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Politikområdet omfatter dagtilbud, skoler samt sundhedsfremme for børn og unge (0-18 år).  

Dagtilbudsområdet omfatter daginstitutioner og dagpleje for 0–6 årige børn. Fra 1. januar 2018 er der 
følgende kapacitet på området: 

 178 dagplejepladser fordelt på 52 dagplejere, samt 18 faste gæstedagplejepladser og 10 pladser 
til børn med særlige behov.   

 268 vuggestuepladser, fordelt på 1 vuggestue og 6 integrerede institutioner. 

 680 børnehavepladser, fordelt på 6 børnehaver og 6 integrerede institutioner. 

Alternativ til de kommunale dagtilbud: 

 16 private dagplejepladser 

 20 vuggestuepladser og 35 børnehavepladser i privat institution. 
 

Skoleområdet omfatter folkeskoler, privat- og efterskoler, ungdomsskole og børne- og ungerådgivning. 

 Tre folkeskoler, Uglegårdsskolen, Munkekærskolen og Havdrup Skole, med hvert sit pædagogi-
ske servicecenter, SFO og SFO2 (klub). 

 UngSolrød med 10. klassecenter, SSP, fritidsundervisning, erhvervsklasse, ungdomsklubber, 
musikskole og ungebasen. 

 Børn og Unge Rådgivningen med indsatser, vejledning og støtte fra PPR, Væksthuset, Sund-
hedstjenesten og Familieafsnittet. 
 

Understøttende indsatser og forebyggende tiltag fra Børn og Unge Rådgivningen med vejledning og støt-
te, herunder støttepædagoger og gruppetilbud. Vedrørende specialundervisning, se politikområde 6, 
Specialiserede tilbud til børn og unge. 

Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge er en del af Børn og Unge Rådgivningens aktiviteter 
og omfatter Sundhedstjenestens (sundhedsplejens og tandplejens) indsatser overfor børn og unge i al-
dersgruppen 0-18 år. 

På politikområdet er følgende lokalpolitiske vedtagne politikker og helhedsplaner: 

 Sammenhængende børnepolitik, vedtaget af Byrådet 13.12.2010 
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Mål 

Undervisning 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Kommunens faglige resultater er blandt de 20 
% bedste kommuner og som minimum på ni-
veau med sammenlignelige kommuner. 

 De gennemsnitlige afgangskarakterer for eleverne be-
finder sig i den bedste femtedel blandt landets kom-
muner i KL’s nøgletal. 

 Den enkelte skoles gennemsnitlige faglige resultater er 
over eller som minimum på niveau med skolens socio-
økonomiske reference over en 3 årig periode jf. Un-
dervisningsministeriets uddannelsesstatistik 

Skolerne arbejder målrettet med elevernes 
dannelse. Det sker ud fra visionen om, at sko-
len skal yde et afgørende bidrag til, at barnet 
udvikler sig til et fagligt dygtigt, selvstændigt og 
livsdueligt menneske, der på kompetent vis er i 
stand til at indgå i fællesskaber – lokalt og glo-
balt. 

 I skolens årsplan beskrives, på hvilken måde den vil 
arbejde med udviklingen af elevernes dannelse, og 
hvorledes den vil følge op på, at eleverne i praksis ud-
vikler dannelseskompetencer i forhold til faglig dygtig-
hed, selvstændighed og livsduelighed. 

 Skolen lægger i arbejdet med dannelseskompetencer-
ne vægt på, at eleverne mestrer den kritiske tænkning, 
kan behovsudsætte og har et samfundsmæssigt og 
kulturelt udsyn. 

 I arbejdet om elevernes dannelse følger skolerne sy-
stematisk op på elevernes opfattelse af deres sociale 
og faglige trivsel og oplevelse af ro og orden samt om 
de oplever sig støttet og inspireret i undervisningen. 

 Skolerne udvikler i fælleskab metoder og redskaber til 
at synliggøre og udvikle deres arbejde med elevernes 
dannelseskompetencer og progressionen heri. 

Skolen skal være nytænkende og eksperimen-
terende 

 I skolens årsplan indarbejdes hvert år et antal udvalgte 
initiativer, som er særligt nytænkende, innovative og 
eksperimenterende i forhold til elevernes motivation og 
læring. 

Skolen arbejder med at udvikle og forankre 
feedbacksystemer, som udvikler elevernes 
faglighed og dannelse 

 Skolens indsatser ift. At udvikle feedbackkulturen ind-
arbejdes i årsplanen. Skolen involverer eleverne i at 
udvikle og afprøve flere former for feedback for at sik-
re, at feedbacken opfattes som motiverende af elever-
ne. 

Skolen har et involverende og 
gensidigt forpligtigende skole-hjem samarbej-
de. 

 Skolens ledelse og bestyrelse samarbejder om at ska-
be principper og rammer for et involverende og gensi-
digt forpligtende samarbejde mellem forældre og skole. 

Der er en høj grad af tillid og opbakning til sko-
lens professionelle viden og praksis. 
 

 Skolen er tydelig omkring sit værdisæt for god adfærd 
og dannelse overfor børn og forældre og hvad den ser 
som ideelle rammer for børns læring og trivsel. 

 

 Skolens arbejde fremgår i årsplanen for skolen. 

Skolen som et væsentligt element i den sam-
menhængende dannelsesstrategi fra 0-18 år. 

 I samarbejde med det øvrige børn- og ungeområde bi-
drager skolerne til at udvikle strategier, som skaber 
sammenhænge for børn og unge i overgangene mellem 
dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. 

 Skoler og gatilbud udvikler et fælles syn på børns læ-
ring og dannelse og omsætter dette i praksis ift. at ska-
be progression i barnets udvikling, trivsel og læring op 
igennem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelse. 

Skolemålene er en del af politikudviklingen på folkeskoleområdet under arbejdet med ”Retning og mål for 
folkeskolen”, som er blevet igangsat i 2017.  

”Mål- og retning” er sendt i høring med frist den 4.september. ”Retning og mål” vil få en selvstændig poli-
tisk behandling efterfølgende, hvorfor ovenstående mål vil kunne blive revideret. 
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Dagtilbud 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Alle dagtilbud arbejder målrettet med at udvikle 
og styrke den tidlige indsats. 

  

 Alle dagtilbud følger systematisk op på det enkelte 
barns udvikling, trivsel og læring. 

 Dagtilbuddene skal være dygtige til den tidlige opspo-
ring og til at iværksætte forebyggende indsatser, som 
sikrer, at alle børn udvikler sig, som de skal.  

 Dagtilbuddene fortsætter det strategiske arbejde med 
at udvikle læringsmiljøer, der styrke drengenes sociale, 
personlige og faglige udvikling og gør dem parate til 
mere læring i skolen. 

 Dagtilbuddene skal målrettet arbejde med at imple-
mentere intentionerne i de nye pædagogiske lærepla-
ner, som forventes udsendt af Børne- og Socialmini-
steriet i efteråret 2017. 

Alle dagtilbud involverer forældrene målrettet i 
udviklingen af det enkelte barn og i den fælles 
opgave med at skabe børnefælleskaber for al-
le børn. 

 Alle forældre oplever, at de er inddraget i udviklingen 
af deres barn. 

 Forældrene oplever, at dagtilbuddene understøtter de-
res forældreopgave professionelt. 

 Kommunen skal understøtte, at forældrene involverer 
sig aktivt og engagerer sig i arbejdet med at skabe in-
kluderende børnefællesskaber for alle børn. 

 Gennem det involverende forældresamarbejde bliver 
barnet klar til at rykke fra dagpleje og vuggestue til 
børnehave ved 2 år og 10 mdr. og i skole i det år bar-
net fylder 6 år. 

Alle dagtilbud arbejder med at skabe sam-
menhæng i børnenes dagtilbudsliv og over-
gang til skolen. 

 Alle dagtilbud arbejder systematisk med at udvikle 
børnene, så de følger målene og intentionerne i den 
kommende dannelses-og læringsstrategi for alle 0-18 
årige i Solrød.  

 Der skal særligt udvikles en sammenhængende over-
gang mellem dagtilbud og skole. 

Alle dagtilbud arbejder systematisk med at ud-
vikle kompetencer i forhold til at fremme den 
reflekterende pædagogiske praksis med fokus 
på effektvurderinger. 

 Dagtilbuddene forankrer de kompetencer, som ledere 
og medarbejdere har udviklet gennem det flerårige LP-
uddannelsesforløb. 

 De enkelte dagtilbud anvender og udvikler metoder og 
en praksis i forhold til at vurdere effekterne af de priori-
terede indsatser. 

 Der sker en systematisk videndeling mellem dagtilbud-
dene om erfaringer med udviklingen af en reflekteren-
de pædagogisk praksis. 
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Sundhedsfremme for børn og unge 

Overordnede politiske mål Konkrete politiske mål 

Implementering af Solrød Kommunes sund-
heds-strategi for perioden 2015-2018. 

Sundhedsplejen bidrager herunder til at inte-
grere sundhed i et helhedsperspektiv. 

 Sundhedsplejen udvikler samt implementerer nye ind-
satser under Sundhedsstrategien, herunder bl.a. pro-
grammer for overvægtige børn. 

 Sundhedsplejen opsamler viden i henhold til succeskri-
terierne, som er beskrevet i Sundhedsstrategiens pro-
jektbeskrivelser. 

Styrke den sundhedsfremmende og forebyg-
gende indsats i spædbørns- og småbørnsfami-
lier samt over for skoleelever. 

 Sundhedsplejen arbejder med børns udvikling og fysi-
ske og mentale trivsel, således at familierne får et 
sammenhængende forløb fra fødsel til barnet forlader 
skolen. 

 Sundhedsplejen udvikler og anvender forskellige me-
toder for at hjælpe børn og familier med at tilegne sig 
handlekompetencer i forhold til et sundt samspil, ro-
busthed og en sund livsstil. 

Styrke den sundhedsfremmende og forebyg-
gende indsats over for sårbare familier med 
børn og unge med særlige behov. 

 Sundhedsplejen arbejder med at styrke det tidlige rela-
tionelle samspil mellem forældre og barn samt styrke 
forældreevnerne, bl.a. via afholdelse af tidlige foræl-
drekurser og har særligt fokus på sårbare og udsatte 
familier.  

 Sundhedsplejen har særligt fokus på at indgå i det 
tværfaglige og primære forebyggende samarbejde. 

Styrke arbejdet med at forebygge og behandle 
tandstillingsfejl, der indebærer forudsigelige el-
ler eksisterende risici for fysiske skader 
og/eller psykosociale belastninger.  

 Alle børn tilses af privatpraktiserende tandlæge med 
15 måneders interval samt tilses to gange af kommu-
nens tandregulerings-konsulent i skolegangen, jf. ser-
vicenormen. 

Serviceniveau - Dagtilbud 

Personalenormering - daginstitutioner 

Personalenormeringen fastsættes ud fra følgende tildelingsmodel (gælder for vuggestuer, børnehaver og 
integrerede institutioner): 

Antal børn (årspladser) x ugentlig åbningstid / personalekvotient = ugentlige personaletimer 

Antal årspladser i budgettet fastsættes ud fra det i befolkningsprognosen forventede antal børn og den 
forventede efterspørgsel.  

Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, i forhold til det faktisk antal indskrevne børn 
over årets 12 måneder, bliver institutionen reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, 
der svarer til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetals variable budget). 

Modellen indeholder en aftale om, at institutionerne kan tage ekstra børn ind i spidsbelastningen i januar 
til og med marts måned for at tage presset fra evt. ventelister. Pr. 1. april overgår de børn, som skal star-
te i skole til august fra børnehaven til SFO. Børn, som skal gå i privatskole, kan vente med at overgå til 
SFO på privatskole fra børnehave til 1. august. 

Personalekvotienten er politisk fastsat og udtrykker timer pr. barn pr. uge. Personalekvotienten er fastsat 
til 10,170 timer i vuggestuen, 5,085 timer i børnehaven samt 6,00 timer i Naturbørnehaven.  

Det er besluttet at andelen af pædagoger udgør 53,6 pct. Det inkluderer daginstitutionsledelse.  

Vikarer 

Der tildeles vikartimer svarende til 5 % af de normerede personaletimer til dækning af vikarforbrug ved 
sygdom, kurser, ferier m.v. I Naturbørnehaven tildeles dog 7 %, på grund af de særlige fysiske rammer. 
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Personalenormering - dagplejen 

Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn. For senio-
rer kan der indgås 3-børns kontrakter. Dagplejen tilbyder ikke længere fleksjobs eller støttejobs. 

Der kan ikke fastsættes en fast vikarprocent som i daginstitutioner, idet gæstepleje kun kan ske ved at 
placere børnene hos andre dagplejere til overenskomstmæssig aflønning. To dagplejere pr. gruppe har 
ikke 4. barn indskrevet og fungerer som gæstedagplejere, og modtager for fast gæsteplads lokalt aftalt 
funktionsløn. Dagplejen har 18 faste pladser til gæstedagpleje. I tilfælde af at de ikke rækker, placeres 
børnene som ekstra barn hos andre dagplejere, primært indenfor barnets legestuegruppe.   

I 2018 er normeringen fastsat til 178 børnepladser, og 52 dagplejere. 

Tilsynsførende i dagplejen 

Der tildeles 2,02 ugentlige timer pr. dagplejer, dog minimums et timetal på 128 timer. Dvs. at der med 52 
dagplejere, tildeles et timetal på 128 timer.  

Der er ikke afsat vikarmidler til de tilsynsførende. 

Åbningstid 

 Dagpleje, 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige modeller med forskellig åbnings- og 
lukketid. 

 Vuggestuer og børnehaver 51 timer pr. uge., dog har Naturbørnehaven åbent i 50 timer pr. uge 

 Lukkedage: 
o de 3 dage før påske 
o fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
o grundlovsdag 
o 24. december til 1. januar (begge dage inkl.) 

Serviceniveau - Skoleområdet 

På skoleområdet tildeles budget 2018 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2017/18. 
Derudover tildeles et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2018/19. 

Demografibudgettet er beregnet som forskellen i elevtal mellem indeværende skoleår og det forventede 
elevtal til det kommende skoleår. Det vægtede årsbudget beregnes ved at vægte indeværende skoleår 
med 7/12 og det forventede skoleår med 5/12. Overslagsårenes demografibudgetter er ligeledes bereg-
net ved at vægte skoleårene med henholdsvis 7/12 og 5/12. 

Klassedannelse 

Byrådet fastlægger antal børnehaveklasser hvert skoleår. Derudover fastlægges de økonomiske rammer 
for skolerne ved skoleårets planlægning, en gang årligt på baggrund af den politisk besluttede tildelings-
model, med udgangspunkt i elevtal og antal klasser. Den faktiske klassedannelse tilrettelægges på den 
enkelte skole i samarbejde med skolebestyrelserne, under hensyntagen til både lovgivning, politiske mål 
og den økonomiske ramme.  

Byrådet har vedtaget følgende retningslinjer for optagelse af børn i en anden skole end distriktsskolen: 

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker: 

 Søskende har 1. prioritet. 

Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkeføl-
gen, jf. pkt. 2 

 Dernæst optages børn i henhold til afstandsprincippet, det vil sige, at afstanden  mellem hjem og 
skole er afgørende. 

 Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres se-
nest den 1. januar i optagelsesåret. 

Der fastsættes en maksimal klassekvotient på 25 i forhold til ovennævnte retningslinjer, således at der er 
plads til tilflyttere i skoledistrikterne. 
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Normeringer til børnehaveklasser 
Der planlægges med maksimalt 26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfæl-
de ved skolestart i august. 

Børnehaveklasserne er normeret med en børnehaveklasseleder i 28 ugentlige lektioner, hvor der også 
deltager en skolepædagog i de 10 af lektionerne. Herudover tildeles 4,7 lektioners understøttende un-
dervisning. 

Normeringer til 1. – 9. klasse 

Normeringerne på folkeskolerne til normalundervisningen beregnes hvert skoleår ud fra antal elever og 
antal klasser i en tildelingsmodel, der tildeler ugentlige lektioner. Den afledte tildeling af stililinger, som 
følge af de ugentlige lektioner, tager udgangspunkt i byrådets vedtagelse på 767 undervisningstimer år-
ligt pr. lærer. 

Handlerummet vedrørende folkeskolens normalundervisning er opsummeret i følgende boks: 

Skoleår 1 2 3 4 5 

2017-18 90.990 20.028 13.379 129 767 

Tal i tabellen til fordeling mellem folkeskolerne: 

 

1. Antal tildelte undervisningstimer pr. år på de 3 folkeskoler (jf. BYR 27. marts 2017). De tildelte 
timer er beregnet ud fra et teknisk beregnet antal klasser. Skolerne tildeles ressourcer til 
lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumstyring, og i forbindelse med 
gennemsnitslønnen for lærere. 

2. Antal tildelte timer til understøttende undervisning. 40% tildelt som lærernormering og 60% som 
pædagognormering. 

3. Ressurcer til budgetsikkerhed og holddannelse på den enkelte skole. Endvidere skal  ressourcen 
også dække tid til vejlederfunktioner, SSP, pædagogisk læringscenter mv. I forbindelse med 
udarbejdelsen af budget 2017, er den tekniske klassedannelse ændret fra skoleåret 2017/18 fra 
25/24 til 26 elever og i den forbindelse er 50% af den økonomiske effekt tilbageført til skolerne til 
holddannelse, kompetencecenter mv. 

4. Antal stillinger til fagopdelt undervisning + den del af understøttende undervisning, der er tildelt til 
lærerne. Der tildeles stillinger efter en årsnorm på 767 undervisningstimer. 

5. Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling. 

Udover ressourcer til normalundervisning tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion 
og supplerende undervisning, heldagsklasse, specialsvømning og dansk som andetsprog. Tildelingen 
sker på baggrund af en pulje U-timer, der beregnes som 10,72 timer gange alle elever i 1. til 9. klassetrin 
(ISP puljen).  

Puljen fordeles efter at der er fratrukket ressourcer til de fælles kommunale specialpædagogiske foran-
staltninger (specialklasser på skolerne). I skoleåret 2017/18 er ISP puljen på 25.749 U-timer, svarende til 
33,57 lærernormeringer. 

Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialun-
dervisningsklasser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. (X klasser). 

Rammebeløb 

Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af in-
ventar og diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, 
elevaktiviteter, mødeaktiviteter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og foræl-
dremøder. 

Ramme Beløb 2018 

Grundbeløb pr. skole 136.835 

Beløb pr. elev 1.871 

Tillæg pr. elev i specialklasse 1.185 

Tillæg pr. elev i heldagsklasse 3.717 

Biblioteksmaterialer pr. elev 212 
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10Solrød 

Tildelingsmodellen til 10. klasseskolen er en lektions- elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen pri-
mært sker på baggrund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever. 

Elevtallet i skoleåret 2017/18 er 180 elever fordelt på 8 klasser, hvoraf den ene er en specialklasse med 
7 elever. 110 elever kommer fra andre kommuner. 

Normeringen er beregnet ud fra følgende kriterier: 

 Ressourcer til normalundervisning i overensstemmelse med ministeriets vejledende timetal. 

 Ressourcer til ISP (specialundervisning, inklusion mv.) med 8.0 time pr. elev pr. år. 

 Ressourcer til dansk som andet sprog med 0,18 time pr. elev. 

 Ressourcer til studietur og alternative dage på 112 timer pr. klasse pr. år. 

 Ressourcer til EUD 10 klasse  

 Ressourcer til råderum, vikartimer mv. i pct. af obligatorisk tid vikardækning på 10 % af den obli-
gatoriske undervisningstid. 

Ved 767 undervisningstimer udløses der en lærernormering der beregnes som 1680 nettotimer. 

Skolerne tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i 
forbindelse med gennemsnitslønnen for lærere.  

Endvidere tildeles økonomi / undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til 10. klasseskolens x-
klassetilbud, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. 

Udover afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledel-
sesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse.  

Der tildeles et årligt rammebeløb der sammensat af: 

 Grundbeløb på 94.500 kr. 

 Variabelt beløb på 3.985 kr. pr. elev. 

 Fast rammebeløb til IT og Av-udstyr på 146.500 kr. 

SFO og SFO2 

Da både SFO og SFO2 er organiseret under folkeskoleloven, er kommunen forpligte til at betale søsken-
detilskud.  Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritids-
hjem, SFO eller privat pasning. Hvis der er mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal der betales fuld 
pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.  

Tildelingsmodel SFO 

Der tildeles 77,18 tilsynstimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 19,49 tilsynstimer pr. årsbarn der starter i 
SFO 1. april i 3 måneder af året. De 19,49 ekstra tilsynstimer er til at dække den ekstra åbningstid, 
SFO’erne må have i den periode hvor børnene er startet i SFO, men endnu ikke i skole.  

Årsbarn er et udtryk for et gennemsnit over hele året. Der skal 1.500 tilsynstimer til en fuldtidsnormering. 
Normeringen deles mellem pædagogmedhjælper og pædagogstillinger i forholdet 30/70. Leder og sous-
chefstillinger trækkes fra pædagognormeringen. 

Der forventes 964 årsbørn, og derudover er der 228 nye børnehaveklassebørn fra april 2018, hvilket gi-
ver 57 årsbørn

1
 med 19,49 ekstra tilsynstimer. 

Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5 timer dagligt i de dage hvor skolen har åbent (200 da-
ge årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på10,5 timer dagligt på de skolefri dage (44,5 dage årligt). 

Åbningstid 
Antal 
dage 

Morgenåbning 
timer 

Formiddag 
timer 

Eftermiddag 
timer 

I alt timer 
dagligt 

I alt timer 
ugentlig 

I alt timer 
årligt 

Skoledage 200 1,5 0 3,5 5,0 25,0 1.000 

Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 

                                                      

 
1
 De 57 børn indregnes i 2. kvartal 2018. 
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Tildelingsmodel SFO2 

Tildelingsmodellen tager udgangspunkt i en ensartet og lige timetildeling pr. barn pr. uge. Normeringen 
udtrykkes som forholdet mellem antallet af børn og antallet af voksne i åbningstiden. Som faktor i udreg-
ningen anvendes en beregningsfaktor, som betegnes belastningsgraden. Normeringen fastlægges ud fra 
følgende formel: 

4,14 å𝑏𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. 𝑑𝑎𝑔 ∗ 246 å𝑏𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑎𝑔𝑒 𝑝𝑟. å𝑟

𝑏𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 28,73
∗  

1500

1924
= 27,65 𝑡𝑖𝑙𝑠𝑦𝑛𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑝𝑟. å𝑟𝑠𝑏𝑎𝑟𝑛 

Ud fra den samlede budget til SFO2 skal de tre institutioner sikre en bemanding i hele åbningstiden. Be-
lastningsgraden er derfor ikke et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen, men et teknisk udtryk for 
budgettildelingen 

Rammebeløb 

Rammebeløb Kr. pr. barn i 2018 

SFO 1.480 

SFO2 (klub) 948 

Vikarer 

Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO og i SFO2. 

Serviceniveau – Sundhedstjeneste og tandplejen 

Kommunal tandpleje 

Solrød Kommune er praksis-kommune, dvs. at almindelige forebyggende undersøgelser og behandlinger 
foregår hos privatpraktiserende tandlæger.  

Behandlingsterminen for almindelig tandpleje er hver 15. måned, dog således at alle børn med dårlige 
tænder (risikobørn) behandles efter behov. Sundhedstjenesten har en tandplejer ansat på 30 timer/uge, 
som administrerer ordningen og foretager forebyggende arbejde i form af undervisning på Sundhedsple-
jens familieforberedelseskurser for familier med nyfødte.  

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af 
tandplejeren, og visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. 

Kommunal sundhedspleje 

Småbørn 

Familierne tilbydes besøg senest en uge efter hjemkomst fra sygehuset i henhold til Vejledning om fore-
byggende sundhedsydelser til børn og unge, Sundhedsstyrelsen 2011. Alle familier med nyfødte børn 
kontaktes derfor telefonisk indenfor barnets to første levedøgn for at afdække, hvor hurtigt familien har 
behov for besøg.  

Hjemmebesøg 

Der tilbydes 6 hjemmebesøg til børn i alderen 0-2 år: 

 Etableringsbesøg - 1½ time  

 3 ugers besøg – 1 time  

 2 måneders besøg -1½ time inkl. forebyggende Marte Meo film samt screening af begge foræl-
dre 

 5 måneders besøg – 1 time 

 8 måneders besøg – 1½ time 

 1½ års besøg 

Herudover tilbydes Barselsbesøg både på hverdage, lørdage samt søn-og helligedage til de familier, der 
udskrives inden for 72 timer efter en fødsel. 
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Besøg ud over denne servicenorm tilbydes ved individuelle og særlige behov, hvor sundhedsplejersken 
ud fra et fagligt skøn vurderer det nødvendigt i forhold til barnets og familiens trivsel. Familieforberedel-
seskurser tilbydes til alle forældre. Til udvalgte mødre tilbydes deltagelse i mødregrupper. Åben konsul-
tation tilbydes 1 gang pr. uge til alle familier, der oplever behov herfor. Baby Café arrangeres 3-4 gange 
om året for familier, der ønsker viden i forhold til barnets udvikling ud fra aktuelt emne. Telefonrådgivning 
tilbydes dagligt til alle familier via direkte mobiltelefonkontakt med den enkelte sundhedsplejerske. Sund-
hedstjenesten har fire årlige konsulentbesøg i alle kommunens daginstitutioner, dagplejen samt SFO, 
både i forhold til generelle sundhedsfaglige emner og i forhold til specifikke problemstillinger omkring en-
kelte børn. Desuden tilbydes dagligt telefonrådgivning overfor samme. 

Skolebørn 

Sundhedsplejersken tilbyder følgende undersøgelser, sundhedssamtaler og/eller sundhedspædagogisk 
undervisning til skoleelever og deres forældre: 

0.klasse Alle elever og forældre indkaldes til lovpligtig indskolingsundersøgelse 

1. klasse 
Alle elever tilbydes sundhedspædagogiskundervisning ved Sundhedscirkus inkl. højde, vægt, syn 
for hele klassen. Elever med særlige behov indkaldes med forældre til opfølgende, individuelle 
indskolingsundersøgelser. 

2.klasse Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 

3.klasse 
Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens ny Sundheds-
strategi i skoleårene 2015- 2018. Fokus er på mental sundhed og trivsel, kammeratskab, græn-
sesætning m.m.. 

4.klasse Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 

5.klasse 
Alle elever indkaldes til individuel undersøgelse (højde, vægt, syn, hørelse) og sundhedssamtale. 
Piger og drenge tilbydes hver for sig eller klassevis pubertetsundervisning. 

6.klasse 

Alle elever indkaldes til synsprøve evt. højde og vægt samt individuel sundhedssamtale. 
Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens ny Sundheds-
strategi i skoleårene 2015- 2018. Fokus er på mental sundhed, familienetværk, sociale medier 
samt trivsel. 

7.klasse Elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 

8.klasse 
Alle elever indkaldes til lovpligtig udskolingsundersøgelse og sundhedssamtale. 
Klassen tilbydes Sundhedseksperimentariet. Fokus er på sundhed generelt både fysisk og men-
talt samt røg og alkohol herunder flertalsmisforståelser. 

9.klasse 

Kun elever med behov indkaldes til undersøgelse og/eller sundhedssamtale. 
Alle klasser tilbydes Sundhedspædagogiskundervisning som følge af kommunens ny Sundheds-
strategi i skoleårene 2015 - 2018. Fokus er på seksuel sundhed, sexsygdomme, mental sundhed, 
alkohol samt at kunne vælge til og fra i forhold til eget liv og livsstilsvaner. 

Special  
klasse 

Undersøgelser, sundhedssamtaler m.v. følger det generelle serviceniveau for årgangen, men 
vurderet ud fra et hensyn til den enkelte elevs behov.   
Eleverne indkaldes af sundhedsplejersken. 

To-sprogs 
sprogklasse 

Alle nye elever indkaldes til undersøgelse og sundhedssamtale. 
Øvrige elever følger det generelle serviceniveau for årgangen. 

Befolkningsudvikling og prognose 

Tabel 1A: Antal nyfødte 

 2014 2015 2016 2017 

1. halvår 80 93 110 100 

2. halvår 87 120 102 
 

Total 167 213 212 
 

Ændring i pct.  27,54 -0,47  

Kilde: BURs optælling (i overensstemmelse med optælling fra Folkeregisteret). 
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Tabel 1B: Antal 6-16 årige: 

 
Faktisk Prognose 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antal 3.431 3.425 3.474 3.448 3.428 3.419 

Ændring i pct.  -0,17 1,43 -0,75 -0,58 -0,26 

Kilde: Befolkningsprognose 2017 

Budgettet på området lægges på grundlag af det i befolkningsprognosen beregnede børnetal. Der tages 
desuden hensyn til den seneste observerede nettotilflytning og den forventede udvikling mellem årene.  

Prognose, de 0-2 årige 

Antal børn pr. medio året 

Faktisk Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Havdrup – 0 årige 57 52 58 63 66 64 

Havdrup – 1 årige 45 64 56 63 66 68 

Havdrup – 2 årige 48 47 68 61 65 68 

Havdrup, i alt 149 164 183 187 198 200 

Strandområde – 0 årige 177 174 184 199 201 199 

Strandområde – 1 årige 184 186 189 198 209 209 

Strandområde – 2 årige 174 201 201 203 207 215 

Strandområde, i alt 535 562 574 600 617 623 

Solrød Kommune, i alt 684 726 757 787 815 823 

Prognose, de 3-5 årige 

Antal børn pr. medio året 

Faktisk Prognose 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Havdrup – 3 årige 53 51 51 72 63 67 

Havdrup – 4 årige 57 54 54 54 74 65 

Havdrup – 5 årige 56 58 56 56 57 76 

Havdrup, i alt 166 162 160 183 194 207 

Strandområde – 3 årige 197 188 214 213 210 212 

Strandområde – 4 årige 198 204 200 225 219 213 

Strandområde – 5 årige 232 206 213 209 230 222 

Strandområde, i alt 627 598 627 647 659 648 

Solrød Kommune, i alt 793 760 787 830 853 855 

Siden 1. april 2017 bliver vuggestue/dagpleje børnene flyttet til børnehaven når de er 2 år 10 måneder. 
Det er indregnet i prognosen og årspladsbehovet således, at 2/12 (svarende til 2 måneder) af de 2-årige 
indregnes i årspladsbehovet i børnehaverne. Tilsvarende bliver 10/12 af de 2-årige indregnet i årsplads-
behovet i vuggestuerne/dagplejen. 
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Elevtalsprognose 

Skole/Skoleår 

Planlagt Prognose 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Havdrup 548 555 559 553 565 

Uglegård 1.143 1.130 1.093 1.084 1.031 

Munkekær 859 863 906 903 914 

0.-9. kl. ekskl. specialklasser 2.550 2.548 2.558 2.540 2.510 

Elever i specialklasser 81 81 81 81 81 

Total 2.631 2.629 2.639 2.621 2.591 

Ændring i pct.  -0,08 0,38 -0,68 -1,14 

Tal fra Solrød Kommune, elevprognose 
Elever i specialklasser omfatter elever i E-, J-, Z-klasser, Heldagsklasse og X-klasser. 
 

 Planlagt Prognose 

Skoleår  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Elevtal 0.klasse 225 228 227 246 257 

Antal 0.klasser 10 10 10 11 11 

0.klasse ledernormering inkl. usu 11,07 11,07 11,07 12,18 12,18 

0.klasse skolepædagog normering inkl. usu 3,33 3,33 3,33 3,67 3,67 

Lærernormering inkl. usu (eks. 3 skoleledere) 196,30 198,07 195,42 190,75 190,06 

Skolepædagognormering til 1.-9. kl. 13,47 13,57 13,32 12,94 12,92 

Elevtal 1.- 9. kl. 2.325 2.320 2.331 2.294 2.253 

Kapacitet 

Kapacitet – fysiske pladser til vuggestue/dagpleje fordelt på institutioner  

 Faktisk Prognose 

Kapacitet – institutioner 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Regnbuen 40 40 40 40 40 40 

Dagplejen, kommunal 58 62 62 62 62 62 

Havdrup, i alt 98 102 102 102 102 102 

Spiren 44 44 48 48 48 48 

Poppelbo 48 48 48 48 48 48 

Parkbo 24 26 36 36 36 36 

Bølgen 36 36 36 36 36 36 

Birkebo 24 24 24 24 24 24 

Tryllehytten 36 36 36 36 36 36 

Krudthuset (privat) 20 20 20 20 20 20 

Dagplejepladser, kommunal 112 116 116 116 116 116 

Dagplejepladser, privat 8 11 16 16 16 16 

Strandområdet, i alt 352 361 380 380 380 380 

Solrød Kommune, i alt 450 463 482 482 482 482 
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Kapacitet – fysiske pladser til børnehave fordelt på institutioner  

  Udmeldt Prognose 

Kapacitet – institutioner Max 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Skovhuset 129 95 93 95 95 95 95 

Lindebo 48 42 42 40 40 40 40 

Havdrup, i alt 177 137 135 135 135 135 135 

Parkbo 88 60 55 55 55 55 55 

Poppelbo 64 60 56 56 56 56 56 

Birkebo 48 44 44 44 44 44 44 

Bølgen 66 66 66 66 66 66 66 

Mosebo 46 40 40 40 40 40 40 

Egebo 46 44 44 44 44 44 44 

Naturbørnehaven 40 40 40 40 40 40 40 

Pilebo 46 40 40 40 40 40 40 

Nøddebo 68 60 60 60 60 60 60 

Tryllehytten 110 100 100 100 100 100 100 

Krudthuset (privat) 35 35 35 35 35 35 35 

Strandområdet, i alt 657 589 580 580 580 580 580 

Solrød Kommune, i alt 834 726 715 715 715 715 715 

Demografipulje 

Prognosen for udviklingen i børnetallet bruges til beregning af antal årspladser, som svarer til et forventet 
antal indskrevne børn i gennemsnit, set hen over kalenderåret.  

Årspladser prognose 

Forventet antal årspladser 2018 2019 2020 2021 

Dagpleje 194 194 194 194 

Vuggestuer 291 307 327 336 

Børnehaver 724 760 781 785 

SFO 964 934 918 929 

SFO2 (Klub) 479 500 520 510 

I alt 2.652 2.695 2.740 2.754 

Årspladstallet for 2018 er lagt ind i budgettet i de enkelte institutioner, i alle fire år 2018-21. Herefter be-
regnes ændringer i demografien i overslagsårene. Forskellen i det budgetlagte beløb og det forventede 
beløb i overslagsårene lægges i demografipuljer.  

Demografi puljer 2018-21 

i 1.000 kr. 2018 2019 2020 2021 

Vuggestue/Dagpleje 316 1.999 4.103 5.050 

Børnehave 505 2.524 3.701 3.926 

SFO + SFO2 0 -117 -179 -113 

Skoler 381 330 -1.251 -2.448 

I alt 1.201 4.736 6.375 6.415 
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Samlet budgetforslag 

Det samlede budget 2018-2021 på politikområdet fremgår af nedenstående tabel. Beløbene i tabellen er 
angivet i hele 1.000 kr. Tabellen viser bevægelsen fra overslagsåret 2018 vedtaget med budget 2017-
2020 til nu. De indarbejdede ændringer indeholder konsekvenser af byrådssager efter budgetvedtagel-
sen i oktober 2016 og tilpasning til forventede antal brugere på området. Den samlede op- og nedjuste-
ring af budgettet fremgår af punkt 2 og 3. Nye initiativer til budgettet fremgår af punkt 4 og kan ses mere 
detaljeret i tabel 2 nedenfor. 

Tabel 1A: Budgettets udvikling - Serviceudgifter indenfor servicerammen 

5. Udvikling og læring for børn og unge 2018 2019 2020 2021 

(i hele 1000 kr.) 
    

1. Grundlag fra budget 2017 i 18-priser 314.897 322.736 326.474 326.474 

4. Opjustering af budgetgrundlag 2.503 2.453 2.556 2.623 

5. Nedjustering af budgetgrundlag -14.390 -18.722 -21.310 -21.735 

6. Nye initiativer 267 295 347 255 

Budget 2018-2021 303.276 306.761 308.067 307.616 

- heraf afsat i demografipuljer 1.201 4.736 6.375 6.415 

Nye initiativer 

Der er indarbejdet følgende nye initiativer i budget 2018-2021. Beløbene i oversigten er angivet i hele 
1.000 kr.: 

Tabel 2A: Nye initiativer i budget 2018-21 - Serviceudgifter indenfor servicerammen 

Nr. Navn på budgetinitiativ 2018 2019 2020 2021 

03-34 Virtuel borgerbetjening 0 -25 -25 -25 

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel -143 -143 -143 -143 

09-17 Digitale læremidler 323 323 323 323 

09-19 Medieguide på skoler -13 40 92 0 

11-01 Sundhedspleje - 1½ års besøg i hjemmet 100 100 100 100 

 Nye initiativer, i alt 267 295 347 255 

03-34 Virtuel borgerbetjening 

Administrationen vil implementere virtuel borgerbetjening som del af den generelle it-udvikling og i et ef-
fektiviseringsperspektiv. Effektiviseringen finder først og fremmest sted ved mindre tid på kørsel og mø-
der med borgerne.  

03-41 Økonomiske gevinster ved indførelse af e-handel 

Et af initiativerne i Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet for 2018 er indførelse af e-handel. Der 
indføres e-handel i løbet af efteråret. Udgifterne til e-handelssystemet kan finansieres af udbudsgevinster 
og økonomiske gevinster fra øget compliance (overholdelse af indkøbsaftaler). Samlet set er der en ge-
vinst på 0,2 mio. kr. årligt. Systemafgift afholdes på politikområde 4, mens udbudsgevinster m.m. er for-
delt for flere politikområder. 

09-17 Digitale læremidler 

Undervisningsministeriets tilskud til digitale læremidler bortfalder ved udgangen af 2017. Skolerne har i 
gennemsnit de sidste fem år fået 323.000 kroner i tilskud pr. år. Tilskuddet er en del af UVM's indsats for 
øget IT i folkeskolen. Tilskuddet svarer til halvdelen af udgiften, hvorfor skolerne ligeledes har haft en 
gennemsnitlig udgift på 323.000 kroner pr. år. Denne udgift finansieres ud af skolernes egne budget-
rammer, og det forventes ikke, at skolerne kan finde finansiering til det dobbelte beløb fra 2018. 

09-19 Medieguide på skoler 

Justering af beløb for Medieguide for skolerne 2018-2021, som følge af beslutning i FU 6. juni 2017.  
(FU 17-0046).  
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Derudover er der tilført 188 t.kr. til politikområde 4 til drift af netværket. Det er i IT-afdelingen, for på den-
ne måde at sikre en stabil og sikker drift til gavn for kommunens lærere og elever.  

11-01 Sundhedspleje – 1½ års besøg i hjemmet 

Sundhedsplejen gennemfører pt. hjemmebesøg når barnet er 8 måneder og ved 3½ år. Forslaget om at 
øge sundhedsplejens hjemmebesøg og dermed understøtte den forebyggende indsats er forskningsun-
derstøttet, og forventes at have en række positive effekter både i forhold til forældrene, forældrenes evne 
til at håndtere børnene og børnenes direkte udvikling. Der er i forslaget indbygget opfølgende besøg i 20 
procent af hjemmene, som dækker såvel sundhedsmæssige som udviklingsmæssige udfordringer samt 
besøg i udsatte familier.  

Budget 2018-21 

Nedenstående tabel viser udgifterne i budget 2018-2021. Alle tal er angivet i 2018-priser og i hele 1.000 
kr. 

Tabel 3A: Nettobudget på kontoområder – serviceudgifter indenfor servicerammen 

Kontoområde 2018 2019 2020 2021 

3.22.01 Folkeskoler 134.788 134.617 133.085 131.748 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 5.038 5.038 5.038 5.038 

3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 5.697 5.697 5.697 5.697 

3.22.05 Skolefritidsordninger 16.200 16.098 16.036 16.102 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 2.439 2.439 2.439 2.439 

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 507 507 203 203 

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 19.439 19.514 19.199 18.883 

3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 3.113 3.098 3.335 3.299 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.276 3.276 3.276 3.276 

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 568 568 568 568 

3.30.44 Produktionsskoler 104 104 104 104 

3.35.63 Musikarrangementer 1.354 1.354 1.354 1.354 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 5.193 5.193 5.193 5.193 

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende ud-
dannelsesinstitutioner mv. 

21 21 21 21 

4.62.85 Kommunal tandpleje 7.548 7.548 7.548 7.548 

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 4.343 4.318 4.318 4.318 

5.25.10 Fælles formål 8.413 8.413 8.413 8.413 

5.25.11 Dagpleje 16.101 16.101 16.101 16.101 

5.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) 57.509 61.232 64.513 65.685 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1.159 1.159 1.159 1.159 

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,  
private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 

4.306 4.306 4.306 4.306 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.260 3.260 3.260 3.260 

6.45.51 Sekretariat og forvaltninger 2.901 2.901 2.901 2.901 

Total 303.276 306.761 308.067 307.616 
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3.22.01 Folkeskoler 

Note Områder Budget 2018 

A Tale- og hørelærere 2.784 

B Personlig assistance 1.249 

C Inklusionstiltag 1.320 

D Centrale puljer til uddeling i forbindelse med skoleårets planlægning 847 

E Mellemkommunale betalinger -9.373 

F Folkeskoler og 10. klassen 134.120 

G Ledelse, demografipuljer mv. 3.842 

 Total, i 1.000 kr. 134.788 

A. Tale- og hørelærere 

Tale- og hørelærere varetager undervisning og vejledning på skoler og institutioner for børn med tale- og 
høreproblemer samt kommunikative vanskeligheder. Ordningen administreres af PPR (Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning) i Børn og Unge Rådgivningen. 

B. Personlig assistance 

Personlig assistance ydes til elever med fysiske vanskeligheder, således at de kan deltage i undervis-
ningen på lige fod med de andre elever. Budgettet administreres af PPR i Børn og Unge Rådgivningen. 

C. Inklusionstiltag 

Der arbejdes løbende med forskellige initiativer til styrkelse af inklusionsarbejdet i Solrød Kommune. 

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. 

Der er afsat inklusionsmidler i en pulje, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra speci-
alskole til normalklasse i lokal folkeskole, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklu-
sionsfremmende initiativer. Puljen administreres af Børn og Unge Rådgivningen. 

Inklusionsindsatsen er pr. 1. august 2014 styrket med udlægning af midler til skolerne til ansættelse af 
inklusionsvejledere. Disse indgår i samspil med fagpersoner fra Børn og Unge Rådgivningen i det tvær-
faglige, inkluderende arbejde.  

Driftstilskud til privatskole: 

PPR kan efter ansøgning yde et ekstraordinært driftstilskud til privatskoleundervisning for svært handi-
cappede børn, jf. friskolelovens § 23, pkt.3 og Byrådets beslutning 26. marts 2012. 

D. Centrale puljer  

Der er tale om puljer, hvoraf nogle på forskellig vis tildeles skolerne i løbet af året, f.eks. dialogmøder for 
skolebestyrelser, sygehusundervisning, modersmålsundervisning osv. 

E. Mellemkommunale betalinger 

Budget til betaling for elever i andre kommuner, eller indtægter for elever fra andre kommuner i Solrød 
Kommunes skoler.  

Primært kommer indtægten fra 10Solrød, hvor der forventes 110 elever fra andre kommuner end Solrød. 

F. Folkeskoler samt 10Solrød 

Fordelingen af udgifterne ses i tabellen nedenfor. Budgetterne på de 3 folkeskoler er inklusiv skolebod 
og skolebibliotek. Dertil kommer udgifter til undervisning af elever, der gennem længere tid på grund af 
smittefare eller af hensyn til deres sundhed eller velfærd ikke kan undervises i skolen, og derfor undervi-
ses i deres hjem eller på den institution, hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23. 
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Skole Budget 2018 

Havdrup Skole 27.246 

Uglegårdsskolen 54.477 

Munkekærskolen 44.153 

10Solrød 8.244 

I alt (i 1.000 kr.) 134.120 

G. Ledelse mv. 

Budgettet omfatter udgifter til skoleledere i folkeskolen, til fleksjobbere, arbejdsskadeforsikring samt de-
mografipuljer. 

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 

Fællesudgifter omfatter bl.a. udgifter til fagkonsulenter (naturfag samt IT), leje af idræts- og svømmehal-
ler, mobil indskoling samt andre udgifter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. 

Herunder hører den del af budgettet til medieguiden, som er fælles.  Medieguiden gælder for perioden 
2018-20, og den har flere formål, bl.a. udviklingsplan for folkeskolerne på digitaliseringsområdet. Den del 
af medieguiden som er fordelt på de enkelte skoler er placeret på funktion 3.22.01 Folkeskoler. 

3.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) m.v.  

PPR’s virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for 
både skolebørn og småbørn. Medarbejderne yder rådgivning og vejledning, idet iværksættelse af speci-
alundervisning og specialpædagogisk bistand sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurde-
ring. Rådgivning og vejledning af lærere, pædagoger og forældre er en integreret del af PPR's opgaver.  

PPR’s formål er beskrevet i Solrød Kommunes børnepolitik, og målgruppen er børn og unge i alderen 0-
18

2
 år. 

3.22.05 Skolefritidsordninger 

Økonomistyringsmodellen på området indebærer at der fastsættes et årsplads antal, som budgettet be-
regnes efter. Hvis der bliver over- eller underskud på årspladsantallet, beregnet som gennemsnittet over 
kalenderåret, bliver budgetterne reguleret over ØD-rammen med et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer 
til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb. Det gælder både for SFO og for SFO2. 

Forventede antal årspladser, 2018 

Årspladser Havdrup Uglegård Munkekær I alt 

SFO 188 442 334 964 

SFO2 108 219 152 479 

Forældrebetaling og fripladser, SFO og SFO2 

Budgettet er afsat til forældrebetaling, økonomiske og pædagogiske fripladser samt søskende tilskud. 

Støttepersonale 

Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver 
udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset.  

  

                                                      

 
2
 Unge op til 22 år kan få efterværn. 
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X-gruppe (elever i X-klasserne) 

Efter aftale mellem Børn og Unge Rådgivningen (BUR) og Uglegårdsskolen afregnes der mellem Ugle-
gårdsskolen og BUR for SFO-ydelsen til børn med særlige behov inden for X-gruppe området (autisme 
mv.).  

Aftalen er, at BUR betaler de relevante SFOer for støttepædagognormering med 1/4 stilling + 2 % til vi-
kardækning for hvert årsplads. Derudover tildeles der tilsynstimer efter den gældende tildelingsmodel.  
Støttebehovet revurderes i samarbejde mellem BUR og SFOerne i forbindelse med skoleårets planlæg-
ning. 

I 2018 forventes 9 børn i x-gruppen (SFO) samt 16 børn i SFO2, opgjort som årselever. 

3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 

Kontoområdet omfatter betaling til vognmand for befordring af elever: Befordring af syge eller tilskade-
komne elever, kørsel af specialklasseelever og handicappede elever, skolebuskørsel, kørsel til svømme-
undervisning og til specialsvømning, samt indtægter fra andre kommuner for befordring af børn i regiona-
le specialundervisningstilbud. Fra 2016 er alle udgifter til befordring af elever, jf. folkeskolelovens § 26 
stk. 1-4, samlet på denne funktion.  

3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 

På denne konto registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere i fol-
keskolen og kommunale specialskoler og efter- og videreuddannelse af pædagoger, der medvirker i fol-
keskolens og kommunale specialskolers fagopdelte undervisning eller deltager i den understøttende un-
dervisning. Alle udgifter til kursus aktivitet, der er forbundet med efteruddannelse af personale i folkesko-
len og kommunale specialskoler, herunder udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse 
af skoleledere, konteres på funktionen. 

Endvidere registreres afledte udgifter forbundet med efter- og videreuddannelse på funktionen. Afledte 
udgifter er fx. Vikardækning og transportudgifter.  

3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 

På denne funktion afholdes kommunens andel af betaling for elevers undervisning og ophold i SFO på 
friskoler og private grundskoler. 

I 2018 er der budgetlagt udgifter til 498 elevers undervisning og for 171 børn i SFO, med en årlig takst på 
37.282 kr. til undervisning samt 11.408 kr. til SFO. 

3.22.12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 

Kommunen betaler bidrag til staten for elever, der den 5. september i kalenderåret før bidragsåret er un-
der 18 år og opfylder betingelserne for at få statslig elevstøtte på efterskoler m.m. 

I 2018 er der budgetlagt udgifter til 82 elever, med en årlig takst på 36.683 kr. 

Inklusionstiltag 

Det er siden skoleåret 2012-13 besluttet at yde et tilskud til nedbringelse af forældrebetalingen på efter-
skole for elever, der har gået i 9. specialklasse, idet efterskoleopholdet skal ses som et alternativ til spe-
cialklasse på 10. klassetrin. Budgettet til formålet er på 310 t.kr. 

3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

Uddannelses- og erhvervsvejledning i Solrød Kommune sker i et samarbejde mellem Greve, Solrød, Kø-
ge og Stevns kommuner og varetages af Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV Køge Bugt). Alle 
unge i kommunen op til 29 år kan få kontakt med en vejleder uden tidsbestilling.  

3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

I forbindelse med Rammeaftalen skal Byråd og Regionsråd sikre indbyrdes koordinering regionerne imel-
lem om de mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud. 

Udgifterne vedrører den objektive finansiering af lands- og landsdelsdækkende institutioner, dvs. de fa-
ste beløb, som kommunerne betaler for blandt andet opretholdelse af specialpædagogiske tilbud for 
småbørn i regionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød kommune eller ej.  
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Den objektive finansiering sker på grundlag af indbyggertallet. I budgettet er der afsat 173 t.kr. til betaling 
af den objektive finansiering til Børneklinikken i København.  

Budgettet omfatter også en bevilling til Sproggruppen under Børn og Unge Rådgivningen, og budgettet 
udgør 358 t.kr. 

3.30.44 Produktionsskoler 

På skoleområdet er der afsat ressourcer til at enkelte folkeskoleelever kan indskrives på en produktions-
skole i en kortere periode. 

3.35.63 Musikarrangementer 

Udover drift af musikskoler har kommunen mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 
Budgettet omfatter udgifter til Solrød Kommunale Musikskole for børn og unge op til 25 år. 

Musikskolen Budget 2018 

Drift af Musikskolen 2.180 

Indtægt fra elevindbetalinger -605 

Statstilskud til musikskoler -224 

Arbejdsskadeforsikring 2 

Total i 1.000 kr. 1.354 

3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 

Den almene ungdomsskole, inklusiv SSP sekretariatsbistand og uddannelsesforberedelse af skoletrætte 
unge.  

Note Ungdomsskolevirksomhed Budget 2018 

A UngSolrød, Erhvervsklasser og SSP 3.511 

B Ungdomsklubber 1.665 

 Arbejdsskadeforsikring 18 

 Total i 1.000 kr. 5.193 

A. UngSolrød, Erhvervsklasser og SSP 

Budgettet fordeler sig på den almene ungdomsskole, SSP, sekretariatsbistand og budget til erhvervs-
klasser. Erhvervsklasserne er et tilbud om uddannelsesforberedelse målrettet skoletrætte unge. 

B. Ungdomsklubber 

Der findes 2 slags ungdomsklubber i klubregi. Åbningstiderne kan ses på klubbernes hjemmesider. 

Havdrup Ungdomsklub  

Havdrup Ungdomsklub er et gratis tilbud til de 13-18 årige i Solrød Kommune. Klubben er beliggende på 
Havdrup skole. 

Klub 2680 

Klub 2680 er et gratis tilbud til de 13-18 årige unge i Solrød Kommune. Klubben er beliggende i Solrød 
Idrætscenter, og der er rig mulighed for at lave mange forskellige aktiviteter. 

3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 
mv. 

Udgifter til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser efter § 10 i Lov om befordringsrabat til 
uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. Budgettet udgør 21 t.kr. 
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4.62.85 Kommunal tandpleje 

Tandplejeren giver undervisning på Sundhedsplejens familieforberedelseskursus og tilser børn i skolepe-
rioden. Tandreguleringskonsulenten tilser børn og henviser til private tandreguleringsspecialister ud fra 
en faglig vurdering om behandling. 

Udgift Budget 2018  

Tandpleje, ØD 504 

Tandpleje (0-18 år), alm. forebyggende undersøgelser og behandlinger 4.042 

Tandregulering 3.003 

I alt (i 1.000 kr.) 7.548 

4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste  

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra fødslen og indtil de forlader fol-
keskolen. Som en del af den forebyggende sundhedspleje tilbydes forældre til småbørn deltagelse i fami-
lieforberedelseskursus, netværksgrupper samt mødregrupper. Sundhedsplejerskerne foretager undersø-
gelser af skoleeleverne. Der udover varetager sundhedsplejerskerne også forebyggende kampagner fra 
SST omkring sex og rygning til 10. klassecentret, produktionsskolen samt Solrød gymnasium.  

5.25.10 Fælles formål 

På denne funktion registreres fælles udgifter vedr. hele dagtilbudsområdet, herunder udgifter til søsken-
detilskud, tilskud til privat pasning samt betaling til og fra kommunen.  

Note Områder Budget 2018 

A Støttepersonale 4.557 

B Sprogstimulering 386 

C Søskendetilskud 2.438 

D Tilskud til forældre ved privat pasning (§80) og pasning af eget barn (§86) 1.651 

E Mellemkommunale betalinger -2.200 

F PAU elever 1.001 

G Tilskud til pædagogstuderende 486 

 Øvrige udgifter 94 

 I alt (i 1.000 kr.) 8.413 

A. Støttepersonale 

Der ydes støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret 
et støttepædagogkorps, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver 
udføres af institutionernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. Væksthuset er et fore-
byggende initiativ, der skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og forandring, så børn og unge i 
højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø. 

5 støttepædagoger arbejder som ressourcepædagoger i daginstitutioner, SFO og Klub med henblik på at 
yde en tidlig inkluderende indsats. 

B. Sprogstimulering 

Kommunen har ansat en sprogpædagog, som støtter og vejleder institutionerne med sprogarbejdet i for-
hold til tosprogede børn. 

C. Søskendetilskud 

Der ydes rabat i forældrebetalingen til familier der har mere end et barn i dagtilbud, i skolefritidsordning 
eller privat pasning med tilskud. Forældre skal selv betale den dyreste plads og modtager tilskud på 50% 
af øvrige anvendte pladser. Søskende tilskuddet budgetteres i forhold til den faktiske andel pr. 1. halvår 
2016. 
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D. Tilskud til forældre 

Dette tilbud giver forældre mulighed – som alternativ til de kommunale dagtilbud – at få et økonomisk til-
skud til en privat pasningsordning, som man selv sørger for. 

Byrådet besluttede den 28.2 2017 at genindføre muligheden for tilskud til pasning af egne børn. 

Tilbuddet gælder for børn i alderen 24 uger og indtil skolestart, dog med følgende betingelser 

 Tilskud til pasning af egne børn kan gives fra det tidspunkt, hvor barnet kan tilbydes en plads i et 
dagtilbud.  

 Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. 

 Tilskuddet kan gives for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.  

Dertil kommer særlige betingelser i forhold til forældrenes forhold jf. Dagtilbudslovens § 86. 

Der budgetteres med 16 årspladser til privat pasning, samt 7 årspladser til pasning af eget barn. 

E. Mellemkommunale betalinger 

Forældre har ret til at vælge dagtilbud i anden kommune end opholdskommunen, og ret til at bevare 
plads i dagtilbud, selvom de flytter til ny kommune.  

F. PAU elever  

Der er afsat en budgetpulje til praktikløn til PAU (Pædagogiske Assistent Uddannelse). Fordelingen af 
antallet af PAU-elever er centralt bestemt.  Der er også afsat en lønpulje til pædagogstuderende, der 
kompenserer daginstitutionerne for 50 % af lønudgiften til den lønnede pædagogstuderende. 

G. Tilskud til pædagogstuderende 

Der er afsat en pulje til at kompensere daginstitutionerne for 50 pct. af lønudgiften til lønnede pædagog-
studerende. 

5.25.11 Dagpleje 

Dagplejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Dagplejen etableres i private hjem og bliver godkendt 
efter fastsatte kriterier. Målsætningen for dagplejen er med dagplejens særlige karakteristika, at udgøre 
et lærings- og udviklingssted for børn eventuelt kombineret med et arbejdsrelateret pasningsbehov.  

Forældre kan vælge betalingsreduktion pr. dag ved dagplejerens fravær, hvis de ikke bruger gæstepleje. 
Betalingsreduktionen udgør 1/30 pr. dag af den månedlige forældrebetalingstakst. Der gives kun beta-
lingsreduktion for arbejdsdage hvor barnet ellers ville have benyttet gæstedagpleje, men ikke gjorde det. 
I 2018 udgør beløbet 100 kr. pr. dag. 

Note Områder Budget 2018 

A Ledelse, administration mv. 3.063 

B Løn til dagplejere 18.300 

C Forældrebetaling, dagpleje -5.680 

D Økonomiske og pædagogiske fripladser 391 

 Arbejdsskadeforsikring 28 

 I alt (i 1.000 kr.) 16.101 

A. Ledelse, administration mv.  

Udover løn til ledelse og administration, er der afsat budget til tilsynsførende i dagplejen, svarende til 128 
pædagogtimer om ugen. 

B. Løn til dagplejere 

Der er afsat lønbudget til 52 dagplejere. 

C. Forældrebetaling 

Forældrebetalingsbudgettet er beregnet på baggrund af 178 årspladser. 
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D. Fripladstilskud  

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Undervisningsministe-
riet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstil-
skud. Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen.  

Socialpædagogisk fripladstilskud gives, når 

 kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller 
pædagogiske grunde og 

 betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. 

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en 
konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at fo-
retage vurderingen herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 

5.25.14 Daginstitutioner  

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende børn optaget i daginstitutioner, dvs. institutio-
ner etableret efter dagtilbudslovens afsnit II: Dagtilbud til børn indtil skolestart. 

Følgende institutioner har fælles ledelse og drives som 1 institution med fælles økonomi: 

 Mosebo og Pilebo 

 Egebo og Naturbørnehaven 

Institution Budget 2018 

Birkebo 5.713 

Bølgen 8.196 

Egebo/Natur 5.890 

Mosebo/Pilebo 4.828 

Nøddebo 3.450 

Parkbo 7.473 

Poppelbo 8.940 

Spiren 5.344 

Tryllehytten 10.260 

Lindebo 2.179 

Skovhuset/Regnbuen 10.427 

I alt (i 1.000 kr.) 72.697 

Udover institutionernes budget er der budget til andre udgifter, som fremgår af tabellen nedenfor: 

Note Områder Budget 2018 

A Puljer 396 

B Ressourcepædagoger 877 

C Forældrebetaling inkl. Frokost -29.186 

D Økonomiske og pædagogiske fripladser 4.413 

E Centralt styrede områder 8.193 

I alt (i 1.000 kr.) -15.187 

A. Puljer 

Der er her afsat budget til kurser/uddannelse, samt budget til at understøtte en mere smidig overflytning 
fra vuggestue til børnehave på baggrund af børnenes forskellige modenhed. 
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B. Ressourcepædagoger 

Støtte- og ressourcepædagoger fra Væksthuset understøtter børn og indsatser på daginstitutionsområ-
det, i børnenes overgang til SFO og skole og i indskolingen. 

C. Forældrebetaling 

Budgettet for forældrebetaling er beregnet på baggrund af en forventning om 680 årspladser i børneha-
verne og 268 årspladser i vuggestuerne. Forældrebetalingen opkræves over 11 måneder. (juli måned fri-
holdes). 

D. Fripladstilskud 

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Undervisningsministe-
riet offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstil-
skud. Der kan ydes fripladstilskud til hel eller delvis betaling af forældrebetalingen. Ved en husstandsind-
tægt under 170.101 kr. pr. år bortfalder forældrebetalingen, og ved en husstandsindtægt over 528.200 kr. 
kan der ikke gives tilskud. 

Socialpædagogisk fripladstilskud gives, når 

 kommunalbestyrelsen vurderer, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller 
pædagogiske grunde og 

 betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet. 

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en 
konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at fo-
retage vurderingen herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 

E. Centralt styrede områder 

Der er afsat budget til lederløn samt demografipuljer. 

5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 

På funktionen registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud, legesteder og lignende tilbud til børnefa-
milier. Disse tilbud er ikke omfattet af dagtilbudsloven eller serviceloven. 

Budgetområdet omfatter 2 aktiviteter hhv. SSP og Ungebasen, der administrativt hører under Ungdoms-
skolen. SSP er en forkortelse af samarbejdet mellem Skole, Socialforvaltningen og Politiet. SSP-arbejdet 
skal være med til at forebygge, at børn og unge begår kriminalitet eller bliver involveret i misbrug. 

SSP tilbyder forskellige undervisningsforløb på flere klassetrin i samarbejde med klubberne, politiet og 
sundhedsplejen. Endvidere tilbyder SSP rådgivning af børn, unge samt deres forældre, ligesom der er 
SSP medarbejdere på gaden, der udfører en opsøgende og rådgivende indsats over for børn og unge. 

Ungebasen er bemandet med 2,5 medarbejdere, hvis ydelser i forhold til at fastholde unge i erhvervs- og 
uddannelsesforløb er betalt af Job og Socialcenteret, som har myndighedsopgaven i henhold til lovgiv-
ningen på beskæftigelsesområdet. 

Børn og Unge Rådgivning har en minigruppe, som er et gruppetilbud for børnehavebørn med særlige 
behov. Minigruppen er placeret i Væksthuset og tilgodeser det enkelte barns behov for støtte og udvik-
ling.  

5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner 

Der er budgetlagt udgifter til 35 børnehave pladser samt 20 vuggestuepladser. 

5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

Væksthuset er et forebyggende initiativ, der skal medvirke til at skabe pædagogisk udvikling og foran-
dring, så børn og unge i højere grad kan rummes i deres familie og nærmiljø. Væksthuset medvirker til at 
skabe forandringer både hos barnet og i barnets omgivelser. 

Væksthuset har tilbud til småbørn og skolebørn, bl.a. familiestue, gruppetilbud for børn med særlige be-
hov, ressource- og støttepædagoger til børn i daginstitutioner, SFO, klubber og USU-undervisningen, 
familieklasse, konsultativt klassearbejde og det mobile indskolingstilbud.  

Endvidere er Væksthusets personale aktive i forbindelse med projekt- og udviklingsarbejde, f.eks. Klar, 
Parat, Skolestart. 
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Aktivitetstal 

Dagtilbud, antal årspladser 

 2014 2015 2016 2017 

Dagplejen 236 228 170 178 

Vuggestuer 0-2 årige 252 252 272 268 

Børnehaver 3-6 årige 713 713 688 686 

Total 1.201 1.193 1.130 1.132 

Skoler, antal elever 

 
Faktisk 
2015/16 

Faktisk 
2016/17 

Planlagt 
2017/18 

Forventet 
2018/19 

0.klasser 284 260 225 228 

1.-9. klasse inkl. specialklasser  2.276 2.372 2.406 2.401 

10.klasse inkl. specialklasser  204 212 178 178 

Privatskoler/friskoler 512 497 498 500 

Efterskoler 99 78 82 81 

Ungdomsskolen 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

CPR-elever 528 408 440 579 

Holdelever 1.002 768 906 939 

Musikarrangementer 

 2014 2015 2016 2016/17 

CPR-elever 133 166 172 170 

Holdelever 52 73 56 60 
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Takster 

Takst pr. måned for plads i forskellige dagtilbud 

Dagtilbud 2016 2017 2018 

Dagpleje 2.987 2.938 2.985 

Vuggestue 3.169 3.193 3.188 

Børnehave, heltid 1.677 1.679 1.699 

Børnehave, halvtid 839 840 850 

Naturbørnehave 1.677 1.679 1.699 

Frokost i alle institutioner 687 688 678 

SFO 1.824 1.771 1.767 

SFO2 (Juniorklub) 698 685 704 

Beløbet betales i 11 måneder, da juli måned er betalingsfri. 

Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2018 

Institution/Alder 

Med Moms Uden Moms 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Dagpleje(0-2 år) 127.642 10.637 11.604 126.811 10.568 11.528 

Vuggestue(0-2 år) 140.278 11.690 12.753 132.917 11.076 12.083 

Vægtet Gennemsnit  
0-2 år 

135.235 11.270 12.294 130.480 10.873 11.862 

Børnehave (3-6 år) 74.776 6.231 6.798 68.710 5.726 6.246 

Frokost i  
daginstitutioner 

7.463 622 678 6.908 576 628 

SFO 30.232 2.519 2.748 29.462 2.455 2.678 

SFO2 12.966 1.080 1.179 12.057 1.005 1.096 

Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2018 

Institution/Alder 

Med Moms Uden Moms 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Årligt 
Pr. mdr. 
12 mdr. 

Pr. mdr. 
11 mdr. 

Dagpleje(0-2 år) 95.732 7.978 8.703 95.108 7.926 8.646 

Vuggestue(0-2 år) 105.29 8.767 9.564 99.687 8.307 9.062 

Vægtet Gennemsnit  
0-2 år 

101.426 8.452 9.221 97.860 8.155 8.896 

Børnehave (3-6 år) 56.082 4.674 5.098 51.533 4.294 4.685 

SFO 10.800 900 982 10.312 859 937 

SFO2 5.227 436 475 4.220 352 384 
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Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2018 

Institution/Tilskud 
Tilskud  
pr. år 

Tilskud  
pr. måned 

Vuggestue/Dagpleje   

- Driftstilskud 96.593 8.049 

- Bygningstilskud 5.545 462 

- Administrationstilskud 2.840 237 

Børnehave   

- Driftstilskud 51.249 4.271 

- Bygningstilskud 2.393 199 

- Administrationstilskud 1.570 131 

Tilskud til privat pasning (§ 80) og tilskud til pasning af egne børn (§ 86) 

 
Nettodriftsudgift 

pr. barn pr. år 
Nettodriftsudgift pr. 
måned i 12 måneder 

Tilskud pr. år (75 pct. 
af nettodriftsudgiften) 

Tilskud pr. måned (75 pct. 
af nettodriftsudgiften) 

Vuggestue 95.732 7.978 71.799 5.983 

Børnehave 56.082 4.674 40.062 3.505 

Nøgletal 

Børnepasning,  
kr. pr. 0-5 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Børnepasning i alt 68.412 70.239 65.759 67.958 

Børnepasning,  
kr. pr. 0-5 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Børnepasning i alt 64.242 72.230 66.805 70.933 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 5.100 & 5.101 
 

Sundhedsudgift  
kr. pr. 0-17 årig 

Regnskab 2016 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Kommunal tandpleje 1.579 1.573 1.691 1.782 

Kommunal sundhedstjeneste 790 766 819 880 

Sundhedsudgift  
kr. pr. 0-17 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Kommunal tandpleje 1.457 1.584 1.719 1.804 

Kommunal sundhedstjeneste 814 813 815 889 

Kilde: ECO-nøgletal tabel 9.600 og 9.601 
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Kr. pr. indbygger 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Musikarrangementer 65 112 123 126 

Kr. pr. indbygger 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Musikarrangementer 61 117 122 125 

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 9.100 & 9.101 

 

Folkeskolen 
kr. pr. 6-10 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

SFO 11.196 9.933 10.451 10.341 

Fritidshjem 0 5 1 669 

Klubber og andre 
socialpædagogiske fritidstilbud 

0 3.808 1.377 2.655 

Folkeskolen 
kr. pr. 6-10 årig 

Budget 2017 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

SFO 10.895 10.537 11.136 10.603 

Fritidshjem 0 0 4 621 

Klubber og andre  
socialpædagogiske fritidstilbud 

0 3.586 1.419 2.432 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.100 & 6.101 
 

Folkeskolen  
kr. pr. 14-18 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Efterskoler og  
ungdomskostskoler 

2.331 1.912 2.655 2.855 

Ungdommens  
Uddannelsesvejleding 

2.059 1.432 2.031 1.727 

Folkeskolen  
kr. pr. 14-18 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele 
 Landet 

Efterskoler og  
ungdomskostskoler 

2.429 2.061 2.570 2.880 

Ungdommens  
Uddannelsesvejleding 

2.041 1.460 2.013 1.764 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.100 & 6.101 
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Folkeskolen  
kr. pr. 6-16 årig 

Regnskab 2016 

Solrød 
 Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Folkeskoler 45.317 47.184 44.273 47.884 

Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 

1.253 632 1.228 773 

Befordring af elever i  
grundskolen 

632 1.023 1.800 1.469 

Specialundervisning i  
regionale tilbud 

69 460 260 222 

Kommunale specialskoler 6.615 7.785 8.841 6.805 

Bidrag til statslige og private 
skoler 

5.356 5.599 6.340 5.563 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.670 608 1.159 933 

Korrektion for  
Sælg-og-lej-tilbage 

 -114 -108 -96 

PPR 1.625 1.603 1.866 1.687 

Folkeskolen  
kr. pr. 6-16 årig 

Budget 2017 

Solrød  
Kommune 

Sammenlignings-
gruppen 

Region 
Sjælland 

Hele  
Landet 

Folkeskoler 44.797 46.790 44.271 48.120 

Fællesudgifter for kommunens 
samlede skolevæsen 

1.327 535 1.527 920 

Befordring af elever i  
grundskolen 

804 911 1.644 1.407 

Specialundervisning i  
regionale tilbud 

69 356 310 224 

Kommunale specialskoler 6.253 7.805 8.443 6.842 

Bidrag til statslige og private 
skoler 

5.679 5.917 6.718 5.891 

Idrætsfaciliteter for børn og unge 1.205 600 1.123 897 

Korrektion for  
Sælg-og-lej-tilbage 

 -232 -171 -112 

PPR 1.662 1.535 1.851 1.709 

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.100 & 6.101 
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