
Ændringsforslag til budget 2020 fra Socialdemokratiet 
 

Tilbagerulning af tidlig overgang fra vuggestue til børnehave 
Der er stor utilfredshed blandt forældrebestyrelser, medarbejdere og ledere omkring den tidlige overgang. 
Nu er det afprøvet, og det virkede ikke. Derfor forslår Socialdemokratiet at tilbagerulle den tidlige 
overgang. Konsekvensen bliver at der skal etableres to børnegrupper mere i vuggestuen. Heldigvis har vi 
ved flere institutioner tomme pavilloner stående. Det er ikke optimalt. Men i en overgangsperiode er 
voksennærvær vigtigere end mursten. 
 

 2020 2021 2022 2023 

Børnehave -2.689 -2.726 -2.729 -2.763 

Vuggestue 5.122 5.193 5.199 5.263 

Netto 2.433 2.467 2.470 2.500 

1.000 kroner mere pr. elev til folkeskolerne 
Vi har en god folkeskole i Solrød, som vi skal passe på og værne om. Vores lærere yder dagligt et godt 
stykke arbejde, og vi skal være stolte af deres indsats. Men økonomien på vores skoler er presset, og hvis vi 
ikke udviser rettidig omhu, og giver vores skoler en bedre økonomi nu, vil det betyde en forringelse af 
kvaliteten i vores skoletilbud.  
  

 2020 2021 2022 2023 

Folkeskolen 2.6 2.7 2.8 2.9 

Styrke den forebyggende indsats i Børne- og Ungerådgivningen 
Den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet er presset. Økonomien er ikke fulgt med det stigende 
antal borgere i Solrød kommune, det stigende antal indrapporteringer og den stigende kompleksitet i 
sagerne. Derfor foreslår Socialdemokratiet at ansatte en medarbejdere i Børne- og Ungerådgivningen mere.  
 

 2020 2021 2022 2023 

Børne- og ungerådgivningen 0.5 0.5 0.5 0.5 

Styrkelse af hjemmeplejen  
Der er store udfordringer i hjemmeplejen i Solrød. Medarbejderne løber alt for stærkt og selvom der bliver 
leveret en stor indsats, mangler de flere kollegaer. Det har resulteret i et dårligt arbejdsmiljø med højt 
sygefravær (den højeste i Danmark). Selvom vores medarbejdere gør alt hvad de kan, er det ikke muligt at 
levere den pleje, som vores ældre kan forvente. Nærvær er udskiftet med minuttyrani, og det er uværdigt. 
Derfor skal hjemmeplejen rettes op, og det kræver en bedre økonomi på området. 
  

 2020 2021 2022 2023 

Hjemmeplejen 4.0 4.0 4.0 4.0 

 

Etableringen af faunastriber i stedet for græsrabatter. 
Socialdemokratiet foreslår at forvandle vores grønne rabatter på udvalgte områder til faunastriber med 
vilde blomster til gavn for naturen. 

 2020 2021 2022 2023 

Faunastriber 0.2 0.2 - - 

 
 


