
 

S Å D A N  B E H A N D L E R  V I  E N  A N S Ø G N I N G  

O M  O P H O L D  P Å  J U L E M Æ R K E H J E M  
 

Ansøgning til et ophold på Julemærkehjem foregår digitalt med forældrenes NemId på http://julemaerket.dk/753/ansog 

 

Det er barnets forældre/værge, der ansøger om ophold til et barn. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af barnets 

situation både i forhold til skole, familie og helbred samt en begrundelse for den aktuelle ansøgning. Ansøgningen skal 

indeholde oplysninger fra barnets læge, skole og eventuelle fagpersoner samt underskrift fra barnets forældre/værge. 

 

Oplysninger om barnets helbred udfyldes på lægeblanketten og underskrives af en læge. Almindeligvis er det barnets 

egen læge, der skriver under, men det kan også være en læge fra en børneafdeling eller en praktiserende speciallæge, 

hvis vedkommende har større kendskab til barnet. Lægeblanketten scannes og vedhæftes den digitale ansøgning, og 

kan findes på vores hjemmeside her: http://julemaerket.dk/753/ansog  

 

Visitation: 
Når vi har modtaget ansøgningen om et barns ophold på Julemærkehjem, gennemgår vi den for at se, om vi har 
modtaget alle de informationer, vi har brug for. Skulle der være informationer, vi mangler, kontakter vi barnets 
forældre/værge.  
 
Herefter vil der gå 4-6 uger, før I hører fra os. 
 

I samarbejde med Julemærkehjemmenes eksterne lægefaglige visitator er det forstanderne på Julemærkehjemmene, 

der foretager visitationen og vurderer, om et ophold på Julemærkehjem er det rigtige tilbud for det enkelte barn, og om 

Julemærkehjemmene kan opfylde familiens ønsker til et ophold.  

 

På Julemærkehjemmene registrerer vi oplysninger om barnet, og skulle vi bruge supplerende oplysninger, kontakter vi 

barnets forældre/værge.   

 

Hvis et barn er under udredning hos en psykolog eller psykiater, skal den endelige konklusion på udredningen være klar, 

før vi kan vurdere, om er ophold på Julemærkehjem er det rigtige tilbud for barnet.  

 

Tilbagemelding: 

Barnets forældre/værge modtager besked om, om vi kan tilbyde barnet et ophold på Julemærkehjem, eller om vi giver 

afslag på ansøgningen. I nogle tilfælde bliver barnet og forældre/værge inviteret på besøg på et Julemærkehjem, før det 

endelige tilsagn/afslag gives. Her har vi mulighed for at møde familien og tale om barnets problematikker og herefter 

vurdere, om et ophold på Julemærkehjem er det rigtige for barnet.  

 

Barnets læge modtager besked, når forældrene/værgen enten har fået tilsagn eller afslag på en ansøgning.  

 

Venteliste: 

Et barn får plads på det Julemærkehjem, som hører til dets kommune. Der er venteliste til ophold på 

Julemærkehjemmene, og ventelisten varierer afhængig af antallet af ansøgere. Der går typisk mellem 5-8 måneder, før 

barnet kan starte på Julemærkehjem.  

 

Barnets plads på ventelisten tæller, når vi har modtaget alle nødvendige oplysninger til ansøgningen. 

 

Afslag:  

Barnet skal være mellem syv-14 år, når vi modtager ansøgningen om ophold på Julemærkehjem. Er barnet ikke fyldt syv 

år, eller er barnet fyldt 15 år på ansøgningstidspunktet, afvises ansøgningen automatisk i vores digitale 

http://julemaerket.dk/753/ansog
http://julemaerket.dk/753/ansog


 

ansøgningssystem. Ligeledes afvises ansøgningen, hvis der ansøges om ophold til et barn, der tidligere 

har været på Julemærkehjem.  

 

Hvis vi vurderer, at barnets udfordringer kan håndteres bedre andre steder, eller hvis barnet har brug for 

børnepsykiatrisk behandling, giver vi også afslag på en ansøgning.  

 

Hvis forstanderen vurderer, at et ophold på Julemærkehjem ikke er det rigtige for barnet, selvom barnet er startet hos os, 

kan forstanderen afbryde opholdet. Det vil altid bero på en vurdering af, hvad der er bedst for barnet. 

 

 

 


