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Politikområdet Læring og Udvikling for børn og unge 

omfatter Solrød Kommunes dagtilbud, skoler og unge-

område. Politikområdet understøtter vores generelle fo-

kus på at skabe læring og udvikling hele livet samt tryg-

hed, sundhed og værdighed i alle aldre. Vi arbejder her-

under på at støtte, at Solrød Kommunes børn og unge 

udvikler sig til dannede og livsduelige mennesker. Vi har 

et særligt fokus på at skabe høj kvalitet i overgange på 0-

18 års området med sammenhæng, kontinuitet og flek-

sible rammer for det enkelte barn/unge, som giver tryg-

hed til børn, unge og forældre. 

 

Vi tager udgangspunkt i barnet/den unge og de ressour-

cer, barnet/den unge og deres familie har.  

Vi lægger vægt på et gensidigt forpligtende samarbejde 

med forældrene, som vi ser som aktive borgere, der tager 

ansvar. Vi stiller krav til både os selv som kommune og til 

forældrene i forhold til at tage ansvar for at skabe de ide-

elle rammer for børn og unges trivsel og læring og de 

fællesskaber som børn indgår i. 

 

Konkret arbejder vi med følgende indsatser 

 Undervisning på kommunens folkeskoler og 10. 

klassecenter 

 Fritidstilbud i SFO og klubber 

 Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje) 

 Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje for 

de 0-18 årige) 

 Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning (PPR) 

 Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi 

(SSP) 

 Overgange mellem tilbud og overgange fra skoler til 

ungdoms- og erhvervsuddannelser 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 Læring og udvikling hele livet 

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 

 

I 1.000 KR. 2022 

Politikområde 5 – samlet sum 344.756 

Børne- og ungerådgivningen 46.121 

Dagplejen 17.619 

Daginstitutioner 106.693 

Læring og Udvikling -32.364 

Skoler og SFO’er 161.898 

UngSolrød 19.019 

Øvrige 25.770 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sammenhængende børnepolitik 

 Inklusionsstrategi 

 Retning og Mål for folkeskolerne i Solrød Kom-

mune 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Implementering af ny Folkeskolelov per 1. august 

2019 

 Implementering af Kommunal ungeindsats (KUI) 

 Implementering af Dagtilbudsreform 

 Implementering af Dannelsesstrategi 

 Medieguide for dagtilbudsområdet 

 Medieguide for skoleområdet 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Udarbejdelse af ny strategi for fællesskaber 

 Udarbejdelse af Retning og Mål for dagtilbuds-

området 

 Udvikling af et fagligt og økonomisk bæredygtigt 

specialiseret 0-18 års område 

 Styrke den tidlige indsats i dagtilbud og skoler 

 

 

Politikområde 5:  

Læring og udvikling for børn og unge 
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Politiske mål 
 

Fælles mål for politikområderne 5, 6, 7, 8 og 9 
 

OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Læring og udvikling hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ung-

domsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

  

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

  

Fokus skal især lægges på: 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordine-

ret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Sol-

rød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den nye 

sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sund-

hedsreformen. 
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Politikområde 5: Udvikling og læring for børn og unge 

 

 

OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Læring og udvikling hele livet  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

Dannelse og dannelsesstrategi 

Forældrene skal opleve, at børn og unge i Solrød Kom-

mune opnår en styrket dannelse, som gør dem til mere 

livsduelige mennesker, der har de rette færdigheder i 

rygsækken i alle overgange.  

  

Dette sker ved, at dagtilbud, skoler og tilbud til unge ar-

bejder med børn og unges dannelse ud fra dannelses-

strategiens dannelsessyn og strategiske indsatser. 

Dannelse og dannelsesstrategi 

De unge i Solrød Kommune skal opleve, at de mange til-

bud, de kan vælge imellem, understøtter dem i at udvikle 

sig til fagligt dygtige, selvstændige, demokratiske og livs-

duelige mennesker, der på kompetent vis er i stand til at 

indgå i fællesskaber lokalt og globalt. 

  

Dette sker ved, at UngSolrøds tilbud er attraktive og mat-

cher de unges ønsker og forventninger samt understøtter 

de unges faglige, sociale og personlige kompetencer til 

fx at deltage i fællesskaber, samskabe og styrker de un-

ges selvstændighed. 

Dannelse og teknologi 

Børn, unge og forældre skal opleve, at kommunens til-

bud sætter fokus på og arbejder med børns og unges 

sprog på de sociale medier med den effekt, at børn og 

unge får mere viden om og flere færdigheder i, hvordan 

de skal kommunikere respektfuldt og ikke ekskludere an-

dre på de sociale medier. 

  

Det sker ved, at skolerne i indskolingen, mellemtrinnet og 

udskolingen arbejder med teknologiforståelse i forskel-

lige fag. Dertil at man i klasserne taler med eleverne om, 

hvordan de skal agere dannet på de sociale medier, her-

under hvordan man kommunikerer respektfuldt og ikke 

ekskluder andre på de sociale medier. Dette sker bl.a. ved 

at bruge SSP´s undervisningstilbud om digital dannelse 

på alle klassetrin. 

  

Det sker ved, at man i UngSolrød i de forskellige tilbud, 

herunder 10. klassen, arbejder med unges teknologifor-

ståelse, herunder hvordan man agerer respektfuldt og 

ikke ekskluderer andre på de sociale medier. 
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OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Læring og udvikling hele livet  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Overgange på 0-18 års området 

Børn og forældre skal opleve, at børn i Solrød Kommune 

har overgange fra dagtilbud til skoler med høj kvalitet og 

sammenhæng, som giver tryghed for børn og forældre. 

  

Det sker ved, at dagtilbud og skoler implementerer en ny 

overgangsmodel for børn i Solrød Kommune med høj 

kvalitet, fælles dannelsessyn og sammenhæng, samt 

medfører, at forældre oplever, at de får god og den rette 

information om deres børns overgang. 

Overgange på 0-18 års området 

Borgerne skal opleve en styrket overgang og brobygning 

mellem skolerne, ungdoms- erhvervsuddannelser samt 

erhvervslivet, med den effekt, at alle unge i Solrød Kom-

mune træffer det rette valg i forhold til uddannelse. 

  

Det sker ved, at der igangsættes netværk og herunder til-

tag mellem skoler, ungdoms- og erhvervsuddannelser og 

erhvervslivet i og omkring Solrød Kommune, som styrker 

dialogen og samarbejdet mellem parterne. 

Overgange på 0-18 års området 

Eleverne i 10Solrød skal opleve, at de er afklarede og 

valgkompetente, således at de træffer de rette uddannel-

sesvalg. Effekten er, at minimum 30% af eleverne starter 

en erhvervsuddannelse, og at frafaldet fra ungdomsud-

dannelserne bliver mindre. 

  

Det sker ved, at 10Solrød i højere grad sætter fokus på 

erhvervsrettede aktiviteter i forbindelse med udvikling af 

nye fag, praktikforløb og ved at oprette afklaringskurser, 

som præsenterer paletten af erhvervsuddannelser. 
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OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

Samarbejde med forældre 

Forældre, børn og unge skal opleve et godt forældre-

samarbejde med åbenhed og inddragelse i dagtilbud og 

skoler, samtidig med at forældrene føler sig medansvar-

lige for fællesskaber og forstår samspillet med de fagpro-

fessionelle. 

  

Det sker ved, at skolerne arbejder videre med Retning og 

Mål for skolerne med fokus på, at der på hver skole fore-

går et involverende og gensidigt forpligtigende skole-

hjem-samarbejde, hvor det tydeliggøres, at forældre skal 

bakke op om skolens værdisæt for god adfærd og dan-

nelse, samt at der foregår en løbende forventningsaf-

stemning omkring skolens opgave i forhold til elevernes 

læring, udvikling, trivsel og dannelse og forældres ansvar 

for, at deres børn kan indgå i skolernes fællesskaber og 

rammer. 

  

Det sker ved, at dannelsesstrategien formidler hvilken 

dannelse, som Solrød Kommunes børn og unge skal 

opnå i løbet af deres børne- og ungeliv - og herunder, 

hvordan dagtilbud, skoler og ungetilbud vil arbejde med 

dette gennem et fælles dannelses- og læringssyn, samt 

hvilke forventninger, der er til forældres arbejde med de-

res børns dannelse på tværs af 0-18 års området. 

  

Det sker ved, at et tema i Retning og Mål for dagtilbuds-

området bliver forældresamarbejde, hvor det tydeliggø-

res, hvilket samarbejde og forventningsafstemning, der 

skal være mellem dagtilbud og forældre. 

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

Fællesskaber 

Børn, unge og forældre skal opleve gode rammer for fæl-

lesskaber og individ på 0-18 års området, hvilket giver 

tryghed, læring og udvikling for alle børn og unge. 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte  

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

Det sker ved, at der på baggrund af analysen af inklusi-

onsindsatsen i dagtilbud og skoler samt skolevægring 

udarbejdes en ny strategi for fællesskaber med henblik 

på at videreudvikle gode og fleksible rammer for fælles-

skaber for alle børn og unge i Solrød Kommune. 

Retning og Mål i folkeskolerne 

Forældre og elever på skolerne skal opleve, at pejlemær-

kerne fra Retning og Mål er nået på alle tre skoler. 

  

Det sker ved, at de tre folkeskoler fortsat implementerer 

og evaluerer arbejdet med Retning og Mål for skolerne i 

2020 og 2021. 
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OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte  

 Aktive borgere og et aktivt erhvervsliv, der tager an-

svar  

 Åbenhed og inddragelse af borgere og erhvervsliv 

Retning og Mål i dagtilbud 

I slutningen af 2020 er der udviklet Retning og Mål for 

Solrød Kommunes dagtilbud. 

  

I forlængelse af den "Styrkede pædagogiske læreplan" 

udvikles der i løbet af 2020 Retning og Mål for dagtil-

buddene i Solrød Kommune. Det sker i en proces mellem 

Familie- og uddannelsesudvalget, dagtilbuddene i Solrød 

Kommune og forældre.   
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Demografi 
Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 2021. 

 
Tabel 1 Befolkningsudvikling, dagtilbud 

For de 0-2 årige forventes børnetallet at stige fra 847 børn til 865 børn i perioden 2021-2025. Det er en stigning på 18 

børn svarende til 2,2 %.  

For de 3-5 årige forventes børnetallet at stige fra 911 børn til 947 børn i perioden 2021-2025. Det er en stigning på 36 

børn svarende til 3,9 %. 

 
Tabel 2 Befolkningsudvikling, skoler 

Generelt stiger antallet af børn lidt med 295 i skolealderen 6-16 år for perioden 2021-25. Det svarer til 8,6 %.  

 

  

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-2 år 754 814 850 847 840 864 869 865 

3-5 år 777 834 879 911 937 971 967 947 

I alt 1.531 1.648 1.729 1.758 1.777 1.835 1.836 1.812 

Ændring i %  7,64 4,92 1,67 1,11 3,34 0,05 -1,31 

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

6-10 år 1.532 1.524 1.480 1.448 1.464 1.536 1.626 1.752 

9-12 år  1.284 1.277 1.295 1.265 1.236 1.209 1.230 1.278 

13-16 år 1.239 1.354 1.331 1.319 1.348 1.341 1.381 1.363 

6-16 år i alt 3.437 3.497 3.456 3.435 3.471 3.504 3.624 3.730 

Ændring i %  1,75 -1,17 -0,61 1,10 0,95 3,43 2,93 
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Nye budgetinitiativer 
 
Tabel 3 Nye budgetinitiativer 

Af tabel 3 fremgår de nye initiativer i, som er indarbejdet i budget 2022-2025. Beløbene i oversigten er angivet i hele 

1.000 kr.  

 

Medieguiden er et nyt budgetinitiativ som skal være med til at styrke brugen af teknologi i alle dagtilbud. Medieguiden 

skal dermed understøtte børns IT kompetencer og digitale forståelse. Herved understøttes også Dannelsesstrategiens 

fokus på, at teknologi bruges til at understøtte børns nysgerrighed, mod og lyst til læring. 

 

Et andet budgetinitiativ er reorganiseringen af dansk som andetsprog. Formålet med dette budgetinitiativ er at kunne 

løfte de lovgivningsmæssige krav, sikre en bedre udnyttelse af nuværende økonomiske ressourcer på området og 

udnyttelse af de faglige kompetencer og sikring af bedst muligt udbytte for elever der henvises til tilbuddet. 

 

 

Samlet budget 2022-2025 
Tabel 4 Samlet budget 2022-2025 

Tabel 4 viser det samlede budget for politikområdet og for de enkelte afdelinger inden for området.  

 

Hele budgettet på politikområde 5 er kategoriseret som serviceudgifter inden for serviceramme. Dette vil derfor også 

være gældende for alle budgettal i efterfølgende tabeller på politikområdet, selvom det ikke står eksplicit i tabellerne. 

 

I de følgende afsnit vil der være en kort præsentation af de områder, som politikområdet dækker over, samt de afde-

linger, som har budget på politikområdet. 

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV, BELØB I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

 Medieguide 200 200 200 200 

 Reorganisering af dansk som andetsprog 300 300 300 300 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Politikområde 5 – samlet sum, serviceudgifter  344.756 350.772 355.946 362.097 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 46.121 46.124 46.124 46.124 

Daglejen 17.619 17.619 17.619 17.619 

Daginstitutioner 106.693 106.694 106.695 106.696 

Læring og Udvikling -32.364 -30.634 -29.802 -27.882 

Skoler og SFO’er 161.898 161.896 162.149 162.383 

UngSolrød 19.019 19.019 19.019 19.019 

Øvrige afdelinger, herunder demografipuljer 25.770 30.054 34.142 38.138 
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Dagtilbudsområdet  
 

Tildelingsmodel 

 

Antal personaletimer i institutionerne fastsættes ud fra følgende tildelingsmodel (gælder for vuggestuer, børnehaver 

og integrerede institutioner): 

 

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

 

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 pædagogandelen 

i daginstitutionerne udgør 60 %. Det er inklusiv ledelse. 

 

Hver institution får et rammebeløb til sundhedsmæssige foranstaltninger, inventar, beskæftigelsesmaterialer, lege-

pladsudstyr, legetøj mv. Beløbet i 2022 udgør 2.878 kr. pr. årsplads. 

 

Der er frokostordning i alle kommunale institutioner. Ordningen er 100 % forældrebetalt, og inkluderer udgifter til 

fødevarer samt løn til køkkenpersonale. 

 

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 gennem-

snitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetalsvariable budget). 

 

Modellen indeholder en aftale om, at institutionerne kan tage ekstra børn ind ved spidsbelastning. Pr. 1. april overgår 

de børn, som skal starte 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. 

 

Vikarer i daginstitutionerne 

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. 

 

Minimumsnormeringer 

Kommunen modtager i 2022 4.464 t.kr. i tilskud fra staten. Der er tilsvarende afsat 4.464 t.kr. i en pulje der skal ud-

møntes til dagtilbudsområdet. Der er beregnet en forældrebetaling af puljen på de 4.464 t.kr. Formålet er at norme-

ringen i daginstitutionerne stiger til et niveau hvor der er maksimalt er tre børn pr. ansat pædagogisk medarbejder i 

vuggestuen og seks børn pr. ansat pædagogisk medarbejder i børnehaven. Beregningen fortages på kommuneplan, 

hvorfor blandt andet støttepædagoger indgår. 

 

Dagplejen 

Dagplejen er et tilbud til børn i 0 – 2 års alderen. Dagplejen etableres i private hjem og bliver godkendt efter fastsatte 

kriterier.  
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Personalenormering - dagplejen 

Dagplejen indgår 4-børnskontrakt med dagplejerne til fast overenskomstmæssig løn pr. barn. 

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. Dagplejen har 8 faste pladser til gæstedagpleje, heraf 5 i 

Stranden og 3 i Havdrup. I tilfælde af, at de ikke rækker, placeres børnene som ekstra barn hos andre dagplejere, 

primært inden for barnets legestuegruppe.   

 

I 2022 er normeringen fastsat til 138 børnepladser, og 43 dagplejere. 

 

Tilsynsførende i dagplejen 

Der tildeles 2,02 timer om uger pr. dagplejer. Dog er der et minimumstimetal på 128 timer om ugen. De 128 timer 

svarer til 63,4 dagplejere.  I 2022 er der 43 dagplejere, så der tildeles minimumstimetallet. Der er ikke afsat vikarmidler 

til de tilsynsførende. 

 

Åbningstider i dagtilbud 

Dagplejens åbningstid er 48 timer pr. uge med mulighed for tre forskellige modeller med forskellig åbnings- og luk-

ketid. 

Vuggestuer og børnehaver har i 2021 en åbningstid på 51 timer pr. uge, dog har Naturbørnehaven kun åbent i 50 

timer pr. uge. Men direktionen har indarbejdet et forslag om at reducere åbningstiden med en time om ugen med 

fokus på ydertimerne.  

 

Lukkedage med nødpasning, hvor én institution i kommunen holder åbent: 

 de 3 dage før påske 

 fredag efter Kr. Himmelfartsdag 

 dagene mellem Jul og Nytår 

 

Lukkedage uden nødpasning: 

 Grundlovsdag 

 24. december 

 

Friplads 

Størrelsen af det økonomiske fripladstilskud er afhængig af forældrenes indtægt. Børne- og Socialministeriet offent-

liggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud. Der kan ydes fri-

pladstilskud 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 foretage vurderingen 

herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 
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Tabel 5 Årspladser og timer, 2022, fordelt på institution 

Tabel 6 Prognose for antal årspladser, dagtilbud 

Tabel 7 Budget for demografipuljer 

  

INSTITUTION ÅRSPLADSER 

BH / VG 

Personaletimer 

pr. uge 

Køkken 

timer pr. uge 

Daginstitutioner i alt 927 / 376 8.043,07 596,84 

Birkebo (BH & VG) 51 / 35 566,22 40,91 

Børnenes Idrætshus (BH & VG) 139 / 78 1.433,67 93,58 

Egebo / Naturbørnehave (BH) 90 / 0 450,25 42,42 

Eventyrhaven (BH & VG) 98 / 36 810,50 62,20 

Mosebo & Pilebo (BH) 86 / 0 391,74 40,91 

Nøddebo (BH) 64 / 0 277,07 32,21 

Parkbo (BH & VG) 109 / 39 905,22 66,82 

Poppelbo (BH & VG) 71 / 51 825,46 56,62 

Regnskoven (BH & VG) 98 / 34 790,56 61,45 

Spiren (VG) 0 / 52 471,50 27,68 

Tryllehytten (BH & VG) 121 / 51 1.074,72 76,57 

ALDER 2021 2022 2023 2024 2025 

0-2 år 1.531 1.596 1.604 1.574 1.531 

3-5 år 544 556 554 542 544 

0-5 år, i alt 987 1.040 1.050 1.032 987 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Dagtilbud i alt 660 1.675 1.943 1.513 

Vuggestue / Dagpleje 321 962 1.175 855 

Børnehave 339 713 768 658 
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Skoleområdet inkl. SFO  
På skoleområdet tildeles budget 2022 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2021/22. Derudover 

afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2022/23. 

 

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 beregnet ved at vægte skoleårene med henholds-

vis 7/12 og 5/12. 

 

Klassedannelse 

De økonomiske rammer for skolerne fastlægges ved skoleårets planlægning en gang årligt på baggrund af den politisk 

besluttede tildelingsmodel, 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 0.-9. klasse i en anden skole end distriktsskolen: 

I de tilfælde hvor det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker optages børn bosat i Solrød Kommune før elever, der 

er bosiddende udenfor Solrød Kommune, og søskende har 1. prioritet. 

 

Hvis det ikke er muligt at optage alle søskende, indgår afstandsprincippet for fastsættelse af rækkefølgen, det vil sige, 

afstanden mellem hjem og skole er afgørende. 

 

Ansøgning om dispensation for skoledistrikt ved optagelse i børnehaveklasse skal afleveres senest 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. 

 

Normeringer til børnehaveklasser 

Byrådet fastlægger antallet af børnehaveklasser hvert år ud fra Byrådets retningslinjer. Der planlægges med maksimalt 

26 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde 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 undervisning. 

 

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.  
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Tabel 8 Handlerummet vedr. folkeskolens normalundervisning 

SKOLEÅR 2021-22 ANTAL TIMER 

Antal tildelte undervisningstimer pr. skoleår på de tre folkeskoler 88.470 

Antal tildelte timer til understøttende undervisning (40 % lærere, 60 % pædagoger) 16.134 

Ressourcer til budgetsikkerhed og holddannelse samt vejledere, SSP,  

pædagogisk læringscenter mv. (5,57 timer pr. elev) 
12.900 

Antal stillinger til fagopdelt undervisning samt lærerandel af understøttende undervisning 124 

Tildelte undervisningstimer pr. lærerstilling 767 

 

Ud over ressourcer til normalundervisning tildeles ressourcer til almindelig specialundervisning, inklusion og supple-

rende undervisning, specialsvømning og dansk som andetsprog. Tildelingen sker på baggrund af en pulje, der bereg-

nes 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 foranstaltninger (spe-

cialklasser på skolerne). I skoleåret 2021/22 er ISP puljen på 24.828 U-timer, svarende til 32,37 lærernormeringer. 

 

Endvidere tildeles undervisningstimer via Børn og Unge Rådgivningen til Uglegårdsskolens specialundervisningsklas-

ser, hvortil der visiteres i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 2. (X klasser). 

 

Heldagsskole 

Heldagsskolen er Solrød Kommunes tilbud til børn, der af forskellige årsager har sociale og adfærdsmæssige udfor-

dringer i deres skolegang. Disse kan inkludere vanskeligheder med følelsesregulering, socialt samspil, koncentration 

og opmærksomhed. Heldagsskolens formål er på bedst mulig vis at sikre den enkelte elev udvikling, såvel fagligt som 

personligt og socialt. 

Heldagsskolen er en separat afdeling på Munkekærskolen og eleverne visiteres til Heldagsskolen via PPR.  

Heldagsskolen drives i henhold til folkeskoleloven. Det betyder, at undervisning og understøttende pædagogik sker 

med afsæt i folkeskoleloven. Indsatserne kan suppleres med socialpædagogisk indsats i samarbejde med Børn og 

Unge Rådgivningen, herunder miljøterapi, dagbehandling og familiebehandling i henhold til Serviceloven. 

 
Tabel 9 Budget 2022 på skoleområdet, fordelt på skole 

SKOLE, I 1.000 KR. BUDGET 2022 

Skoler og SFO’er i alt 161.898 

Havdrup Skole i alt 30.551 

Heraf Havdrup SFO, ØD 5.412 

Uglegårdsskolen i alt 76.702 

Heraf Uglegård SFO, ØD 13.055 

Munkekærskolen i alt 54.645 

Heraf Munkekær SFO, ØD 9.757 
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Tabel 10 Elevtalsprognose, fordelt på skole, og skoleår 

Tabel 11 Prognose for nye 0. klasser 

Rammebeløb 

Skolerne får tildelt rammebeløb som skal dække skolens udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og 

diverse licenser, undervisningsmidler, ekskursioner, idrætsarrangementer, erhvervspraktik, elevaktiviteter, mødeaktivi-

teter, skolebestyrelsens arbejde, administration, eksamensudgifter og forældremøder. 

 
Tabel 12 Rammebeløb, skoler 

RAMME BUDGET 2022 

Grundbeløb pr. skole 141.883 

Beløb pr. elev 2.042 

Tillæg pr. elev i specialklasse 1.229 

Tillæg pr. elev i heldagsklasse 3.870 

Biblioteksmaterialer 220 

 

  

SKOLE / SKOLEÅR 

FAKTISK PROGNOSE 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Havdrup 495 530 546 589 618 

Munkekær 831 862 890 927 942 

Uglegård 1.125 1.094 1.090 1.084 1.077 

0.-9. klasse uden elever i specialklasser 2.451 2.486 2.526 2.600 2.637 

Elever i specialklasser 112 102 102 102 102 

Elever i alt 2.563 2.588 2.628 2.702 2.739 

Ændring i pct.  0,98 1,55 2,82 1,37 

SKOLE / SKOLEÅR 

FAKTISK PROGNOSE 

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

Elevtal 0. klasse 232 266 259 284 291 

Antal 0. klasser 10 11 12 12 12 
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SFO 1 og SFO 2 

Da både SFO 1 og SFO 2 er organiseret under folkeskoleloven, er kommunen forpligtet til at betale søskendetilskud.  

Søskendetilskud gives, når der er mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, 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 1 

Der tildeles 81,92 timer tilsynstimer pr. årsbarn. Herudover tildeles 19,49 tilsynstimer pr. årsbarn, der starter i SFO 1 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 1, 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 i forholdet 70/30 mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere. Leder- og souschefstillinger trækkes fra pæda-

gognormeringen. 

 

Der forventes 941 årspladser, og derudover er der 250 nye børnehaveklassebørn fra april 2021, hvilket giver 62,5 års-

pladser med 19,49 ekstra tilsynstimer. Der forudsættes en gennemsnitlig åbningstid på 5,25 timer dagligt i de dage, 

hvor skolen har åbent (200 dage årligt), samt en gennemsnitlig åbningstid på 10,5 timer dagligt på de skolefri dage 

(44,5 dage årligt). Direktionen har indarbejdet forslag om at reducere åbningstiden med en time ugentligt i skoleda-

gene, beregningsteknisk er forudsat at eftermiddagsåbningen reduceres med en time, i nedenstående tabel som 12 

min. hver dag, men effektueringen af forslaget sker hos de enkelte skoler. 

 
Tabel 13 Åbningstid, SFO 

Tildelingsmodel SFO 2 

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 udregningen anvendes en 

beregningsfaktor, som betegnes belastningsgraden. Normeringen fastlægges ud fra følgende formel: 

 

Ud fra det samlede budget til SFO 2 skal de tre institutioner sikre en bemanding i hele åbningstiden. Belastningsgra-

den er derfor ikke et udtryk for, hvor mange børn der er pr. voksen, men et teknisk udtryk for budgettildelingen. 

 

Vikarer 

Der tildeles vikartimer svarende til 2 % af de normerede personaletimer, både i SFO 1 og i SFO 2. 
 

  

ÅBNINGSTID 
ANTAL 

DAGE 

MORGEN 

ÅBNING 

FORMIDDAG 

ÅBNING 

EFTERMIDDAG 

ÅBNING 

I ALT  

DAGLIGT 

I ALT 

UGENTLIGT 

I ALT  

ÅRLIGT 

Skoledage 200 1,5 0 3,95 5,25 26,25 1.050 

Skolefri dage 44,5 1,5 3,5 5,5 10,5 52,5 467,25 
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Tabel 14 Prognose for antal årspladser, SFO 

Tabel 15 Rammebeløb, SFO 

 

 

 

 

 

  

 2021 2022 2023 2024 2025 

SFO1  i alt 941 1.010 1.076 1.182 1.233 

Havdrup  185 202 213 256 279 

Munkekær 335 360 387 426 440 

Uglegård 421 448 476 500 514 

SFO 2 i alt 564 516 516 535 571 

Havdrup  115 99 104 104 122 

Munkekær 196 176 180 188 204 

Uglegård 253 241 232 243 245 

RAMME BUDGET 2022 

Pr. årsplads i SFO1 1.535 

Pr. årsplads i SFO2 984 

Rammebeløb til børn i x-klasser er 10 pct. højere 1.689 
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Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 
 
Tabel 16 Budget i BUR. 

Børn og Unge Rådgivningens har tre faglige afsnit på politikområde 5 – PPR, Sundhedstjenesten og Væksthuset. Alle 

afsnit indgår i det understøttende arbejde med udvikling og læring for børn og unge. 

 

PPR 

PPRs virksomhed er beskrevet i lovgivningen om specialundervisning og specialpædagogisk bistand for både skole-

børn og småbørn. Medarbejderne yder rådgivning og vejledning, idet iværksættelse af specialundervisning og speci-

alpædagogisk bistand sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Rådgivning og vejledning af lærere, 

pædagoger og forældre er en integreret del af PPRs opgaver. 

 

PPRs rådgivning og vejledning foregår inden for fire faglige områder af følgende faggrupper: Psykologer, specialun-

dervisningskonsulenter, tale-hørelærere (inkl. 2-sprogspædagog) og fysioterapeuter. 

 

Sammen med skoler og daginstitutioner, og på tværs af BURs faglige afsnit, arbejdes ud fra en inkluderende tanke-

gang. 

 

Sundhedspleje 

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra graviditeten og indtil de forlader 

folkeskolen. Som en del af den forebyggende sundhedspleje tilbydes forældre til småbørn deltagelse i familie-forbe-

redelseskursus, netværksgrupper samt mødregrupper. Sundhedsplejerskerne foretager undersøgelser af skoleele-

verne. Derudover varetager sundhedsplejerskerne forebyggende kampagner fra Sundhedsstyrelsen omkring sex og 

rygning til 10Solrød, produktionsskolen samt Solrød Gymnasium. 

 

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 (risiko-

børn) behandles efter behov.  

 

Tandregulering foregår hos privatpraktiserende speciallæger i ortodonti. Ordningen administreres af tandplejeren, og 

visitationen foregår via kommunens tandreguleringskonsulent. Tandreguleringskonsulenten tilser børn og henviser til 

private tandreguleringsspecialister ud fra en faglig vurdering om fysiologisk belæg for behandling. 

 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR), i alt 46.121 46.124 46.124 46.124 

PPR 6.151 6.151 6.151 6.151 

Sundhedspleje, herunder tandpleje 14.934 14.934 14.934 14.934 

Væksthuset, ØD 4.393 4.393 4.393 4.393 

Støttepædagoger, ØD 10.620 10.620 10.620 10.620 

Øvrigt 10.023 10.027 10.027 10.027 



MÅL OG ØKONOMI 2022-2025 

POLITIKOMRÅDE 5: LÆRING OG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE 

19 

 

Væksthuset 

Væksthuset er et forebyggende initiativ, der skal medvirke til at skabe udvikling og forandring, 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 både småbørn og skolebørn, bl.a. familiestue, gruppetilbud for børn med særlige behov, 

ressource- og støttepædagoger til børn i daginstitutioner, SFO, klubber og USU-undervisningen, familie-klasse, kon-

sultativt klassearbejde og det mobile indskolingstilbud. 

 

Solrød Kommune har ikke egne specialbørnehavepladser. For at sikre bedst mulige forhold for familierne og i nærmil-

jøet er der oprettet en række permanente gruppetilbud i form af Minigruppen (lokaler i Væksthuset), som er et del-

tidstilbud for børnehavebørn med behov for støtte og guidning primært i forhold til adfærd og socialisering, Sprog-

gruppen (lokaler på Solrød gl. Skole), som er et tilbud til børn i alderen 4 – 6 år med sproglige og kommunikative 

vanskeligheder, og Lille Birk (lokaler i Birkebo Børnehave), som er en basisgruppe / heldagstilbud for børnehavebørn 

med sammensatte vanskeligheder. 

 

Støttepædagogkorpset 

Støttepædagogisk bistand til børn med fysiske, psykiske eller sociale handicap. Der er etableret et støttepædagogkorps 

i Væksthuset, som varetager en del af opgaverne i daginstitutionerne, mens de øvrige opgaver udføres af institutio-

nernes eget personale efter konkret aftale med Væksthuset. 

For at understøtte den løbende pædagogiske udvikling og forandring, så børn og unge i højere grad kan rummes i 

deres familie og nærmiljø, er der som en del af støttepædagogkorpset ansat ressourcepædagoger, som udover direkte 

støtte til børn og hjælp i overgangen fra institution til indskoling, yder konsultativ sparring til støttepædagoger og 

daginstitutionernes pædagoger. 

 

Inklusion 

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, der anvendes til støtte af elever, der er kommet tilbage fra specialskole til normalklasse 

i lokal folkeskole eller for at undgå segregering, til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, samt til inklusions-

fremmende indsatser og initiativer, herunder inklusionsvejledere på skolerne.  
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Læring og Udvikling  
 
Tabel 17 Budget i Læring og Udvikling 

Læring og Udvikling 

Læring og Udvikling (LUA) varetager en række sekretariats- administrative- og udviklingsopgaver på 0 -18 års området.  

 

Af administrative opgaver kan nævnes visitering af pladser til dagtilbud, SFO 1 og SFO 2, skoleindskrivning, skoleårets 

planlægning, mellemkommunal afregning, administrering af elever og behandling af borgerhenvendelser mm. 

 

Som sekretariat har afdelingen har ansvaret for politisk betjening af byrådet, herunder særligt Familie- og uddannel-

sesudvalget vedrørende sager på området. Dertil har afdelingen ansvaret for betjening af direktionen og understøtter 

diverse ledelsesfora på 0-18 års området.    

 

LUA implementerer diverse politiske- og lovbestemte beslutninger. Af lovbestemte beslutninger kan nævnes udarbej-

delse af kvalitetsrapporter og øvrig ny lovgivning på skoleområdet samt implementering af dagtilbudsloven. I forhold 

til politiske beslutninger er LUA ansvarlig for fx udarbejdelse og implementering af dannelsesstrategien, Medieguide 

på dagtilbuds- og skoleområdet og Retning g mål på dagtilbuds- og skoleområdet. Dertil er afdelingen ansvarlig for 

at igangsætte og implementere forskellige sundhedsindsatser og andre tiltag, i samarbejde med lokale aktører i Solrød 

kommune og omegn, fx erhvervslivet, kultur- og fritidslivet og ungdomsuddannelserne. 

 

Endvidere varetager LUA årligt tilsyn af dagtilbud og har tilsyn med skolerne via kvalitetsrapporter. Dertil ydes pæda-

gogisk faglig bistand til dagtilbud og skoler. 

 

Afdelingen har en særlig opgave i at følge udviklingen på 0-18 års området, herunder børnetallet og kapaciteten i 

dagtilbud og skoler, så der sikres en bæredygtig pædagogisk og økonomisk udvikling på området. 

 

Dagtilbud – centralt 

Budgettet til dagtilbudsområdet centralt omfatter forældrebetaling samt søskendetilskud, mellemkommunale betalin-

ger, udgifter til private institutioner, tilskud til pasning af eget barn mv. 

 

Skoleområdet – centralt 

Budgettet til skoleområdet centralt omfatter udgifter til mellemkommunale betalinger, bidrag til statslige og private 

skoler samt budget til kompetenceudvikling.  

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Læring og Udvikling (LUA), i alt -32.364 -30.634 -29.802 -27.882 

LUA, ØD 4.282 4.282 4.282 4.282 

Dagtilbud, centralt -55.888 -55.997 -55.997 -55.997 

Centrale udgifter vedr. skoleområdet 19.241 21.081 21.913 23.833 
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UngSolrød 
 
Tabel 18 Budget i UngSolrød 

UngSolrød er fritidstilbud målrettet unge i alderen 13-18 år.  

 

Erhvervsklasser 

I Erhvervsklasserne gives eleverne en mulighed for at blive fastholdt i et kombineret skole- og praktikuddannelsesfor-

løb, der kan være med til at sikre, at de senere har mulighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. 

 

Erhvervsklasserne er møntet på den gruppe af unge, som anses for at være marginaliseringstruede, typisk på grund af 

personlige, sociale og/eller faglige problemer, der gør det svært for dem, at klare sig videre i uddannelsessystemet og 

i tilværelsen. 

 

Målgruppen kan eksempelvis være elever, der har mistet lysten til at gå i skole, elever der ikke magter de faglige 

udfordringer og mængden af skolearbejde, eller elever, der har det svært i de sociale relationer de indgår i. 

Erhvervsklasserne drives i samarbejde med UUV i Køge og der optages elever fra Solrød, Greve og Køge kommuner. 

 

SSP 

SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning (familieafsnit) og Politi. Samarbejdet skal hjælpe børn og unge 

med at undgå kriminalitet og misbrug. 

 

UU-Solrød 

Uddannelsesvejledning på grundskoleområdet er placeret under UngSolrød. 4 uddannelsesvejledere varetager vejled-

ningen fra 7. – 10. klasse på folkeskolerne, privatskolerne og 10Solrød. 

 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

UngSolrød, i alt 19.019 19.019 19.019 19.019 

Fritidsundervisning, Erhvervsklasser,  

Ungebasen og UUV 

6.561 6.561 6.561 6.561 

SSP 1.193 1.193 1.193 1.193 

10Solrød 8.459 8.459 8.459 8.459 

Ungdomsklubber 1.232 1.232 1.232 1.232 

Musikskolen 1.525 1.525 1.525 1.525 

Øvrigt 49 49 49 49 
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10Solrød 

10Solrød er kommunens 10. klassecenter.   

 

Tildelingsmodellen til 10Solrød er en lektions- og elevbaseret model, hvor ressourcetildelingen primært sker på bag-

grund af antallet af elever, samt en klassedannelse med et basistal på 27 elever.  

Elevtallet i skoleåret 2021/22 er 170 elever fordelt på 7 klasser. Der er ingen EUD10 klasser. Ca. 2/3 af eleverne 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 råderum, vikartimer mv. i % af obligatorisk tid samt vikardækning på 10 % af den obligatoriske un-

dervisningstid. 

 

Ved 767 undervisningstimer udløses der en lærernormering, der beregnes som 1.680 nettotimer. 

 

Der tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring, og i forbindelse med 

gennemsnitslønnen for lærere. Ud over afdelingslederstillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Time-

antallet til ledelsesopgaver justeres årligt med en faktor på 67 timer pr. klasse.  

 
Tabel 19 Rammebeløb, 10Solrød 

RAMME 2022 

Grundbeløb 98.891 

Beløb pr. elev 4.193 

Rammebeløb til IT og av-udstyr 154.135 

 

 

Ungdomsklubber 

Der findes 2 ungdomsklubber i Solrød. Begge ungdomsklubber er et gratis tilbud til de 13-18 årige. Havdrup Ung-

domsklub ligger på Havdrup Skole, og Solrød Ungdomsklub ligger i Solrød Idrætscenter. 

Solrød Ungdomsklub har et visitationstilbud for elever fra om med 6. klasse, med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). 

 

Musikskolen 

Budgettet omfatter udgifter til Solrød Kommunale Musikskole for børn og unge op til 25 år, der tilbydes solounder-

visning på forskellige instrumenter, hold/orkester-undervisning og kor. Ud over drift af musikskoler har kommunen 

mulighed for at støtte diverse musikalske arrangementer. 
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Øvrige områder 
 

Under øvrige områder hører demografipuljer, økonomiske- og pædagogiske fripladser samt lederlønninger og ar-

bejdsskadeforsikringer.  

 

Økonomiafdelingen 

Økonomiafdelingens budget på området vedrører demografipuljer til dagtilbud, skoler og SFO’er.  

 

Personaleafdelingen 

Personaleafdelingens budget på politikområde 5 omfatter lønninger til de enkelte institutionsledere på dagtilbudsom-

rådet samt lønninger til skolelederne. Derudover er der i budgettet afsat midler til PAU-elever.  

 

Borgerservice 

Afdelingen varetager det forvaltningsmæssige arbejde inden for økonomiske- og socialpædagogiske fripladser på 

dagtilbudsområdet. 
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Aktivitetstal 
 
Tabel 20 Antal årspladser i dagtilbud, inkl. private 

Tabel 21 Elevtal, faktiske tal og prognose 

Tabel 22 Antal elever i forskellige tilbud i UngSolrød 

Tabel 23 Antal elever i Musikskolen 

ALLE ÅRSPLADSER 2016 2017 2018 2019 2020 

Årspladser i alt 1.172 1.178 1.289 1.356 1.390 

Dagpleje 173 189 192 184 165 

Vuggestuer 272 274 300 334 344 

Børnehaver 727 715 797 838 881 

SKOLER / ANTAL ELEVER 

FAKTISK FORVENTET 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Antal elever i 0. klasser 226 225 232 266 259 

Antal elever i 1.-9. klasser inkl. specialklasser 2.384 2.372 2.331 2.322 2.369 

Antal elever i 10Solrød  164 187 180 184 184 

Antal elever i privatskoler / friskoler 489 508 513 510 506 

Antal elever i efterskoler  94 84 100 83 77 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

CPR-elever 579 763 701 556 xxx 

Hold-elever 939 1.102 899 855 xxx 

 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

CPR-elever 170 168 159 156 128 

Hold-elever 60 200 189 178 147 
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Takster 
Alle beløb er pr. måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. 

 
Tabel 24 Månedstakst for en fuldtidsplads i forskellige kommunale tilbud 

Tabel 25 Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2022 

TILBUD 2018 2019 2020 2021 2022 

Dagpleje 2.985 3.240 3.343 3.485 3.049 

Vuggestue 3.188 3.272 3.366 3.385 3.573 

Børnehave 1.699 1.731 1.749 1.772 1.849 

Frokost i daginstitutioner 678 682 709 703 701 

SFO 1 1.767 1.816 2.011 2.107 2.000 

SFO 2 704 678 722 757 764 

Ungdomsklub Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis 

TILBUD 

MED MOMS UDEN MOMS 

ÅRLIGT 
PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 
ÅRLIGT 

PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 

Dagpleje 134.174 11.181 12.198 133.076 11.090 12.098 

Vuggestue 157.200 13.100 14.291 154.364 12.864 14.033 

Vægtet gennemsnit mellem  

vuggetue og dagpleje 
150.760 12.563 13.706 148.410 12.368 13.492 

Børnehave 81.371 6.781 7.397 79.953 6.663 7.268 

Frokost i daginstitutioner 7.711 643 701 7.139 595 649 

SFO 1 33.845 2.820 3.077 33.960 2.747 2.996 

SFO 2 12.937 1.078 1.176 12.200 1.017 1.109 



26 MÅL OG ØKONOMI 2022-2025 

POLITIKOMRÅDE 5: UDVIKLING OG LÆRING FOR BØRN OG UNGE 

 

Tabel 26 Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2022 

Tabel 27 Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2022 

Tabel 28 Tilskud til privat pasning (§80) og tilskud til pasning af eget barn (§86) 

Leje af lokaler 

Der er mulighed for at leje Naturbørnehavens lokaler. For priser henvises til takstoversigten for 2021. 

 

 

* Tilskud er rettet grundet ny lovgivning, samt grundet tastefejl. 

TILBUD 

MED MOMS UDEN MOMS 

ÅRLIGT 
PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 
ÅRLIGT 

PR. MDR. I 

12 MDR. 

PR. MDR. I 

11 MDR. 

Dagpleje 104.386 8.699 9.490 103.531 8.628 9.412 

Vuggestue 117.900 9.825 10.718 115.773 9.648 10.525 

Vægtet gennemsnit mellem  

vuggetue og dagpleje 
114.120 9.510 10.375 112.349 9.363 10.214 

Børnehave 61.028 5.086 5.548 59.965 4.997 5.451 

SFO 1 11.846 987 1.077 11.536 961 1.049 

SFO 2 4.528 377 412 4.270 356 388 

 TILSKUD PR. ÅR TILSKUD PR. MÅNED 

Vuggestue / Dagpleje   

Driftstilskud 113.245 9.437 

Bygningstilskud 6.445 537 

Administrationstilskud 3.930 327 

Børnehave   

Driftstilskud 56.374 4.698 

Bygningstilskud 2.604 217 

Administrationstilskud 2.034 170 

PR. BARN 
NETTODRIFTSUDGIFT 

(NDU) PR. ÅR 

NDU PR. MÅNED I 

12 MDR. 

TILSKUD PR. ÅR 

(75 % AF NDU) 

TILSKUD PR. MÅNED 

(75 % AF NDU) 

Vuggestue 117.900 9.825 88.425 7.369 

Børnehave 61.028 5.086 45.771 3.815 



X-KLASSER, (0.-9. KLASSE TRIN)
UGLEGÅRDSSKOLEN

BØRN & UNGE
RÅDGIVNINGEN
FAMILIEAFSNITTET

SSP SAMARBEJDET

VÆKSTHUSET

Politikområde 6:

Det specialiserede børne- 
og ungeområde
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Det specialiserede børne- og ungeområde spiller en af-

gørende rolle i arbejdet med at skabe læring og udvikling 

samt tryghed, sundhed og værdighed for børn og unge.  

 

Politikområdet vedrører mere specifikt, børn og unge 

som er i en udsat social position eller har psykiske og/el-

ler fysiske udfordringer. Opgaverne på området vareta-

ges af Børn og Unge Rådgivningen (BUR).  

 

Som kommune har vi fokus på at støtte både det enkelte 

barn/den unge og deres familie, og vi tager udgangs-

punkt i de ressourcer, det enkelte barn, den unge og fa-

milien har. Med udgangspunkt i den konkrete situation 

arbejder vi med at finde den rigtige løsning for den en-

kelte. 

 

Indsatserne tager afsæt i kommunens vision og pejle-

mærker og BURs kerneopgave:  

 

Vi arbejder for at skabe livsduelige børn og unge. 

 

Indsatserne kan opdeles således: 

 Ekstern specialundervisning (Folkeskoleloven), som 

visiteres via PPR 

 Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foranstal-

tes via Familieafsnittet 

 

Politiske pejlemærker, som er særligt centrale for 

området 

 

 Læring og udvikling hele livet 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre 

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1.000 KR. 2022 

Politikområde 6 – samlet sum 112.699 

Børne- og ungerådgivningen 111.661 

Indenfor servicerammen 110.905 

Udenfor servicerammen -4.060 

Overførselsudgifter 4.816 

Øvrige afdelinger 1.038 

 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Sammenhængende børnepolitik 

 Handleguide og beredskabsplan 

 Inklusionsstrategien 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Implementering af Handleguide og beredskabs-

plan vedr. overgreb mod børn og unge 

 Implementering af Sundhedsstrategien 

 Implementering af Inklusionsstrategien og inklu-

sionshandleplan 

 Implementering af børnereformer (Anbringelses-

reformen, barnets reform og overgrebspakken) 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Implementering af dagtilbudsreformen 

 Løbende kompetenceudvikling 

 Implementering af evidensbaserede indsatser 

 Implementering af resultatmål og effekter 

 Implementering af Dannelsesstrategien 

 Revidering af sammenhængende børnepolitik 

 Udarbejdelse af fællesskabsstrategi 

 Databaseret styring af familie- og specialunder-

visningsområdet 

 Task Force (Ankestyrelse og Socialstyrelse) 

 

 

Politikområde 6:  

Det specialiserede børne- og ungeområde 
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Politiske mål 
 

Politikområde 6: Det specialiserede børne- og ungeområde 

 

  

PEJLEMÆRKER MÅL 

 Læring og udvikling hele livet  

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre  

 Fleksible rammer for fællesskaber og for den enkelte 

Børn og unges udvikling 

Børn, unge og forældre skal opleve, at børn og unge 

hjælpes til den bedst mulige udvikling ud fra deres egne 

forudsætninger. 

  

Det sker ved, at de udviklingsmæssige trin, barnet/den 

unge skal gennemgå, er tilpasset barnets/den unges for-

udsætninger og tager afsæt i barnets/den unges potenti-

aler. 

Kontinuitet i indsatsen 

Børn, unge og forældre skal opleve sammenhæng og 

kontinuitet i indsatsen på det specialiserede børne- og 

ungeområde. 

  

Det sker ved at støtte børn og unge i overgange samt 

ved at sikre koordinering i en helhedsorienteret indsats 

med fokus på tværfagligt samarbejde. 

Styrkelse af forældre og betydningsfulde voksne 

Børn, unge og forældre skal opleve, at forældre og andre 

betydningsfulde voksne styrkes i deres opgaver over for 

børn og unge. 

  

Det sker ved at yde relevant og respektfuld rådgivning til 

familier med særlige behov, understøtte familiernes po-

tentialer og bidrage med kompetenceudvikling af såvel 

forældre som fagprofessionelle. 

Dannelse af netværk 

Børn, unge og forældre skal opleve, at der udvikles lokale 

netværk og rammer, som fremmer inklusion af børn og 

unge med særlige behov. 

  

Det sker ved at danne netværk for såvel familier som fag-

professionelle med relevante gruppetilbud, forældrekur-

ser, vejledning og rådgivning. 
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Fælles politiske mål for politikområde 5, 6, 7, 8 og 9 

 

 

  

OVERORDNEDE POLITISKE MÅL (EFFEKT) KONKRETE POLITISKE MÅL (RESULTAT) 

 Læring og udvikling hele livet 

 Bæredygtig udvikling 

Ungdomsuddannelse 

95 % af unge i Solrød Kommune skal i 2030 have en ung-

domsuddannelse, hvilket er 5 % over landsmål. 

  

Det sker gennem grundig implementering af en ny hel-

hedsorienteret, forebyggende og sammenhængende 

kommunal ungeindsats jf. ny lovgivning medio 2019. 

  

Fokus skal især lægges på: 

 Unge fra sårbare familier 

 Unge med social og psykisk sårbarhed 

 Unge med misbrugsproblematikker 

 Overgangen fra barn til voksen 

 Tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre Koordineret indsats 

Borgerne skal opleve et sammenhængende og koordine-

ret forløb mellem sygehuse, praktiserende læger og Sol-

rød Kommune. 

  

Det sker gennem en grundig implementering af den nye 

sundhedsaftale og evt. ændringer som følge af sund-

hedsreformen. 
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Befolkningsudvikling på Børn- og ungeområdet 
Tabel 1 Befolkningsudvikling, børneområdet 

Ifølge befolkningsprognosen 2021 vil udviklingen i børnetallet fra år 2022 til 2025 se ud som vist i ovenstående tabel. 

Tallene fra 2018-2021 viser folketal opgjort pr. 1.  januar i pågældende år. 

 

Udviklingen viser en stigning i antal 0-18 årige i perioden 2021 til 2025 på i alt 417 børn og unge, svarende til en 

stigning på i alt 6,62 % fra 2021 til 2025. 

Stigningerne på de forskellige aldersgrupper ser således ud: 

 

 Antal 0-2 årige falder med 6 børn, svarende til -0,67 % 

 Antal 3-5 årige stiger med 148 børn, svarende til 14,06%. 

 Antal 6-16 årige (dvs. skolebørn) stiger med 295 børn, svarende til 7,90 %. 

 Antal 17-18 årige falder med 19 unge, svarende til -2,95 %. 

  

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

0-2 år 754 814  850   872   850   873   881   866  

3-5 år 777 834  879   903   964   1.038   1.072   1.051  

6-16 år 3.437 3.497  3.456   3.435   3.471   3.504   3.624   3.730  

17-18 år 623 604  626   674   637   695   691   655  

I alt 5.591 5.749 5.811 5.884  5.922   6.110   6.268   6.301  

Ændring 1,51% 2,83% 1,08% 1,26% 0,65% 3,17% 2,58% 0,53% 
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Samlet budget 2022-2025  
 
Tabel 2 Samlet budget for politikområde 6 

Ovenfor ses det samlede budget for 2022-2025 for politikområdet og for de enkelte afdelingen under området.  

 

 

Nye budgetinitiativer  
 

Der er ingen nye budgetinitiativer på politikområdet 

 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Politikområde 6 – samlet sum 112.699 111.643 112.517 112.517 

Indenfor servicerammen 111.859 110.994 111.931 110.931 

Udenfor servicerammen -4.060 -4.060 -4.060 -4.060 

Overførselsudgifter 4.900 4.709 5.645 5.645 

Børn og Unge Rådgivningen 111.661 110.605 111.478 111.478 

Indenfor servicerammen 110.905 110.040 109.977 109.977 

Udenfor servicerammen -4.060 -4.060 -4.060 -4.060 

Overførselsudgifter 4.816 4.624 5.561 5.561 

Øvrige afdelinger 1.038 1.038 1.038 1.038 

Indenfor servicerammen 954 954 954 954 

Overførselsudgifter 85 85 85 85 
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Specialundervisning 
 
Tabel 3 Specialundervisning – budgetoversigt 

Området for Specialundervisning omhandler forskellige tilbud til børn og unge, der har brug for en anden slags un-

dervisning end den almene undervisning. Dette kan være tilbud på folkeskolerne, i private eller regionale tilbud med 

interne skoler eller på kommunale specialskoler. 

 

Der er indarbejdet en merudgift på 3,6 mio. kr. i 2022-2025 som følge af en gennemgang af området i august 2021. 

Den forventede merudgift er til undervisning i andre kommuner med 2,6 mio. kr. og til specialskoler med 0,9 mio. kr.  

Modsatrettet regnes der med færre udgifter på 1,1 mio. kr. som følge af faglig oprustning af familieafsnittet. 

 

X-klasser i folkeskoler 

X-klasserne er et tilbud for børn med autisme eller andre autismelignende diagnoser, som eksempelvis opmærksom-

hedsforstyrrelser. Undervisningen foregår i 5 grupper på Uglegårdsskolen dækkende 0. – 10. klassetrin.  

 

På 10Solrød (under UngSolrød) kan tilbydes enkeltintegreret undervisning i en 10. klasse. 

 

Heldagsskolen 

Heldagsskolen er Solrød Kommunes tilbud til børn, der af forskellige årsager har sociale og adfærdsmæssige udfor-

dringer i deres skolegang. Disse kan inkludere vanskeligheder med følelsesregulering, socialt samspil, koncentration 

og opmærksomhed. Heldagsskolens formål er på bedst mulig vis at sikre den enkelte elev udvikling, såvel fagligt som 

personligt og socialt. Heldagsskolen er en separat afdeling på Munkekærskolen og eleverne visiteres hertil via PPR. Til-

buddet er et heldagstilbud. 

 

Specialundervisning i regionale tilbud 

Kommunens udgifter til området omfatter den konkrete betaling til den objektive finansiering, dvs. de faste beløb, 

som kommunerne betaler for opretholdelse af institutionerne, uanset om institutionerne bruges konkret af Solrød 

Kommune eller ej.  Den objektive finansiering opgøres på grundlag af indbyggertallet. Budgettet udgør 244 t. kr. og 

vedrører finansiering af 10 institutioner. 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Specialundervisning – samlet sum 32.861 32.479 33.943 33.943 

Indenfor servicerammen 32.861 32.479 33.943 33.943 

X-klasser, specialklasser i kommunen 10.972 10.972 10.972 10.972 

 - herunder Heldagsskolen 1.828 1.828 1.828 1.828 

Specialundervisning i regionale tilbud,  

objektiv finansiering 
244 244 244 244 

SFO- og klubtilbud i tilknytning til  

specialskoler udenfor kommunen 
1.303 1.303 1.303 1.303 

Specialskoler udenfor kommunen 11.366 11.366 11.366 11.366 

Undervisning i andre kommuner (Familieafsnittet) 8.976 8.976 8.976 8.976 
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Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder 

Budgettet til området omfatter udgifter til undervisning af elever på specialskole og SFO i tilknytning hertil, samt 

undervisning i forbindelse med et dagbehandlingstilbud og tilhørende fritidstilbud. Dertil kommer udgifter til under-

visning af elever, der af hensyn til deres sundhed eller velfærd, ikke kan undervises i skolen og derfor undervises i deres 

hjem eller på den institution hvor de opholder sig – jf. folkeskolelovens § 23.  

Området er inddelt således: 

 

1. Specialskoler - Budgetområdet omfatter undervisning i specialklasser eller på specialskole i andre kommuner el-

ler i et regionalt tilbud 

2. SFO i tilknytning til specialskoler 

3. Undervisning i forbindelse med dagbehandlings-tilbud - Området vedrører betaling for undervisning af børn, der 

er visiteret til dag-behandlingstilbud, eller som i forbindelse med døgnanbringelse modtager undervisning uden 

for folkeskolen, f.eks. i form af intern undervisning på et opholdssted. 

 

Børn og Unge Rådgivningen forventer, at bevillingerne på ovenstående 3 områder skal dække undervisning og fritids-

tilbud for et forventet elevtal som anført i tabel 5. 

 
Tabel 4 Specialundervisning finansieret via BUR  

Særlige dag- og klubtilbud 
 
Tabel 5 Særlige dag- og klubtilbud 

Ophold i særlige dagtilbud tilbydes når det vurderes, at barnet pga. sit handicap har behov for en særlig behand-

ling/pasning, som det ikke er muligt at tilbyde i en almindelig daginstitution.  

 

Almindeligvis er handicappede småbørn enkelt-integrerede i Solrød Kommunes vuggestuer og børnehaver med støtte 

leveret af støttepædagogkorpset eller i specielgruppen Lillebirk i Birkebo børnehave. Special-gruppen er for børn med 

vidtgående behov for særlig støtte i form af pasning og pleje. 

 

  

FORVENTEDE ELEVTAL (ÅRSPLADSER) 
2021-22 2022-23 

ÅRSPLADSER 

2022 

Eksterne specialskoler 24 22 22 

X-klasser  42 42 42 

Skole-dagbehandlingstilbud (i andre kommuner),  

inkl. 7 pladser i Heldagsskolen (eget tilbud) 
49 49 49 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Særlige dag- og klubtilbud – samlet sum 2.966 2.966 2.966 2.966 

Særlige dagtilbud 2.966 2.966 2.966 2.966 
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Døgninstitutioner 
 
Tabel 6 Døgninstitutioner 

Der kan, med eller uden forældres samtykke, træffes beslutning om anbringelse uden for hjemmet. 

Det er alene visitationsudvalget der kan godkende anbringelser uden for hjemmet. Sagsbehandleren er forpligtet til at 

finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitationsindstillingen. 

 

 

Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat funktion 

Budgettet er efter vurdering i august 2021 opskrevet med 5,5 mio. kr. som følge af større antal der har brug for ord-

ningen, dette ses også ud fra overskridelse af oprindeligt budget 2020 samt tillægsbevilling for 2021 til budgetopfølg-

ningen 30. april 2021. 

 

 

 

Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer er konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og 

afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra kommunen. 

 

Budgettet er opdelt i to dele, den ene del baseres på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes 

faktiske forbrug af sikrede pladser. Der er ikke budgetlagt efter et forventet forbrug på området. Det budgetlagte 

beløb på 617 t.kr. dækker alene den objektive finansiering på området. 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Døgninstitutioner – samlet sum 8.810 8.810 8.810 8.810 

Indenfor servicerammen 8.810 8.810 8.810 8.810 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

betydelig og varig nedsat funktion 
6.657 6.657 6.657 6.657 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

sociale, adfærdsmæssige problemer 
996 996 996 996 

Døgninstitutioner for børn og unge med  

sociale, adfærdsmæssige problemer i efterværn 
540 540 540 540 

Sikrede døgninstitutioner 617 617 617 617 
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Opholdssteder, eget værelse mv. 
 
Tabel 7 Opholdssteder 

Tabel 8 Opholdssteder – årsværk og gennemsnitsudgifter 

På området for opholdssteder eget værelse m.v. registreres udgifter og indtægter vedrørende egne værelser, kollegier 

og kollegielignende opholdssteder, kost- og efterskole, samt opholdssteder for børn og unge. 

 

Det er alene visitationsudvalget der kan godkende foranstaltninger til dette område. Sagsbehandleren er forpligtet til 

at finde den bedste og billigste løsning, samt fremsætte alternative forslag i visitations-indstillingen. 

 

 

Opholdssteder 

Anbringelser kan ske på opholdssteder, hvor den primære målgruppe er børn og unge med sociale og/eller adfærds-

mæssige vanskeligheder. I forbindelse med en fornyet vurdering af behovet pr. august 2021 er budgettet blevet op-

justeret med 5,5, mio. kr. – hvorved det bedre er i overensstemmelse med regnskabet for 2020 og det korrigerede 

budget for 2021. 

 

Ungdomsboliger 

Anbringelsesstedet skal være godkendt af den stedlige kommune.  Anbringelse anvendes typisk, når der er tale om 

unge, der enten tidligere har været anbragt, eller unge, der grundet vanskeligheder i hjemmet har behov for at flytte 

hjemmefra. 

 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Opholdssteder – samlet sum 19.366 19.232 19.823 19.823 

Indenfor servicerammen 19.366 19.232 19.823 19.823 

Opholdssteder, private 14.925 14.925 14.925 14.925 

Opholdssteder, selvejende 2.906    

Ungdomsbolig/akutbolig med tilsyn 1.268 1.258 1.300 1.300 

Kost- og Efterskole, eget værelse 237 237 237 237 

Advokatbistand 31 31 31 31 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT 
2022 

ÅRSVÆRK 

GNS. UDGIFT 

(1.000 KR.) 

BUDGET 2022 

(1.000 KR.) 

Opholdssteder 21 643 13.507 

Ungdomsbolig/akut bolig med tilsyn 5 112 558 

Kost- og Efterskoler 0 0 128 
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Kost- og Efterskoler 

Kost-/efterskoler skal være godkendt til at omfatte en kostafdeling.  Anbringelse på kost-/efterskole tager udgangs-

punkt i, at undervisning er det væsentligste virkemiddel i forhold til barnets/den unges vanskeligheder kombineret med 

pædagogisk arbejde uden for skoletiden. 

 

Advokatbistand 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndigheds-indehaveren og den unge, der er fyldt 12 år, gratis advokat-

bistand under en sag, hvor der er tale om tvangsmæssige foranstaltninger, som f.eks. anbringelse uden samtykke, 

undersøgelse uden samtykke eller afbrydelse af samvær med et anbragt barn. 

 

Dommeren i Børn- og ungeudvalget træffer beslutning om salær og godtgørelse for udlæg. 

 

Forebyggende foranstaltninger 
 
Tabel 9 Forebyggende foranstaltninger 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Forebyggende foranstaltninger – samlet sum 23.300 23.060 24.241 24.241 

Indenfor servicerammen 23.300 23.060 24.241 24.241 

Aflastningsordninger 3.999 4.029 4.259 4.259 

Praktisk, pædagogisk  3.629 3.966 3.883 3.883 

Anden hjælp, rådgivning, behandling 6 6 6 6 

Fast kontaktperson til børn og unge,  

samt hele familien 
3.788 3.559 3.557 3.557 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 495 495 495 495 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 1.274 1.197 1.164 1.164 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger 

(efterskole) 
1.727 1.727 1.727 1.727 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 5.202 4.984 5.820 5.820 

Netværkspulje til folkeskolen 934 934 934 934 

Døgnophold 558 558 558 558 

Familiebehandling eller beh. af børn 7 unges 

problem 
1.383 1.299 1.263 1.263 

Børnehuse til undersøgelse §50 304 304 304 304 
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Tabel 10 Forebyggende foranstaltninger – Forventede antal årsværk og gennemsnitsudgift 

Udgifterne til forebyggende foranstaltninger for børn og unge (og deres forældre) er afsat til aktiviteter som har til 

formål at undgå anbringelse uden for hjemmet og opretholde forbindelsen til lokalområdet. Tabel 10 viser budgettet 

på området og tabel 11 viser det budgetlagte antal årsværk, hvor dette er muligt at opgøre, samt gennemsnitsudgiften. 

 

I forbindelse med en fornyet vurdering af behovet pr. august 2021 er budgettet blevet opjusteret med 4,3, mio. kr.  

 

 

Aflastningsordninger 

Aflastningsordninger er en forebyggende foranstaltning, der har til formål at støtte forældrene i fortsat at kunne tage 

vare på barnet i hjemmet. Aflastning kan foregå i netværksplejefamilie, i familiepleje, på opholdssted eller institution. 

 

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 

Der kan iværksættes hjælp i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet med det formål at holde familien 

samlet.   

 

Anden hjælp, rådgivning, behandling, praktisk og pædagogisk støtte. 

Der kan iværksættes anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling, praktisk eller pædagogisk støtte.  

 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT 
2022  

ÅRSVÆRK 

GNS. UDGIFT 

(1.000 KR.) 

BUDGET 2022 

(1.000 KR.) 

Forebyggende foranstaltninger - total   23.300 

Aflastningsordninger, inkl. § 84 30 133 3.999 

Praktisk, pædagogisk  

eller anden støtte i hjemmet 
6 - 3.629 

Anden hjælp, rådgivning, behandling,  

praktisk og pædagogisk støtte 
- - 6 

Fast kontaktperson til børn og unge,  

samt hele familien 
50 76 3.788 

Støtteperson til forældremyndighedsindehaver 17 29 495 

Økonomisk støtte for at undgå anbringelse - - 1.274 

Økonomisk støtte ifm. foranstaltninger 25 69 1.727 

Ophold i dagtilbud/konsulentbistand 28 186 5.202 

Netværkspulje til folkeskolen   934 

Døgnophold   558 

Familiebehandling eller beh. af børn 7 unges 

problem 
  1.383 

Børnehuse til undersøgelse §50   304 
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Fast kontaktperson til børn og unge, samt hele familien 

Der kan udpeges en fast kontaktperson for et barn/ en ung eller hele familien. Kontaktpersonen har til opgave at give 

barnet/den unge råd og vejledning om skole, fritid, uddannelse og evt. arbejde. Ved kontaktpersonsordning for hele 

familien er det kontaktpersonens opgave at støtte forældrene i at drage omsorg for barnet/den unge. 

Støtteperson til forældremyndigheds-indehaver 

Forældremyndighedsindehaveren til anbragte børn skal tilbydes en støtteperson under barnets eller den unges an-

bringelse, uanset om barnet er anbragt med eller uden forældrenes samtykke. 

 

Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter, der bevirker at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, f.eks. efter- og 

kostskoler. Endvidere kan der ydes støtte til en stabil kontakt mellem forældre og børn under en anbringelse. 

 

Økonomisk støtte i forbindelse med foranstaltninger 

Økonomisk støtte kan ydes til udgifter i forbindelse med hjælpeforanstaltninger. Støtten ydes, når forældre-myndig-

hedsindehaveren ikke selv har midler dertil, og når det fremgår af den socialfaglige undersøgelse, at der er behov for 

en forebyggende foranstaltning. 

Der kan f.eks. være tale om hjælp til dækning af udgifter til efterskoleophold, konsulentbistand m.m. Økonomisk støtte 

er trangsbestemt, hvorfor der kun ydes støtte, når forældre ikke selv har midler dertil.  

 

Ophold i dagtilbud / Konsulentbistand med hensyn til børn og unges forhold 

Der kan iværksættes hjælp i form af konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold.  

Lovgivningen anvendes bl.a. i situationer, hvor der pga. barnets adfærdsmæssige vanskeligheder i skolen er behov for 

et kombineret undervisnings- og dagbehandlingstilbud, og hvor skolen ikke ser sig i stand til at rumme barnets van-

skeligheder. Endvidere anvendes konsulentordning i de situationer, hvor der er behov for ekstern psykologbehandling, 

samt vejledning til forældre til børn med forskellige handicap. 

 

Netværkspulje til folkeskolen 

Formålet med Netværkspuljen er at udvide rammerne for inklusion i folkeskolen. Det gøres ved at sætte ind med ekstra 

ressourcer i tilfælde, hvor man ellers kunne overveje foranstaltninger uden for folkeskolen. Det er en forudsætning, at 

den pågældende elev er henvist til PPR. Puljen administreres i samarbejde mellem PPR og skolelederne. 

 

Formidling af praktikophold 

Kommunen formidler et praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver og udbetaler en godtgørelse til den 

unge. Foranstaltningen kan anvendes i forhold til utilpassede unge, der har droppet skolegang/ uddannelse.  

 

§ 101 Misbrugsbehandling 

Kommunen har pligt til at tilbyde misbrugsbehandling til unge under 18 år. I Solrød Kommune gives tilbuddet via 

Familieafsnittet i Børn og Unge Rådgivningen (BUR). Det foregår typisk via individuelle samtaler hos en familierådgiver 

eller en medarbejder med særlig viden herom.  

 

Ud over de individuelle samtaler kan indsatsen ske i det forebyggende arbejde i samarbejde mellem BUR og SSP (Skole, 

Socialområde, Politi), klubber, skoler og foreninger m.m.  

I særlige og mere vidtgående tilfælde, typisk i forbindelse med behov for afgiftning af en ung, kan det være nødvendigt 

at anbringe den unge i egentligt misbrugsbehandlingsregi. 
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Plejefamilier 
 
Tabel 11 Plejefamilier og netværksplejefamilier 

Tabel 13 Plejefamilier – årsværk og gennemsnitsudgifter 

På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksple-

jefamilier. 

 

I forbindelse med en fornyet vurdering af behovet pr. august 2021 er budgettet blevet nedjusteret med 2,5 mio. kr. 

 

Plejefamilier 

Anbringelse kan ske i en plejefamilie, der skal være godkendt efter gældende regler. Socialtilsyn Øst er godkendelses- 

og tilsynsmyndighed på området, mens det konkrete persontilsyn fortsat er kommunens ansvar. 

 

Alle plejefamilier skal være opdelt i godkendelseskategorier af Socialtilsyn Øst, det sker for at matche bredden i de 

behov, som børn i plejefamilier har: 

 

 Almene plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med 

lette til moderate behov. 

 Forstærkede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge 

med moderate til svære behov. 

 Specialiserede plejefamilier er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge 

med svære støttebehov. 

 

Netværksplejefamilier 

Anbringelse kan ske i en netværksplejefamilie, der er en del af barnets familie eller en del af barnets og forældrenes 

øvrige netværk. Der lægges vægt på, at der allerede er tilknytning mellem barn og plejefamilie. 

Netværksplejefamilien godkendes af den anbringende kommune. 

  

I 1.000 KR 2022 2023 2024 2025 

Plejefamilier – samlet sum 9.004 8.939 9.228 9.228 

Indenfor servicerammen 9.004 8.939 9.228 9.228 

Plejefamilier 8.168 8.108 8.370 8.370 

Netværksplejefamilier 837 830 858 858 

AKTIVITETSTAL OG GENNEMSNITS UDGIFT 
2022 

ÅRSVÆRK 

GNS. UDGIFT 

(1.000 KR.) 

BUDGET 2022 

(1.000 KR.) 

Plejefamilier 13 628 8.168 

Netværksplejefamilier 4 209 837 
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Administration 
 
Tabel 124 Administration 

Budgettet vedrører udgifter til det administrative personale i Børn og Unge Rådgivningen, dvs. familierådgivere, spe-

cialrådgivere samt tilsynsudgifter for børn anbragt uden for hjemmet og udgifter til lægeerklæringer samt forældre-

kompetence-undersøgelser. 

 

I budgettet for 2022-2023 er det forudsat at Byrådet godkender sag i august 2021 vedr. faglig oprustning af familie-

afsnittet, hvorfor udgifterne til administration falder i 2024 og frem, idet det forudsættes at projektet afsluttes med 

udgangen af 2023 med en evaluering. 

 

Udgifter i forbindelse med udøvelse af tilsyn 

Kommunen har pligt til løbende at føre tilsyn med barnet/den unge under anbringelse – herunder sikre, at barnets 

eller den unges behov tilgodeses. Udgifter til tilsyn vedrører anbragte børn og unge i plejefamilier og på private op-

holdssteder. 

 

Lægeerklæringer 

Ifølge Forvaltningsloven påhviler det den enkelte forvaltningsmyndighed at fremskaffe fornødne oplysninger til brug 

for sagsbehandlingen. Der indhentes lægeerklæringer fra hospital eller praktiserende læger i forbindelse med udgifter 

til børn- og ungeforanstaltninger. Lægeerklæringerne kan efterfølgende forelægges den kommunale lægekonsulent i 

tvivlsspørgsmål. 

 

Forældrekompetenceundersøgelser 

Der er afsat midler til køb af ekstern bistand til gennemførelse af forældrekompetenceundersøgelser. 

 

 

  

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Administration – samlet sum 15.312 15.318 11.510 11.510 

Indenfor servicerammen 15.312 15.318 11.510 11.510 

Administration 14.210 14.216 10.408 10.408 

Socialtilsyn, objektiv finansiering 754 754 754 754 

Lægeerklæringer 43 43 43 43 

Forældrekompetenceundersøgelser 305 305 305 305 
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Den centrale refusionsordning – Særligt dyre enkeltsager 
 
Tabel 135 Beløbsgrænser for refusion vedr. Særligt Dyre Enkeltsager 

Tabel 146 Forventede refusion vedr. Særligt dyre enkeltsager 

Staten yder statsrefusion i særligt dyre enkeltsager efter lov om social service under den centrale refusionsordning. 

Beløbsgrænserne for 2021 er vist i ovenstående tabel. Beløbsgrænser for 2022 bliver reguleret den 1. januar 2022. 

 

  

25 PCT. REFUSION 50 PCT. REFUSION 75 PCT. REFUSION 

850.000 – 1.659.999 kr. årligt 1.660.000 kr. – 2.089.999 kr. årligt Fra 2.090.000 + kr. årligt 

70.833 -138.333 kr. månedligt 138.333 – 170.166 kr. månedligt Fra 174.167 kr. månedligt 

I 1.000 KR. 2022 2023 2024 2025 

Central refusionsordning – samlet sum -4.060 -4.060 -4.060 -4.060 

Udenfor servicerammen -4.060 -4.060 -4.060 -4.060 

Opholdssteder for børn og unge -1.574 -1.574 -1.574 -1.574 

Forebyggende foranstaltninger -1.016 -1.016 -1.016 -1.016 

Plejefamilier -556 -556 -556 -556 

Døgninstitutioner -660 -660 -660 -660 

Sikrede døgninstitutioner -254 -254 -254 -254 
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Overførselsudgifter 
 
Tabel 157 Overførselsudgifter – forventede antal sager og gennemsnitlige. udgifter 

Tabel 168 Overførselsudgifter 

Budgettet omfatter følgende udgiftsområder: 

 

 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

 Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af børn med nedsat funktionsevne 

 Hjemmetræning 

 Udgifter til samværsret  

 

På ’Merudgifter’, ’Tabt arbejdsfortjeneste og ’Udgifter til samværsret’ er der 50% statsrefusion på de afholdte udgifter. 

 

Merudgifter 

Merudgifterne skal være en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og dækker de udgifter, som familien ikke ville 

have haft, hvis barnet ikke havde været handicappet. 

Eksempler på merudgifter kan f.eks. være medicin, befordring til behandling – dagtilbud - fritid, reparation/vedlige-

holdelse af handicapbil, kurser til forældre og søskende, særlig beklædning og fodtøj, ekstra vask samt ferie. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste 

Kommunen skal yde hel eller delvis tabt arbejdsfortjeneste til forældre i henhold til Serviceloven, såfremt det er en 

nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes hjemme.  

Hjælp til tabt arbejdsfortjeneste er en bruttoydelse, hvor der betales A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP- og ATP-bidrag.  

Området er tilført netto 125 t.kr, efter refusion, med budget 2022. 

 

ANTAL SAGER OG GENNEMSNITSUDGIFTER I 1.000 KR. 
2022 

SAGER 
GNS. UDGIFT Budget 2022 

Sociale formål     

Merudgifter  86 8 695 

Tabt arbejdsfortjeneste 75 67 4.656 

Hjemmetræning 1 31 31 

I 1.000 KR 2022 2023 2024 2025 

Sociale formål – samlet sum 4.900 4.709 5.645 5.645 

Overførselsudgifter 4.900 4.709 5.645 5.645 

Merudgifter 382 402 702 702 

Tabt arbejdsfortjeneste 4.403 4.191 4.828 4.828 

Hjemmetræning 31 31 31 31 

Udgifter til samværsret mv. (JOBS) 85 85 85 85 



18 MÅL OG ØKONOMI 2022-2025 

POLITIKOMRÅDE 6: DET SPECIALISEREDE BØRN- OG UNGEOMRÅDE 

 

Hjemmetræning 

Forældre til børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne kan efter ansøgning få 

godkendelse til at hjemmetræne deres børn. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter dokumenterbare trænings-

metoder. 

 

Udgifter til samværsret 

Budgettet omfatter hjælp til borgere til at dække udgifter i forbindelse med samvær med børn under 18 år. Det er kun 

borger som ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgifterne til samvær, der kan få hjælp hertil. Hjælp til 

dækning af udgifter bevilliges efter Aktivlovens paragraf 83. 

 

De seneste år har der ikke været bevilliget økonomisk hjælp vedr. samværsret, og umiddelbart er der ikke kendskab 

til, at der er nye sager på vej.  
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