartsmøde)
Konsulenttimer, hverdage før kl. 17
Konsulenttimer, efter kl. 17, weekend/helligdage

900,00 kr.
550,00 kr.
750,00 kr.

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSER (§50)
Fabu udarbejder undersøgelser ud fra ICS-metoden.
Pr. undersøgelse 1 barn (ekskl. transporttid) fra

17.500,00 kr.

Kontakt Fabu for en samlet pris, fx for en særligt tilpasset undersøgelse eller ved flere undersøgelser.

FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSE, FKU
Pr. forælder fra
Pr. barn (børnepsykologisk undersøgelse) fra
MIM-P samspilsobservation og analyse fra
Administrationshonorar fra
Kontrakt Fabu for en pris for en særligt tilpasset undersøgelse.

35.000,00 kr.
35.000,00 kr.
20.000,00 kr.
10.000,00 kr.

FAMILIEPLEJE
Etableringshonorar (maks. 8 timer), pr. time
Intensiv konsulentstøtte under anbringelsesforløb 1. år, pr. måned
Efterfølgende måneder, pr. måned

800,00 kr.
5.040,00 kr.
3.360,00 kr.

FORUNDERSØGELSE AF NETVÆRKSPLEJEFAMILIE
3 besøg á 2 fagpersoner (inkl. opstartsmøde og rapport, ekskl. transporttid) fra

20.540,00 kr.

Kontakt Fabu for en samlet pris, fx for en særligt tilpasset undersøgelse eller ved flere undersøgelser.

GRUNDKURSUS FOR NETVÆRKSPLEJEFAMILIER
Prisen afhænger af gruppestørrelse, lokation mv. Ring for prisaftale.

UNDERVISNING
Pr. time (inkl. forberedelse, ekskl. transporttid) fra
Aflysningshonorar: Ved aflysning 14 – 8 dage før, opkræves 50% af aftalt honorar.
Aflysningshonorar: Ved aflysning 7 – 0 dage før, opkræves fuldt honorar.
Ved ændring af dato for undervisningen mindre end 3 uger før, opkræves 20% af aftalt honorar.
Kontakt Fabu vedr. en pris for en målrettet undervisningsopgave.

1.500,00 kr.

INDIVIDUELT MINI-KURSUS FOR PLEJEFORÆLDRE OM SAMVÆR
Pr. plejefamilie (ekskl. transporttid) fra

2.400,00 kr.
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