BØRN- OG FAMILIEUDVALGET
Bemærkninger
Børn og Familie
Samlet nettobudget for området: 163.303.000 kr.
Beskrivelse af området
Området omfatter:
SSP-medarbejdere.
Interne familiebehandlere, kontaktpersoner, psykologer jf. Serviceloven og specialkonsulent.
Socialrådgivere tilknyttet SOS-teamet, familierådsslag, “Bedre koordinering på børnehandicapområdet”, dagtilbud- og skolerådgivere.
Budgettet indeholder lønsum, udgifter til uddannelse, transport, it mv. til ovennævnte personalegrupper.
Alle interne medarbejdere arbejder med tidlig indsats, støtte og vejledning for børn og unge
med midlertidige behov for støtte og specifikke behov for støtte efter Serviceloven.
De største udgifter er til foranstaltninger, der støtter de udsatte børn og unge. Foranstaltninger
er f.eks. udgifter til eksterne forebyggende foranstaltninger, plejefamilier, opholdssteder,
døgninstitutioner, sikrede institutioner, ledsagerordning, rådgivning og konsulentbistand, samt
merudgifter til forsørgelse efter Servicelovens §§ 41-42, som også konteres her.
Fagcentret arbejder på at holde udgifterne nede ved enten at bruge interne medarbejdere til at
løse forebyggende foranstaltninger i de tilfælde det kan lade sig gøre, og ved at forsøge at
skifte indsatser til en billigere løsning, men med fokus på samme faglige kvalitet i løsningen af
opgaven. Anbringelserne bærer størstedelen af udgifterne, og det er også her, at det har den
største påvirkning på forbruget, når der f.eks. sker anbringelse på en institution.
Budgetgrundlag
Budgettet er et rammebudget. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af
budgetoverslag for 2022, som er pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.
Lov- og regelændringer
Fagcenter Børn og Familie arbejder ud fra Servicelovens formålsbestemmelser om at understøtte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv.
Udvikling og udfordringer
Fagcenter Børn og Familie har fokus på tidlig opsporing og indsats i tæt samarbejde med almenområdet, andre fagcentre og civilsamfundet.
Fagcenteret er i højere grad i gang med at arbejde ud fra et fælles børnesyn på tværs af 0-18
års området i tæt samarbejde med Børn Læring og Uddannelse og hele almenområdet. Med
afsæt i en revideret Børn og Unge Politik, udarbejdet af Børn og Familie Udvalget, skal et afstemt børnesyn sikre, at vi tidligere sammen med familien understøtter børn og unge i udsatte
positioner, hvorved vi vil arbejde med kortere, mindre indgribende og mindre omkostningstunge foranstaltninger. Samarbejdsmodellen der er fælles for 0-18 års området, vil som metode understøtte dette arbejde.

Fagcenteret er i gang med at arbejde med en forbedret dataunderstøttelse. Vi har implementeret indsatstrappen, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Fagcenteret arbejder strategisk på at
nedbringe antallet af anbragte børn og unge igennem omlægning til en tidligere indsats med
mere fokus på opsporing, tværsektorielt samarbejde og forebyggelse. Ligeledes skal der udarbejdes en dataunderstøttelsesmodel, der sikrer indblik i fælles børn på tværs af fagcenterets
fagteams, så flow, sagsarbejde og indsatser i højere grad koordineres og optimeres. Arbejdet
tilrettelægges i tæt samarbejde med myndighedsfunktionen under Økonomiudvalget.
Der er i december 2019 udarbejdet en økonomisk handleplan som Børn og Familieudvalget har
taget til efterretning januar 2020. Den økonomiske handleplan er ambitiøs og dækker mange
forskellige indsatsområder. Handleplanen er udarbejdet med afsæt i centerets strategi og sikrede økonomisk balance i 2020. I 2021 har vi arbejdet videre med målene fra den økonomiske
handleplan, og halvvejs igennem 2021 forventer fagcentret at holde budgettet. I 2022 forventer vi, at Børn- og Familieudvalget udarbejder en strategi som sætter en overordnet strategisk
retning, som kan binde de igangværende initiativer sammen med de politiske målsætninger på
området og børn- og ungepolitikken.
Der er fortsat en tæt ledelsesmæssig styring af økonomi og kvalitet i arbejdet på tværs af fagcenteret i tæt dialog med eget økonomiteam og økonomistaben.
Kalundborg Kommunes socioøkonomiske sammensætning betyder, at mange børn i større eller
mindre omfang har behov for støtte. Myndighedsafdelingen er i kontakt med 21,7 % af alle
børn i Kalundborg Kommune. Kommunens udfordringer på dette område fremgår også af VIVEs rapport af 2018 “Hvor bor de udsatte børn”. Denne præmis har en stor betydning for økonomistyringen på området.
Fagcenter Børn og Familie arbejder nu og fremadrettet i øget udstrækning på tværs med Jobcenteret og Voksenspecielenheden for at sikre udsatte unges overgang fra ung til voksen, tilknytning til uddannelsessystemet og evne til selvforsørgelse.
I maj 2021 har fagcenteret opstartet et samarbejde med Ankestyrelsen og socialstyrelsen på
børnehandicapområdet. Dette kan resultere i en analyse som peger på at vi skal arbejde anderledes på dette område, hvilket kan få en betydning ind i 2022.

Skole- og dagtilbudsområdet
Skole- og dagtilbudsområdets budgetter er fordelt på partnerskabsholderne på området, dvs.
på den enkelte skole, på det enkelte dagtilbudsområde og på Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. Der er i alt 23 partnerskabsholdere på området.
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
Samlet nettobudget for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse: 207.763.000 kr.
Beskrivelse af området:
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse består af en række fælleskommunale funktioner indenfor 0-18 års området. På tværs arbejder Fagcenteret med implementering af ny lovgivning og
implementering af strategier og politiske fokusområder. Fagcenteret samarbejder tæt med
skoler og dagtilbud og visiterer i samarbejde med Fagcenter Børn og Familie børn og unge
med behov for særlige skole- og dagtilbud via fællesvisitationen. Medarbejderne i Fagcenter
Børn, Læring og Uddannelse arbejder alle for børns læring, trivsel, udvikling og dannelse i Kalundborg Kommune. Fagcenteret understøtter Børn- og Familieudvalgets arbejde og strategier,

og sikrer en helhedsorienteret tilgang til indsatserne på skole- og dagtilbudsområdet i arbejdet
med at omsætte politiske målsætninger til hverdagen på skoler og i dagtilbud. Børn og ungepolitikken, dagtilbuds- og folkeskolestrategierne danner rammen for Fagcenterets daglige
virke.
Fagcenteret består af:
PPR: Fra første august 2021 overflyttes PPR til Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse. PPR består af psykologer, talehøre-konsulenter, inklusionsvejledere og fysio- og ergoterapeuter, som
alle har deres daglige virke på skoler og i dagtilbud på tværs af kommunen.
Sprogskolen for småbørn: I Sprogskolen arbejder pædagoger og logopæder med børn der er
visiteret til en særlig sproglig indsats, mens børnene går i eget almene dagtilbud.
Sundhedstjenesten: Sundhedstjenesten består af sundhedsplejersker som arbejder med familier og børn, under graviditet, samt efter fødslen og videre gennem skole og i dagtilbud. Sundhedstjenesten tilbyder også sorggrupper for børn, tilbud til udsatte mødre, grupper for efterfødselsreaktioner samt BOBU-indsatsen for overvægtige børn og unge fra 3 til 16 år.
Ungdommens Uddannelsesvejledning: Vejlederne i Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder og støtter elever og skoler i elevernes uddannelses- og erhvervsvalg. UU er en del af den
kommunalt besluttede samarbejdsmodel omkring den Kommunale Unge Indsats (KUI).
Pædagogisk tilsyn: På dagtilbudsområdet har Fagcenteret opgaven med at føre et pædagogisk
tilsyn på alle dagtilbud indenfor kommunegrænsen, denne opgave udføres på tværs af alle
dagplejehjem og institutioner en gang om året. Tilsynsteamet har også myndighedstilsyn i øvrige kommuner hvor Kalundborg Kommunes børn er indmeldt hos private børnepassere.
Procespædagogteamet: Procespædagog-teamet arbejder ude i dagtilbuddene med at understøtte dagtilbuddenes pædagogiske udvikling i samarbejde med de pædagogiske teamledere
Skoleteam: Fagcenterets skolekonsulenter understøtter skolerne med blandt andet ordblinde-,
dansk-, matematikindsatser samt den lokale understøttende undervisning med blandt andet
dansk som andetsprog. Skoleteamet har et tæt samarbejde til den naturfaglige skoletjeneste,
som er organiseret under Knowledge Hub Zealand. Fagcenteret har også skolekonsulenter som
behandler visitation og afgørelser om visitation til særlige skole- og dagtilbud, samt rådgiver
borgere og skoleledere ift. folkeskole- og serviceloven.
Staben: Fagcenterets stabsfunktion understøtter skoler og dagtilbudsområdernes administration eksempelvis pladsanvisning, skoleindskrivning og befordringsbevillinger. Derudover arbejder staben med politikerbetjening og strategiske projekter. Staben understøtter fælleskommunale udviklingsprojekter og sikrer IT-understøttelse af skoler og dagtilbud, blandt andet koordinering omkring digitale læringsmidler samt planlægningsværktøjer og kommunikationsværktøjer som AULA, Tabulex og Educa. Fagcenterets stab driver også tværgående strategiske projekter som fx Projektet for Faglig Ledelse i skolerne, som gennemføres med støtte fra AP Møller Mærsk Fonden.
Budgetgrundlag for Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse
Fagcenterets budget er sammensat af dels lønsum til ovennævnte personalegrupper, dels en
række områder indenfor skole og dagtilbud, som betales og håndteres i Fagcenteret. Derfor
anvendes en stor del af budgettet i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse til udgifter indenfor:
befordring til elever, udgifter til anbragte børns dagtilbud og skolegang i andre kommuner, frit
valgs-ordninger over kommunegrænser, betaling til fri- og efterskoler, betaling til private skoler, betaling til private dagtilbud, betaling af STU og FGU tilbud, betaling af pladser hos private

børnepassere og udbetaling af tilskud til pasning af egne børn og til udbetaling til specialundervisning.
Interne og eksterne puljemidler er også en væsentlig del af Fagcenterets budget, som er bundet til konkrete indsatser fx statens støtte til kompetenceudvikling af lærere og udvalgets udviklingspuljer.
Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022, som er
pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning.
Fagcenterets budgetter der er relateret til betaling til skole og dagtilbud er beskrevet med flere
detaljer i understående afsnit.

Skoleområdet
Folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler
Det samlede nettobudget for folkeskoler, skolefritidsordninger og specialskoler i indgår ikke i
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budgetter.
Under Folkeskoleloven er der 16 kommunale folkeskoler og 2 kommunale specialskoler. Tre
folkeskoler (Kr. Helsinge Skole, Rørby Skole og Sejerø Skole) er organiseret som landsbyordninger, hvor der er tilknyttet et dagtilbud til skolen. På tre af folkeskolerne (Gørlev skole, Hvidebækskolen og Rynkevangskolen) er der inklusionscentre, som alle er oprettet pr. 1. august
2014, som led i den kommunale inklusionsstrategi. På Årby skole er tilknyttet en sprogklasserække.
Folkeskoler
Forudsætninger for folkeskolernes budget er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022
som er demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Budgettet tildeles direkte til den
enkelte skole.
Folkeskolernes budgetter fastsættes efter den politiske besluttede rammestyret ressourcetildelingsmodel. Elevtallet til brug for ressourcefordelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr. 1. august 2021, opgjort pr. 1. marts 2021. Yderligere er det forventede elevtal
for de kommende børnehaveklasser og 10. klasser reguleret med baggrund i det faktiske elevtal pr. 1. august 2021.
Skolerne er budgetlagt med en forventning om i alt 3.359 elever i skoleåret 2021/2022 (0.
– 9. klasse) med følgende fordeling:
Almenskolens børnehaveklasse – 6. klasse
Almenskolens 7. – 9. klasse
Almenskolens tosprogede elever

2.260 elever
1.099 elever
262 elever

Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles et fast budget, der
årligt pris- og lønfremskrives.
SFO- ordninger
SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse – 3. klasse. Herudover er der SFO2-tilbud for
4. - 6. klasse på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferie- ordninger. Grundlaget for budget 2022 er derved baseret på følgende elevtal (ekskl. Sejerø skole):

•
•
•
•

Morgenplads: 37 børn
Eftermiddagsplads: 573 børn
Heldagsplads: 455 børn
SFO2: 221 børn

Specialskoler og -tilbud
Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2022 som er demografireguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Budget til antallet af det forventede antal
elever på specialtilbud tildeles direkte til skolen.
Specialcenter Sigrid Undset, Kathøj/Svallerup og inklusionscentrene samt sprogklassen på
Årby Skole tildeles budgetter på baggrund af særlig tildelingsmodel hvor der reguleres for antal
af elever. Elevtallet til brug for tildelingen er baseret på baggrund af det forventede elevtal pr.
1. august 2021, som vurderes pr. 1. marts 2021 ud fra skolelederens vurdering af behov samt
kendte indmeldte børn på skolerne. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter og
kvalificerer vurderingerne.
Grundlaget for det administrative budget for 2022 på specialskoler og -tilbud er baseret på følgende elevtal*:
Inklusionscenter Gørlev
Inklusionscenter Hvidebæk
Inklusionscenter Rynkevang
Sigrid Undset skolen
Kathøj- Svallerup Skolen
Sprogklasse ved Årby Skole

45
42
67
70
112
10

elever
elever
elever
elever
elever
elever

*Vedlagt budgetmaterialet er et demografinotat som beskriver udviklingen af specialtilbud på
området nærmere.
I løbet af et budgetår opstår der altid et behov for at elever visiteres til specialtilbud. Det kan
eksempel vis være på grund af et akut opstået behov eller på grund af tilflytning. I disse tilfælde vil specialskolen få tildelt taksten pr. elev, som overføres fra Fagcenter Børn, Læring og
Uddannelses budget. Indenfor dette budget til specialområdet i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse er der i samarbejde med Ung Kalundborg i 2021 igangsat en prøvehandling i form af
et tilbud til en gruppe unge i udskolingen i det der kaldes Paletten. Paletten afprøves i skoleåret 2021/22 for 6 unge, med henblik på at vurdere, om denne mellemform kan være et alternativ til de eksisterende specialtilbud for unge med højt fravær og særlige behov.

Øvrige skoletilbud
Private grundskoler
I kommunen er der 11 private grundskoler, hvor der i 2022 er budgetlagt med 1.444 elever i
0.– 10. klasse og 480 elever i skolefritidsordninger. Der er budgetlagt med bidrag til staten for
elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger, hvor Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september 2021 var tilmeldt
en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling.
Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 76 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. Budget til betaling af tilskud til de private grundskoler er placeret i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.

Efter- og Ungdomsskoler
Der er en række elever som hvert år vælger at tage et år på efterskole. Budgettet for 2022 er
beregnet på baggrund af 256 elever på efterskoler og 2 elever på husholdningsskoler. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse betaler bidrag til staten for elever på efter- og ungdomsskoler.
Elevtallet der ligger til grund for budgettet er elever under 18 år som pr. 5. september 2021
var tilmeldt en efter- eller friskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og
håndarbejdeskoler, jf. betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole.
10. klasses centeret
Der er i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budget normeret med 51 årselever til 10.
klasse som er opgjort på baggrund af kende elever d. 1. marts 2021. Taksten for 10.klasse
elever udbetales som del af kontrakt med EUC Nordvestsjælland. Taksten er 54.525 kr. pr.
elev for skoleåret 2021/22. Det samlede forventede budget til 10. klasse elever justeres efter
antal indskrevne unge pr. 1. august 2021 for budget 2022. Dertil kommer de elever der vælger et 10.klassestilbud i andre kommuner.
FGU (Forberedende Grund Uddannelse)
Aktivitetsniveauet til forsørgelse til elever på FGU er baseret på KL’S skøn for udviklingen i
overførselsudgifterne. Jf. finanslov 2019 erstatter ”Lov om forberedende grunduddannelse”
(FGU) det tidligere produktionsskoletilbud samt andre mindre tilbud. Budgettet til udgifter til
forsørgelse og skoleforløb ligger i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse.
FGU er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering
for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Pr. 30. juni
2021 er der indmeldt 298 elever på FGU (svarer til 165,530 årselever).
STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der er STU tilbud på Sigrid
Undset og på Kathøjskolen. Der er tale om differentierede målgrupper på de to STU-tilbud. I
skoleåret 2021/22 er der visiteret 73 STU-elever i alt.

Dagtilbudsområdet
Dagtilbud i Kalundborg Kommune består af hhv. de tre kommunale dagtilbudsområder, hvortil
de kommunale daginstitutioner og kommunale dagplejere hører under. Der er derudover tre
daginstitutioner (Kr. Helsinge, Rørby Børnehave og Sejerø) som er organiseret sammen med
den lokale skole i såkaldte landsbyordninger. Kommunen har også specialinstitutionen Lærkereden, som er et tilbud børn mellem 0-6 år med særlige behov. Der er derudover tre selvejende daginstitutioner, samt fem private daginstitutioner i kommunen. Dertil er der private
børnepassere, og et antal forældre der vælger at søge tilskud til pasning af eget barn.
Kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger
Det samlede nettobudget på de kommunale dagtilbudsområder og landsbyordninger i 2022 ses
i detaljer i budgetmaterialet, og indgår ikke i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelses budgetter.
I Kalundborg Kommune er der 3 kommunale områdeinstitutioner: Nord, Midt og Syd som tilsammen indeholder 23 daginstitutioner og tilhørende dagplejere i hvert område. I 2022 er den
kommunale dagpleje normeret til 336 pladser. I dagtilbudsområderne og i landsbyordningerne er der normeret i alt 1.467 pladser med fordeling på 366 vuggestuepladser, 8 småbørnspladser og 1.093 børnehavepladser. Budgettet til de kommunale dagtilbud tildeles til
det enkelte kommunale dagtilbudsområde, og landsbyordning.

De kommunale dagtilbud er budgetlagt ud fra dagtilbudsområdets ressourcetildelingsmodel, hvor pengene tildeles pr. barn. Det forventede antal børn for det kommende budgetår
i 2022 er er baseret på dels indskrivninger i dagtilbud og områdeledernes forventninger til
udviklingen i det enkelte dagtilbudsområde. Disse vurderinger ses i sammenhæng med de
lokale befolkningsprognoser som kvalificeres af ekstern konsulent, med en mere detaljeret
prognose for de helt lokale pasningsdistrikter. Budgettet på det samlede kommunale dagtilbudsområde, undtaget Lærkereden, fastsættes hvert år i marts forud for det kommende budgetår med et forventet børnetal.
I løbet af budgetåret reguleres de kommunale dagtilbudsområder på hvor mange børn der reelt er i dagtilbuddet pr. måned. Forskellen mellem de forventede børnetal, og de reelle børnetal i de kommunale dagtilbud reguleres månedligt, med hjælp af systemet KMD ProKap. Den
månedlige regulering sikrer at de kommunale dagtilbud kun modtager ressourcer til lige præcis
de børn der er i dagtilbuddet hver måned. Det betyder konkret at i de år hvor det forventede
børnetal er lavere end det reelle børnetal, så justeres KMD ProKap, som dermed øger budgettet i løbet af året. Ligeledes vil der ved et forventet børnetal der er højere end det reelle børnetal, så justerer KMD ProKap og det reducerer budgettet i løbet af året.
Ved Sejerø Skole er tilknyttet børnehave, som ikke er en del af tildelingsmodellen. Normeringer udgør fast 14 pladser i Sejerø Børnehave.
Øvrige dagtilbud
Selvejende daginstitutioner
Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til selvejende
dagtilbud. De selvejende institutioner er i 2022 budgetteret til 132 pladser fordelt på 8 vuggestuepladser og 124 børnehavepladser samt 46 dagpleje pladser, organiseret under den
selvejende institution Hobbitten.
Private daginstitutioner og pasningstilbud
Budgettet til private daginstitutioner og privat pasning er placeret i Fagcenter Børn, Læring og
Uddannelse. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse udbetaler løbende i budgetåret tilskud til
private daginstitutioner og pasningstilbud.
De private daginstitutioner er budgetlagt med driftstilskud til 5 private daginstitutioner i Kalundborg Kommune. Tilskud til privatinstitutioner er budgetlagt med baggrund i antal indmeldte børn i 2021 svarende til 236 helårspladser fordelt på følgende privatinstitutioner:
• ”De fire årstider” i Bjergsted med 29 børnehavepladser
• Friluftsgården i Vinde Helsinge med 15 vuggestuepladser og
• 45 børnehavepladser
• Naturbørnehaven Bregnen i Jyderup har 40 børnehavepladser
• Sæby Hallenslev Fribørnehave i Sæby har 12 vuggestuepladser, 8
småbørnspladser og 30 børnehavepladser.
• Tømmerup børnehave i Tømmerup med 42 børnehavepladser
• Privatinstitutioner i andre kommuner med 15 helårspladser
Private børnepassere og pasning af eget barn
Der er budgetteret med 14 private børnepassere samt med 27 forældre, der modtager tilskud
til pasning af egne børn. Derudover ydes tilskud til forældres valg af pasning i privatinstitutioner i andre kommuner. Budgettet for tilskud til privat pasning er budgetlagt med 63 helårsbørn
til pasning hos privat børnepasser og 32 helårsbørn til privat pasning i eget hjem. Således budgetteres der med tilskud til i alt 95 helårspladser. Det forventede antal er uændret fra budget
2021.

Specialbørnehaven Lærkereden
På 0-6 års området er specialbørnehaven Lærkereden tilbuddet til børn med svær funktionsnedsættelse, som er oprettet efter Lov om Social service § 32, tilknyttet Specialcenter Sigrid
Undset. Der er i budget 2022 normeret med 20 børn, og der arbejdes med løbende visitation
til tilbuddet som behovet for nye pladser opstår. Der er pr. 1. august 2021 visiteret 25 børn til
specialbørnehaven Lærkereden. Budgettet til Specialtilbuddet Lærkereden tildeles direkte til
Specialcenter Sigrid Undset. Men i de tilfælde hvor der i visitationen opstår behov for oprettelse af flere pladser ud over de normerede +/- 2 i løbet af budgetåret, så er det Fagcenter
Børn, Læring og Uddannelse der forøger Lærkeredens budget.
Ressourcedagtilbud
Til børn med særlige behov er der også etableret 5 ressourcedagtilbudsinstitutioner med i alt
21 pladser som er geografisk fordelt i kommunen. Ressourcedagtilbuddene er en integreret del
af et alment dagtilbud og er organiseret under dagtilbudsområderne Nord, Midt og Syd. Ressourcedagtilbuddene understøtter børn med særlige behov på tværs af hele 0-6 års området,
og der arbejdes løbende med visitation til tilbuddet som behovet for pladser opstår. Budgettet
til ressourcedagtilbuddet tildeles dagtilbudsområderne direkte.
Sprogskolen for småbørn
Under folkeskoleloven er der oprettet et tilbud for børn med specifikke sproglige vanskeligheder kaldet ”Sprogskolen for Småbørn”. Her indskrives børnene i et forløb på ca. 6 måneder i 23 dage ugentlig efter behov (børnene går i alment dagtilbud sideløbende). Sprogskolen for
Småbørn er normeret med 18 pladser. Pladserne tilbydes løbende de børn der vurderes i målgruppen i fællesvisitationsudvalget. Budgettet til sprogskolen for småbørn er placeret i Fagcenter for Børn, Læring og Uddannelse.
Tabellen viser antallet af børn som danner grundlag for budgettet på dagtilbudsområdet fra
2020-2022, som opgjort pr. 1. maj 2021.

2020
Kommunale daginstitutioner
inkl. dagplejen
0-2 årige

2021

2022

758

709

710

1.056

1.050

1093

0

0

0

3-6 årige

12

12

20*

Selvejende daginstitutioner
inkl. selvejende dagpleje
0-2 årige

62

62

54

122

124

124

0-2 årige

45

45

50

3-6 årige

164

176

186

3-6 årige
Lærkereden –
Specialinstitution
0-2 årige

3-6 årige
Private daginstitutioner

Private pasningsordninger (tidl. privat dagplejer)
0-2 årige

72

63

63

3-6 årige

0

0

0

23

32

32

2.314

2.273

2.332

Tilskud til pasning af egne børn
0-6 årige
Børn i alt

*Vedlagt budgetmaterialet er et demografinotat som beskriver udviklingen af specialtilbud på
området nærmere.

