
 

REGNSKOVEN 
BØRNEHAVE OG 
VUGGESTUE 

EVENTYRHAVEN 
BØRNEHAVE OG 
VUGGESTUE 

SOLSIKKEN 

HAVDRUP SKOLE 

10 SOLRØD 
UNG SOLRØD 

NATUR 
BØRNEHAVEN 

MUNKEKÆRSKOLEN TRYLLEHYTTEN 
BØRNEHAVE OG 
VUGGESTUE 

EGEBO 
BØRNEHAVE 

MOSEBO 
BØRNEHAVE 

UGLEGÅRDSKOLEN 

BIRKEBO BØRNEHAVE 

NØDDEBO 
BØRNEHAVE 

        BØRNENES IDRÆTSHUS 
         BØRNEHAVE OG VUGGESTUE 

PILEBO 
BØRNEHAVE 

POPPELBO 
BØRNEHAVE OG 

VUGGESTUE 

SPIREN 
VUGGESTUE 

SKOLER 
DAGINSTITUTIONER 

PARKBO 
BØRNEHAVE 

Politikområde 5: 

Udvikling og læring 

for børn og unge 
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Politikområdet Læring og Udvikling for børn og unge 

omfatter Solrød Kommunes dagtilbud, skoler og unge-

område. Politikområdet understøtter vores fokus på at 

skabe læring og udvikling hele livet samt tryghed, sund-

hed og værdighed i alle aldre. Vi arbejder på at støtte, at 

Solrød Kommunes børn og unge udvikler sig til dannede 

og livsduelige mennesker og har fokus på alle børn trives, 

lærer, dannes og udvikler sig.  

 

Vi har et særligt fokus på at skabe høj kvalitet i overgange 

på 0-18 års området med sammenhæng, kontinuitet og 

fleksible rammer for det enkelte barn/unge, som giver 

tryghed 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 ideelle 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. 2023 

Politikområde 5 – samlet sum 360.852 

Børne- og ungerådgivningen 46.345 

Dagplejen 18.145 

Daginstitutioner 121.151 

Læring og Udvikling -36.977 

Skoler og SFO’er 167.516 

UngSolrød 19.929 

Øvrige 24.744 

 

VEDTAGNE POLITIKKER PÅ OMRÅDET 

 Dannelsesstrategi 

 Retning og Mål for folkeskolerne  

 Sammenhængende børnepolitik 

 Inklusionsstrategi 

 

STØRRE INITIATIVER, INDEN FOR DE SENERE ÅR 

 Implementering af seneste Dagtilbudslov 

 Implementering af Dannelsesstrategi 

 Styrkelse af gode overgange fra dagtilbud til 

skole og fra udskoling til ungdomsuddannelse 

 Udvikle et fagligt og økonomisk bæredygtigt 

specialiseret 0-18 års område 

 

KOMMENDE STØRRE INITIATIVER PÅ OMRÅDET 

 Udvikle en ny Børne- og ungepolitik 

 Videreudvikle et fagligt og økonomisk bæredyg-

tigt specialiseret 0-18 års område 

 Udvikle nye økonomimodeller på dagtilbuds – og 

skoleområdet 

 Etablere nyt dagtilbud og kapacitetsudvikling 

 Implementere minimumsnormeringer og nyt til-

syn 

 

 

Politikområde 5:  

Læring og udvikling for børn og unge 



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 5: LÆRING OG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE 

95 

 

Befolkningsudvikling 
Indledningsvis redegøres kort for den demografiske udvikling i Solrød Kommune jf. Befolkningsprognosen 2022. 

 
Tabel 1 Befolkningsudvikling, dagtilbud 

For de 0-2 årige forventes børnetallet at falde fra 922 børn til 891 børn i perioden 2022-2026. Det er et fald på 31 børn 

svarende til 3,4 %. For de 3-5 årige forventes børnetallet at stige fra 966 børn til 1.112 børn i perioden 2022-2026. Det 

er en stigning på 146 børn svarende til 15,1 %. 

 
Tabel 2 Befolkningsudvikling, skoler 

Generelt forventes der en stigning i antal børn i skolealderen 6-16 år på 318 børn i perioden 2022-26. Det svarer til 9,2 

%.  

 

  

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

0-2 år 814 850 872 922 952 954 921 891 

3-5 år 834 879 903 966 1.035 1.087 1.116 1.112 

I alt 1.648 1.729 1.775 1.888 1.987 2.041 2.037 2.002 

Ændring i %  4,92 2,66 6,37 5,23 2,73 -0,20 -1,70 

ALDER 

FAKTISK PROGNOSE 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

6-10 år 1.524 1.480 1.448 1.477 1.544 1.631 1.765 1.831 

9-12 år  1.277 1.295 1.265 1.219 1.189 1.214 1.285 1.330 

13-16 år 1.354 1.331 1.319 1.331 1.318 1.353 1.346 1.313 

6-16 år i alt 3.497 3.456 3.435 3.455 3.482 3.591 3.713 3.773 

Ændring i %  -1,17 -0,61 0,58 0,77 3,15 3,39 1,62 
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Nye budgetinitiativer 
 
Tabel 3 Nye budgetinitiativer 

Af tabel 3 fremgår de nye initiativer i, som er indarbejdet i budget 2023-2026. Beløbene i oversigten er angivet i hele 

1.000 kr.  

 

04-11 Nyt pædagogisk IT-system ”Alle med” 

I forbindelse med implementering af Dannelsesstrategien arbejdes der med at styrke gode overgange for børn, når de 

går fra dagtilbud til skoler. I overgangen bruger personalet i dagtilbuddene det pædagogiske og forskningsbaserede 

redskab "Alle med" til at vurdere og formidle barnets generelle udvikling, et papirskema til skolen, som på baggrund 

heraf inddeler børnene i klasser og bruger det aktivt til at modtage børnene på den bedst mulige måde. Alle med-

skemaet ønskes tilkøbt i elektronisk form, da skemaet derved kan overføres via Aula fra barnets dagtilbud til barnets 

skole. Det gør udveksling af information væsentligt nemmere og sikrer også en mere sikker udveksling af information 

iht. GDPR. Systemet finansieres fra medieguide for skole. Udgiften afholdes under IT på politikområde 4. 

 

04-37 Hjernen og Hjertet tilsynsmodul for dagtilbud 

Tilsynsmodulet Hjernen og Hjertet giver adgang til gennemførelse af det er lovpligtige tilsyn med dagtilbud ud fra 

Evalueringsinstituttets 3 dimensioner for kvalitet struktur, proces og resultat. Tilsynsmodulet er finansieret fra medie-

guide for dagtilbud. Udgiften afholdes under IT på politikområde 4. 

 

05-43 Opnormering af støttepædagog i Væksthuset 

Grundet stigningen i antallet af 0-6 års børn, som har behov for særlig støtte i dagtilbud, opnormeres med en støtte-

pædagog i Væksthuset.  

 

05-50 Stigende udgifter til tandpleje som følge af ny lovgivning 

Som følge af ny lovgivning får de 18-21 årige mulighed for gratis tandlæge. Lovgivningen rulles ud trinvist, hvorfor 

udgifterne også kommer trinvist.  

 

05-29B Genindførelse af gæstedagpleje 

Gæstedagplejen øges med otte gæstepladser, således at antallet af gæstepladser er på niveau med tidligere, nemlig 

16 pladser, for at sikre både serviceniveau, fastholdelse og rekruttering fremadrettet. Ved genindførelsen af gæste-

pladserne reduceres dagplejens kapacitet med otte "faste" pladser. 

  

NR. NAVN PÅ BUDGETINITIATIV, BELØB I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

04-11 Nyt pædagogisk IT-system ”Alle med” -145 -145 -145 -145 

04-37 Hjernen og Hjertet tilsynsmodel for dagtilbud -36 -36 -36 -36 

05-43 Opnormering af støttepædagog i Væksthuset 495 495 495 495 

05-50 
Stigende udgifter til tandpleje som følge af ny 

lovgivning 
522 1.134 1.651 1.651 

05-29B Genindførelse af gæstedagpleje 240 240 240 240 
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Samlet budget 2023-2026 
Tabel 4 Samlet budget 2023-2026 

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. 

  

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Politikområde 5 – samlet sum, serviceudgifter  360.852 367.961 370.537 369.597 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 46.345 46.958 47.474 47.474 

Daglejen 18.145 18.145 18.145 18.145 

Daginstitutioner 121.151 121.151 121.151 121.151 

Læring og Udvikling -36.977 -36.317 -34.522 -35.677 

Skoler og SFO’er 167.516 167.772 168.036 168.251 

UngSolrød 19.929 19.929 19.929 19.929 

Øvrige afdelinger, herunder pulje til minimumsnorm. 24.744 30.325 30.325 30.325 
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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 personalekvotient = ugentlige personaletimer 

 

Personalekvotienten er politisk fastsat og udtrykker antal timer pr. barn pr. uge. Personalekvotienten er fastsat til 10,170 

timer i vuggestuen og 5,085 timer i børnehaven, dog 6,002 timer i Naturbørnehaven. Det er ligeledes politisk besluttet, 

at pædagogandelen i daginstitutionerne udgør 60 % og andelen af pædagogmedhjælpere 40 %. I pædagogandelen 

indgår ledelse, som fx leder og afdelingsleder. 

 

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

efterspørgsel.  

 

Tildelingen af ressourcer tager udgangspunkt i en ugentlig åbningstid i daginstitutioner på 51 timer om ugen, dog 50 

timer i Naturbørnehaven.  

 

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. 

 

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

pladsudstyr, legetøj mv. Beløbet i 2023 udgør 2.969 kr. pr. årsplads. 

 

Hvis der er over- eller underskud på det faktiske antal årspladser, bliver institutionen reguleret over ØD-rammen med 

et enhedsbeløb pr. årsplads, der svarer til den gennemsnitlige årlige udgift til løn og rammebeløb (det børnetalsvari-

able budget). 

 

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

fødevarer samt løn til køkkenpersonale. 

 

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 2023 6.664 t.kr. i tilskud fra staten. Der er tilsvarende afsat 6.664 t.kr. i en pulje der skal ud-

møntes til dagtilbudsområdet. Der er beregnet en forældrebetaling af puljen. Formålet med puljen / tilskuddet er at 

normeringen i daginstitutionerne stiger til et niveau hvor der er maksimalt er tre børn pr. ansat pædagogisk medar-

bejder i vuggestuen og seks børn pr. ansat pædagogisk medarbejder i børnehaven. Beregningen fortages på kom-

muneplan, 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 16 faste pladser til gæstedagpleje. I tilfælde af 

at pladserne ikke rækker, placeres børnene som ekstra barn hos andre dagplejere, primært inden for barnets legestue-

gruppe.   

 

I 2023 er normeringen fastsat til 131 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 2023 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 2023 en åbningstid på 51 timer pr. uge, dog har Naturbørnehaven kun åbent i 50 

timer pr. uge.  

 

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 Undervisningsministeriet 

offentliggør hvert år en fripladsskala, som fastlægger indtægtsgrænserne for økonomisk fripladstilskud. 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 foretage vurderingen 

herunder at fastlægge hvilke kriterier, der lægges vægt på. 
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Tabel 5 Forventede årspladser og timer i 2023, fordelt på institution 

Tabel 6 Prognose for antal årspladser, dagtilbud 

 

  

INSTITUTION ÅRSPLADSER 

BH / VG 

Personaletimer 

pr. uge 

Køkken 

timer pr. uge 

Daginstitutioner i alt 946 / 429 9.211,89 634,07 

Birkebo (BH & VG) 53 / 35 625,46 41,66 

Børnenes Idrætshus (BH & VG) 146 / 78 1.535,67 96,22 

Egebo / Naturbørnehave (BH) 91 / 0 501,27 42,80 

Eventyrhaven (BH & VG) 100 / 43 945,81 68,63 

Mosebo & Pilebo (BH) 89 / 0 452,57 42,04 

Nøddebo (BH) 67 / 0 340,70 33,73 

Parkbo (BH & VG) 100 / 40 915,30 64,47 

Poppelbo (BH & VG) 74 / 51 894,96 58,80 

Regnskoven (BH & VG) 100 / 44 955,98 65,98 

Spiren (VG) 0 / 87 884,79 41,29 

Tryllehytten (BH & VG) 126 / 51 1.159,38 78,46 

ALDER 2023 2024 2025 2026 

0-2 år 606 601 591 566 

3-5 år 1.008 1.048 1.059 1.044 

0-5 år, i alt 1.614 1.649 1.650 1.610 
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Skoleområdet inkl. SFO  
På skoleområdet tildeles budget 2023 på baggrund af normeringen fra skoleårets planlægning 2022/23. Derudover 

afsættes et demografibudget på baggrund af forventningen til skoleåret 2023/24. 

 

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 uden for 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 26 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 

25 elever pr. klasse, hvilket der dog kan dispenseres fra i særlige tilfælde ved skolestart i august. 

 

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. Ud over ressourcer til normalundervisning tildeles ressourcer til 

almindelig specialundervisning, inklusion og supplerende undervisning, specialsvømning og dansk som andetsprog.  

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 specialklasserække for elever med betydelige socio-emotionelle vanskeligheder, 

(evt. som følge af kritiske hændelser eller langvarig overbelastning) og deraf behov for specialundervisning og speci-

alpædagogisk støtte. En betydelig del af eleverne har adfærdsmæssige følge-udfordringer, som fylder i deres skole-

gang, og kan gøre det meget vanskeligt at være en del af faglige og sociale fællesskaber i almenskole eller de øvrige 

specialklasser. Heldagsskolen har sin egen matrikel ved Munkekærskolen, det er et heldagstilbud og har således egen 

SFO og fritidsklub. 
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Tabel 7 Budget 2023 på skoleområdet, fordelt på skole 

Tabel 8 Elevtalsprognose, fordelt på skole, og skoleår  

Tabel 9 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. 

SKOLE, I 1.000 KR. BUDGET 2023 

Skoler og SFO’er i alt 167.516 

Havdrup Skole i alt 31.566 

Heraf Havdrup SFO, ØD 6.254 

Uglegårdsskolen i alt 77.751 

Heraf Uglegård SFO, ØD 13.963 

Munkekærskolen i alt 58.198 

Heraf Munkekær SFO, ØD 10.816 

SKOLE / SKOLEÅR 

FAKTISK PROGNOSE 

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Havdrup 495 510 555 612 652 

Munkekær 853 890 939 959 991 

Uglegård 1.094 1.136 1.159 1.183 1.187 

0.-9. klasse uden elever i specialklasser 2.442 2.536 2.653 2.754 2.830 

Elever i specialklasser 126 122 122 122 122 

Elever i alt  2.568 2.658 2.775 2.876 2.952 

Ændring i %  3,50 4,40 3,64 2,64 

SKOLE / SKOLEÅR 

FAKTISK PROGNOSE 

2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 

Elevtal 0. klasse 260 286 326 316 322 

Antal 0. klasser 12 12 14 13 13 
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Tabel 10 Rammebeløb, skoler 

RAMME BUDGET 2023 

Grundbeløb pr. skole 148.850 

Beløb pr. elev 2.142 

Tillæg pr. elev i specialklasse 1.289 

Tillæg pr. elev i heldagsklasse 4.060 

Biblioteksmaterialer 230 

 

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 79,8 timer tilsynstimer pr. årsplads. Herudover tildeles 19,49 tilsynstimer pr. årsplads, 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.  

 

Årsplads 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 1.029 årspladser, og derudover er der 271 nye børnehaveklassebørn fra april 2022, hvilket giver 67,75 

årspladser 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 10,30 timer dagligt på de skolefri dage 

(44,5 dage årligt).  

 
Tabel 11 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. 

 

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 200,0 1,50 0 3,75 5,25 26,25 1.050,00 

Skolefri dage 44,50 1,50 3,50 5,30 10,30 51,50 458,35 
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Tabel 12 Prognose for antal årspladser, SFO 

  

 2023 2024 2025 2026 

SFO1  i alt 1.029 1.128 1.191 1.227 

Havdrup  209 242 264 286 

Munkekær 367 406 424 431 

Uglegård 453 480 503 510 

SFO 2 i alt 493 512 556 589 

Havdrup  92 93 112 119 

Munkekær 155 163 179 196 

Uglegård 247 255 265 275 



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 5: LÆRING OG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE 

105 

 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR) 
 
Tabel 13 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 anden 

specialpædagogisk bistand jf. folkeskoleloven sker på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering. Rådgivning 

og vejledning af lærere, pædagoger og forældre er en integreret del af PPRs opgaver, og foregår inden for fire faglige 

områder af følgende faggrupper: Psykologer, specialundervisningskonsulenter, logopæder og fysioterapeuter. I Solrød 

kommune varetager PPR endvidere opgaver under sundhedsloven og serviceloven. 

 

Sundhedspleje 

Sundhedsplejerskerne varetager kontakten til børn og deres familier fra graviditeten, spæd- og småbørn, og indtil de 

er 18 år. Sundhedsplejen udføre sundhedsfremmende og forebyggende arbejde omkring tidlig opsporing, relations- 

og samspilsarbejde, og tilbyder at screene både forældre og børn, som en del af den tidligere opsporing. 

På skolerne foretager sundhedsplejerskerne den lovpligtige ind- og udskoling, og tilbyder på udvalgte klassetrin indi-

viduelle samtaler med særligt fokus på elevernes mentale trivsel, livstilsvaner samt varetager funktionsundersøgelser. 

 

Tandpleje 

Solrød Kommune er en 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, men med faglig begrundelse af tandlægerne over 

for Børn og Unge Rådgivningen. 

 

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. 

 

Der er vedtaget nyt lovforslag om gratis tandpleje. Ordningen er trådt i kraft 1. juli 2022, hvilket betyder at tilbuddet 

om tandpleje udvides gradvist med én årgang om året, så alle unge mellem 18-21 er omfattet i 2025. 18-årige (årgang 

2004) omfattes i 2022, 18-19 årige (årgang 2004-2005) i 2023, 18-20 årige (årgang 2004-2006) i 2024 og de 18-21 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

Børn og Unge Rådgivningen (BUR), i alt 46.345 46.958 47.474 47.474 

PPR 7.147 7.147 7.147 7.147 

Sundhedspleje, herunder tandpleje 15.880 16.493 17.010 17.010 

Væksthuset, ØD 4.040 4.040 4.040 4.040 

Støttepædagoger, ØD 11.534 11.534 11.534 11.534 

Inklusion 3.791 3.791 3.791 3.791 

Øvrigt 3.953 3.953 3.953 3.953 
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årige i 2025 (2004-2007). Hele årgang 2004 inkluderes i ordningen- også selvom man fyldte 18 år i første halvdel af 

året. Unge der er født i 2003 eller før, bliver aldrig en del af ordningen.  Dette forventes at få økonomiske konsekvenser 

for Børn og Unge Rådgivningens budget.  

 

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. gruppetilbud for børn med særlige behov, ressource- og 

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

arbejde 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 Solsikken (tidligere Lille Birk) placeret i lokaler i den tidligere Lindebo Børnehave, som er en basis-

gruppe/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 

Elever på 0.-10 klasse, som har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, for at kunne trives 

og udvikle sig i almenskolen tilbydes inklusionsstøtte. Der kan således både være tale om et inkluderende tilbud, som 

gør at en elev kan få støtte til at blive i den almenklasse hvor han trives godt, eller et tilbud om inklusionsstøtte som 

gør det muligt for elever som er klar til det, at blive sluset fra specialklasse tilbage til en almenklasse. Visitation til 

inklusionsstøtte over 9 timer ugentlig, sker på skolevisitationsudvalgsmøderne. Solrød kommune giver endvidere et 

ekstraordinært tilskud til elever fra specialtilbud som skal på efterskole i 10. klasse med henblik på at give flere elever 

mulighed fort at bruge efterskoleåret til at blive mere selvhjulpne, livsduelige og parate til overgangen til ungdoms-

uddannelse. 

 

Inklusionsarbejdet baseres på den af Byrådet vedtagne inklusionsstrategi og inklusionshandleplan. 

 

 

  



BUDGET 2023-2026 

POLITIKOMRÅDE 5: LÆRING OG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE 

107 

 

Læring og Udvikling  
 
Tabel 14 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 og SFO, skoleindskrivning, skoleårets planlæg-

ning, 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 imple-

mentering af ny dagtilbudslov, herunder tilsyn og minimumsnormering og ny lovgivning på skoleområdet, fx etable-

ring af kvalitetssamtaler. I forhold til politiske beslutninger er LUA ansvarlig for fx udarbejdelse og implementering af 

Dannelsesstrategien, Medieguide på dagtilbuds- og skoleområdet og Retning og mål på dagtilbuds- og skoleområdet. 

Dertil er LUA ansvarlig for at igangsætte og implementere udviklingstiltag på tværs af 0-18 års området, på dagtil-

budsområdet og skoleområdet, fx sundhedsindsatser, en ny organisering på dagtilbudsområdet, udvikling af stærkere 

overgange mm. Dertil understøtter LUA hele 0-18 års området i forbindelse med fx kompetenceudvikling, gennemfø-

relse af ledermøder og seminarer og er tovholder for partnerskaber og samarbejde med lokale aktører i Solrød kom-

mune, fx Gymnasiet og erhvervslivet.  

 

Endvidere varetager LUA i samarbejde med Væksthuset et årligt tilsyn med dagtilbud og har tilsyn med skolerne via 

skoleudviklingssamtaler. Der ydes derudover pædagogisk 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. 2023 2024 2025 2026 

Læring og Udvikling (LUA), i alt -36.977 -36.317 -34.522 -35.677 

LUA, ØD 4.439 4.439 4.439 4.439 

Dagtilbud, centralt -63.002 -63.088 -63.088 -63.088 

Centrale udgifter vedr. skoleområdet 21.586 22.332 24.127 22.973 
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UngSolrød 
 
Tabel 15 Budget i UngSolrød 

UngSolrød er funderet under lov om ungdomsskoler og indeholder, bl.a. fritidsundervisning, klubber, 10klasse, SSP, 

Grundskolevejledning (UU) Musikskole samt særlig tilrettelagte fokusforløb for udsatte unge og Erhvervsklasser. 

 

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. Erhvervsklas-

serne 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. 

Der optages pt. elever fra Solrød, og Greve kommune 

 

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. 

 

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 26 elever.  

Elevtallet i skoleåret 2022/23 er 168 elever fordelt på 7 klasser. Hvor af den en klasse er EUD klasse. 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. 

I 1.000 KR. 2023 2024 2025 2026 

UngSolrød, i alt 19.929 19.929 19.929 19.929 

Vejledning og skoleformer 4.181 4.181 4.181 4.181 

SSP og gadeplan 1.196 1.196 1.196 1.196 

10Solrød 8.232 8.232 8.232 8.232 

Fritidsundervisning & Klub 2.864 2.864 2.864 2.864 

Musikskolen 1.574 1.574 1.574 1.574 

Administration og øvrigt 1.881 1.881 1.881 1.881 
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 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 

undervisningstid. 

 

Der tildeles ressourcer til lønbudget i overensstemmelse med principperne i lønsumsstyring. Ud over afdelingsleder-

stillingen tildeles 10. klasse 1/3 stilling til ledelsesopgaver. Timeantallet til ledelsesopgaver justeres årligt med en faktor 

på 67 timer pr. klasse.  

 

Ungdomsklubber 

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

ligger på Havdrup Skole, og KlubSolrød ligger i Solrød Idrætscenter. 

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

 

Musikskole 

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 puljen til minimumsnormeringer, når den overgår til finansiering 

over bloktilskud fra 2024.  

 

Personaleafdelingen 

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

området 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 16 Antal årspladser i dagtilbud, inkl. private 

Tabel 17 Elevtal  

 

 

 

ÅRSPLADSER 2018 2019 2020 2021 

Årspladser i alt 1.289 1.356 1.390 1.417 

Dagpleje 192 184 165 146 

Vuggestuer 300 334 344 373 

Børnehaver 797 838 881 898 

ELEVTAL 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Elevtal i alt 2.770 2.784 2.743 2.707 

Havdrup Skole 531 512 495 503 

Munkekærskolen 879 890 860 852 

Uglegårdskolen 1.196 1.195 1.208 1.173 

10Solrød 164 187 180 179 
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Takster 
Alle beløb er pr. måned i 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. 

 
Tabel 18 Månedstakst for en fuldtidsplads i forskellige kommunale tilbud 

Tabel 19 Kommunale bruttodriftsudgifter pr. barn i 2023 

TILBUD 2019 2020 2021 2022 2023 

Dagpleje 3.240 3.343 3.485 3.120 3.375 

Vuggestue 3.272 3.366 3.385 3.491 3.491 

Børnehave 1.731 1.749 1.772 1.838 1.845 

Frokost i daginstitutioner 682 709 703 701 752 

SFO 1 

* pr. 1. august 2022 
1.816 2.011 2.107 2.089* 2.071 

SFO 2 

* pr. 1. april 2022 
678 722 757 749* 756 

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 148.490 12.374 13.499 147.513 12.293 13.410 

Vuggestue 153.614 12.801 13.965 151.824 12.652 13.802 

Vægtet gennemsnit mellem  

vuggetue og dagpleje 
152.416 12.701 13.856 150.815 12.568 13.710 

Børnehave 81.176 6.765 7.380 80.281 6.690 7.298 

Frokost i daginstitutioner 8.271 689 752 7.610 634 692 

SFO 1 35.040 2.920 3.185 34.073 2.839 3.098 

SFO 2 12.790 1.066 1.163 12.010 1.001 1.092 
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Tabel 20 Kommunale nettodriftsudgifter pr. barn i 2023 

Tabel 21 Tilskud til privatinstitutioner pr. barn i 2023 

Tabel 22 Tilskud til privat pasning (§ 80) 

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 111.368 9.281 10.124 110.634 9.220 10.058 

Vuggestue 115.211 9.601 10.474 113.868 9.489 10.352 

Vægtet gennemsnit mellem  

vuggetue og dagpleje 
114.312 9.526 10.392 113.111 9.426 10.283 

Børnehave 60.882 5.073 5.535 60.210 5.018 5.474 

SFO 1 12.264 1.022 1.115 11.926 994 1.084 

SFO 2 4.477 373 407 4.204 350 382 

 TILSKUD PR. ÅR TILSKUD PR. MÅNED 

Vuggestue / Dagpleje   

Driftstilskud 108.999 9.083 

Bygningstilskud 6.249 521 

Administrationstilskud 3.810 318 

Børnehave   

Driftstilskud 55.569 4.631 

Bygningstilskud 2.598 216 

Administrationstilskud 2.029 169 

PR. BARN 
NETTODRIFTSUDGIFT 

(NDU) PR. ÅR 

NDU PR. MÅNED I 

12 MDR. 

TILSKUD PR. ÅR 

(75 % AF NDU) 

TILSKUD PR. MÅNED 

(75 % AF NDU) 

0-2 år 109.898 9.158 82.423 6.869 

3-5 år 55.569 4.631 41.677 3.473 

For at beregne tilskuddet er udgifterne til støttepædagog fratrukket NDU. I 2023 udgør støttepædagogudgifterne 5.313 kr. pr. årsplads. 
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Tabel 23 Tilskud til pasning af eget barn (§ 86) 

 

Leje af lokaler 

Der er mulighed for at leje Naturbørnehavens lokaler. For priser henvises til takstoversigten for 2023. 

 

 

 

 

  

PR. BARN 
NETTODRIFTSUDGIFT 

(NDU) PR. ÅR 

NDU PR. MÅNED I 

12 MDR. 

TILSKUD PR. ÅR 

(75 % AF NDU) 

TILSKUD PR. MÅNED 

(75 % AF NDU) 

0-2 år 111.368 9.281 83.526 6.960 

3-5 år 57.204 4.767 42.903 3.575 

For at beregne tilskuddet er udgifterne til minimumsnormering fratrukket NDU.  
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