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Aflastningsfamilier

Rekruttering 
af aflastnings-

familier

Vi vil gøre det bedre



Mange kommuner har en stor opgave med at finde 
gode aflastningsfamilier til børn og unge med særlige 
behov. Opgaven kan være ressource- og tidskrævende 
for sagsbehandlere, der ikke til hverdag beskæftiger 
sig med rekruttering.  

Olivia Danmark kan assistere  med rekrutteringen af 
aflastningsfamilierne for kommunen med fokus på 
kvalitet og effektivitet. 

Målrettet rekruttering
En af Olivia Danmarks styrker er vores årelange 
erfaring med rekruttering, da vi har rekrutteret 
medarbejdere til borgere med forskellige typer af 
udfordringer siden 2004. 

Vores fokus er altid at finde det rette match, da både 
kompetencer og god kemi er utrolig vigtigt, når 
man arbejder med mennesker. Vi målretter vores 
rekruttering, så den potentielle aflastningsfamilie 
stemmer overens med barnets og familiens behov. 

Tæt dialog gennem hele processen
Når Olivia Danmark skal finde den rette 
aflastningsfamilie, er det vigtigt, at vi får et indblik i 
barnets og familiens historik. 

Dette kan gøres gennem samtaler med nærmeste 
familie og/eller det nære netværk (lærere, tidligere 
aflastningsfamilie eller lign.). Efter screening og 
samtale med de potentielle aflastningsfamilier, 
indhenter vi børne- og straffeattester, inden de 
potentielle aflastningsfamilier præsenteres for 
kommunen og/eller familien. 

Når aflastningsfamilien er valgt, ser vi gerne at 
familien og aflastningsfamilien besøger hinanden i 
deres respektive hjem, da det er tryghedsskabende, at 
de lærer hinanden at kende. Når aflastningsfamilien er 
valgt, er vores opgave løst.

Gennem hele forløbet har Olivia Danmark en tæt 
dialog med kommunen. Dialogen og samarbejdet 
er vigtig, hvis der opstår spørgsmål undervejs i 
rekrutteringsprocessen, og i forhold til at kunne give 
kommunen en løbende status på forløbet.

Vil du vide mere?
Vi er altid klar til at besvare dine spørgsmål, og vi 
kommer gerne ud til en snak. 
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