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Pris for indsatsvejledning med 1 barn:

Kr. 4.775,00

(med handleplan, uden pædagogisk vejledning)

Udredende samtale, konkret handleplan samt opfølgning på indsats:
•
•
•
•

1 udredende samtale á 2,5 time
2 opfølgende samtaler á 1 time
1 skriftlig handleplan for indsats
2 skriftlige resuméer af opfølgende samtaler

Samlet pris:
Pakkerabat:

kr.
kr.

5.075,00
-300,00

Pris:

kr.

4.775,00

Herudover vil der være udgifter til et indsatsforløb med behandling/terapi
Prisen afhænger af den individuelle handleplan.
I/du afregner direkte med de respektive behandlere, jeg henviser til. Afregning fra gang til gang.
Behandling/terapi foregår i jeres egen region.

Afregning
Umiddelbart efter den første samtale afregner vi for hele forløbet via MobilePay eller kontant betaling.

Priser for øvrige ydelser:
Enkeltkonsultationer:
Supplerende konsultationer ved behov 1 time á kr. 850,Udarbejdelse af resumé:
1 stk. á kr. 350,I alt

kr.
kr.
kr.

850,00
350,00
1.200,00

á kr. 850,00

kr.

Konsulentbistand ved skole-/institutionsmøde:
Tidsforbrug:
Observation af barnet i institution/skole:
Udarbejdelse af pædagogisk plan:
Mødedeltagelse:
Opfølgning pr. telefon el. personligt
Tidsforbrug i alt

1,0 time
1,5 time
1,5 time
1,0 time
5,0 time

4.250,00

Transport til/fra lokationen afregnes efter Statens gældende takster samt aktuelle færge- og bropriser.
Offentlige instanser faktureres elektronisk.
Private institutioner/skoler modtager faktura via mail.
Forældre betaler på observations-/mødedagen for hele forløbet via MobilePay eller kontant betaling.

Fyldestgørende rapport efter udredende/vejledende samtale (tilvalg)
Dansksproget:
Engelsksproget:

DKK 1.250 (DKK 1.750 ved tvillinger)
DKK 1.750 (DKK 2.550 ved tvillinger)

Rapporter og skriftlige udtalelser uden forudgående udredende samtale
Udtalelse på baggrund af tilsendt materiale, grundpris: DKK 1.850.
Ved meget omfattende sager vil der være et pristillæg, som jeg beregner og oplyser, inden
opgaven påbegyndes.

Priser for familier bosat i udlandet
Område
Norge og Sverige:

Konsultation
DKK 850 pr. time

Pædagogisk plan
DKK 750

Handleplan
DKK 750

Resumé
DKK 550

Uden for Skandinavien,
dansksproget:

DKK

850 pr. time

DKK 750

DKK 750

DKK 550

Uden for Skandinavien,
engelsksproget:

DKK 1.000 pr. time

DKK 950

DKK 950

DKK 750

Ved samtaler og sansemotoriske test i Norge og Sverige deles udgifterne til rejse og ophold mellem
de tilmeldte forældre.

