
Udvalget for Børn og Skole  

Udvalget for Børn og Skole varetager den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet. Fokus er, at 
det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan forberede barnet 
til videre uddannelse og give det lyst til at lære mere. Udvalgets opgaver omfatter følgende områder:  

Skole 0.-9. klasse 
Folkeskolens 0.-9. klasse, Friskoler og efterskoler, SFO, Fritidshjem og klubtilbud samt Specialskoler 
 
Almene dagtilbud  
Kommunal dagpleje, kommunale daginstitutioner, privat pasning, private institutioner, Sprogvurdering og 
Ressourcepædagoger 

 
Sundhed for Børn og Unge  
Sundhedsmæssig rådgivning i relation til 0-16-årige og Kommunal tandpleje i relation til 0-16-årige. 

Tabel 1 Budget fordelt på politikområder 

Udvalget for Børn og Skole R2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 
   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 
Skole 0.-9. klasse 642,9  641,1  650,4  649,3       647,9 647,1  
Almene dagtilbud 316,2  302,9  295,8  296,4       297,5 297,1  
Sundhed for Børn og Unge 35,8 36,2 36,2 36,2         36,2 36,2 
I alt 995,0 980,2 982,3 981,8      981,6 980,4 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. 
 

Udviklingen i budgettet på politikområderne i Udvalget for Børn og Skole fremgår af tabel 1. 

På politikområde Skoler 0.-9. klasse ses et fald i budgettet fra 2021 og frem, hvilket primært kan henføres 
til det faldene børnetal for de 6 – 16 årige. Området bliver reduceret med 6 mio. kr. frem mod 2025, 
primært som følge af et faldende elevtal. 

På politikområde Almene dagtilbud ses der et markant fald fra regnskab 2020 til budget 2021, hvilket  
primært skyldes udgifter relateret til Covid-19, samt mistet forældrebetaling som følge af muligheden for 
orlovsordning i 2020.  

På politikområde Sundhed for Børn og Unge er budgettet konstant fra budget 2021 og frem.  
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Figur 1 viser udviklingen i budgettet på Udvalget for Børn og Skole. Budgettet er svagt faldende fra 2023 
og frem, hvilket primært skyldes færre elever på skoleområdet.  

Figur 1 Budget (2022-priser, mio. kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommune  

Dannelse af budgettet  
Tabel 2 viser hvordan budget 2022-2025 er blevet dannet. Fra budgetrammen, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen i januar over de tekniske ændringer, så som nye priser, mængder og lovgivning til 
de politiske ændringsforslag, som lægges ind i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af 
budgettet, som finder sted i oktober.   

Som udgangspunkt må rammeudmeldingen ikke overskrides. Undtaget herfra er ændringer som følge af: 
 Omplaceringer mellem udvalg, som ikke påvirker kommunens samlede økonomi 
 Lovændringer 
 Udvikling i antallet af ældre, skolebørn og småbørn 
 Pris- og lønfremskrivning 
 Politiske beslutninger,  

o tilvalg fra direktionens anbefaling 
o politisk budgetaftale fra 2. behandlingen 
o andre politiske beslutninger 

De ovenfor nævnte ændringer kan øge eller reducere det endelige budget. 
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Tabel 2 Dannelse af budget 

Udvalget for Børn og Skole B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 
   ------- i 2022-priser, mio. kr. -------- 
Rammeudmelding 2022 983,5    980,5    981,2    981,2    
          

Budgetdannelse -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Skoler 0.-9. klasse          
- Pris x mængde på myndighedsområdet 
(socialpædagogiske fripladser - SFO) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

          
          
Almene dagtilbud         
- Pris x mængde på myndighedsområdet 
(socialpædagogiske fripladser - 
Dagtilbud) 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

          
Budgetramme inklusiv udfordringer 
og løsninger 

983,3    980,3    981,0    981,0    

          
Demografi -5,8 -6,2 -7,1 -8,3 
Skoler 0.-9. klasse          
Folkeskoler 2,5 3,5 4,3 2,9 
Folkeskoler - SFO -2,4 -2,8 -3,3 -3,8 
Private skoler -2,0 -1,9 -2,0 -0,9 
Efterskoler 0,8 0,8 0,8 0,8 
          
Almene dagtilbud         
Dagpleje -0,8 -0,8 -0,5 -0,1 
Daginstitutioner -2,5 -4,1 -6,0 -6,6 
Privat pasning 0,5 0,5 0,5 0,5 
Private institutioner -1,9 -1,3 -1,0 -1,1 
          

Beslutninger i kommunalbestyrelsen                        
2,8 

                        
2,8 

                      
2,8 

                      
2,8 

Skoler 0.-9. klasse          

Økonomisk bæredygtige SFO-afdelinger 
                       

2,8 
                         

2,8 
                       

2,8 
                       

2,8 
          
Effektiviserings- og 
besparelsesstrategien 

-2,8 -3,1 -3,1 -3,1 

Almene dagtilbud         
Skemalægning - dagtilbudsområdet -0,3 -0,6 -0,6 -0,6 
Tomgangsplads -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
5-børnskontrakt  -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Den pædagogisk ledelse i børnehusene -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Tilpasning af åbningstider i syv 
børnehuse 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Øget fleksibilitet på dagplejen -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Eksterne digitale netværksmøder  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Mindske tidsforbrug grundet omlægning 
af fysiske møder til virtuelle møder 

-0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Sygefravær -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 
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Sundhed for Børn og Unge         
Flere skærmbesøg i Sundhedsplejen -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Mindske tidsforbrug grundet omlægning 
af fysiske møder til virtuelle møder 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Sygefravær 0,0 0,0 0,0 0,0 
          
Lov - og cirkulære program 6,6 9,6 9,6 9,6 
Sundhed for børn og unge         
- Nyt vederlagsfrit kommunalt 
tandplejetilbud til de mest socialt udsatte 
borgere, som vanskeligt eller slet ikke 
kan benytte eksisterende tandplejetilbud 

        

DUT - Udestår af cirkulære: Generel løft 
af folkeskole 6,6 9,6 9,6 9,6 

          
Omplacering til/fra andre udvalg -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 
Skoler 0.-9. klasse          
          
Almene dagtilbud         
 - Omplacering til Økonomiudvalget som 
følge af tilretning af budget til personale -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

 - Omplacering til Udvalget for Kultur og 
Fritid til finansiering af personale 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

          
Pris - og løn fremskrivning -1,3 -1,2 -1,2 -1,2 
          
Udvalgets budgetforslag 982,3 981,8 981,6 980,4 

Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. 

Effektiviseringsstrategi 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man via Effektiviseringsstrategien hvert år skal skabe politisk 
råderum på omkring 28 mio. kr., svarende til 1 pct. af serviceudgifterne. I år er der samlet set indarbejdet 
effektiviseringer for 18,6 mio kr. 
 
Der er fundet effektiviseringer på Udvalget for Børn og Skoles område for 2,8 mio. kr. i 2022. 

Politikområde: Skoler 0-9. klasse 
På skoleområdet er budgettet faldende fra 2023 og frem. Det skyldes primært et forventet fald i antallet 
af børn i alderen 6-16-år jf. Holbæk Kommunes befolkningsprognose. 

Tabel 3a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter.  

Tabel 3a Budget fordelt på aktiviteter på politikområdet Skoler 0.-9. klasse 

Aktivitet R2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 
   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 
Folkeskoler 372,4    365,7    372,8    371,0    369,1    367,7    
Skolefritidsordninger 32,9    32,3    32,2    31,6    31,1    30,5    
Befordring af elever i grundskolen 22,6    19,8    20,3    20,3    20,3    20,3    
Specialundervisning i regionale tilbud, jf. 
folkeskolens § 2 0,5    0,4    0,3    0,3    0,3    0,3    

Kommunale specialskoler og interne skoler i 
dagbehandlingstilbud 79,8    83,2    83,0    83,0    83,0    83,0    
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Efter- og videreuddannelse i folkeskolen - 1,5    1,6            -              -              -              -      
Bidrag til staten for elever på private skoler 108,1    109,0    111,4    112,6    113,8    114,9    
Efterskoler og ungdomskostskoler 10,0    10,1    11,3    11,3    11,3    11,3    
Ungdomsskolevirksomhed 5,6    5,1    5,1    5,1    5,1    5,1    
Døgninstitutioner for børn og unge 0,0    0,1    0,1    0,1    0,1    0,1    
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 
stk. 3 og § 36) 

12,5    13,8    13,8    13,8    13,8    13,8    

I alt 642,9 641,1 650,4 649,3 647,9 647,1 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. 

Det faldende antal 6-16-årige forventes at give færre elever i folkeskolerne. Dette fald vil kunne aflæses 
på aktiviteten ”Folkeskoler”. Faldet i antallet af elever svarer til cirka 6,0 mio. kr. fra budget 2021 til budget 
2025. Det svarer til cirka 300 færre elever i folkeskolen. Fra budget 2021 og frem, er tildelingsmodellen på 
skoleområdet ændret fra primært at give et budget pr. elev, til primært at give et budget pr. klasse. Denne 
ændring er foretaget for at sikre bæredygtige skoleafdelinger. Hvis tildelingen primært var baseret på antal 
elever, ville den demografiske udvikling have betydet, at folkeskolernes budget var blevet reduceret med 
cirka 12 mio. kr.  På privatskolerne forventes ingen ændring i antallet af elever. 

Budgettet til Skolefritidsordninger er nogenlunde ens i budget 2022 og frem i forhold til 2021. Dette er 
ligeledes gjort for at sikre bæredygtige SFO-afdelinger i forbindelse med en ny skolestruktur. Tildelingen 
til SFO’erne er ændret, så SFO-afdelingerne er sikret et større grundbeløb, uagtet hvor mange indskrevne 
børn den enkelte SFO-afdeling har. 

Specialundervisning budgetteres på fem forskellige funktioner: ”Folkeskoler”, ”Befordring”, ”Kommunale 
specialskoler”, ”Specialundervisning i regionale tilbud” og ”Særlige dagtilbud og klubber” samt 
”Ungdomsskolevirksomhed”. Budgettet på ”Kommunale specialskoler” stiger fra regnskab 2020 til budget 
2021 og 2022, hvilket skyldes en stigende udgift til specialundervisning. Dette er baseret på de fire 
folkeskolers forventning til regnskab 2021. Denne forventning viser et stigende antal elever, som visiteres 
til kommunale specialskoler, såsom Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen. Derudover er der også en 
stigning i antal elever, som bliver visiteret til dagbehandlingstilbud. 
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Budget pr. person mellem 6 og16 år 
Figur 2 viser budgettet på skoleområdet pr. 6-16-årig. Fra budget 2022 til 2025 er der en stigning fra år 
til år i budgettet pr. 6-16-årige. Det samlede budget fra 2022 og frem er modsat faldende fra år til år.  
Grunden til dette er, at skolerne primært får tildelt budget efter antallet af klasser og ikke antal elever. 
Derfor er budgettet pr. 6-16 årige ikke faldende. 

 

Figur 2 Budget pr. 6-16 årig (2022-priser, kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 
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Befolkningsprognose 
Holbæk Kommune forventer et fald på 580 børn i alderen 6-16 år fra 2020 til 2025. Det svarer til et samlet 
fald på cirka 6,1 pct. På folkeskoleområdet svarer det til et forventet fald på cirka 400 elever. Den 
økonomiske konsekvens af det forventede fald i børnetallet er indarbejdet i budgettet, svarende til ca. 5,5 
mio. kr. akkumuleret set i 2025. Et opmærksomhedspunkt er, at det faldende antal 6-16-årige fortsætter 
frem mod 2029, hvor der vil være 809 børn færre end i 2020 – svarende til et fald på 8,5 pct. Ca. 59 pct. 
af alle 6-16-årige i Holbæk Kommune går i en kommunal folkeskole. Det svarer til et fald på 477 elever 
frem mod 2029. 

Folkeskoleområdet er udfordret i forhold til den demografiske udvikling. I skoleåret 2025/2026, forventes 
det - grundet den demografiske udvikling - at der på cirka halvdelen af de 18 skoleafdelinger, vil være 
under 105 elever. 

I figur 3 ses udviklingen i antallet af de 6-16-årige. Der forventes et markant fald i hele perioden, hvor 
faldet primært sker på skolerne i Tølløse, Vipperød og Ågerup, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse, Knabstrup 
og Undløse Skole. 

 

 

Figur 3 Udviklingen i antal 6-16 årige 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 

Nyt i budget 2022 
Budget 2022 bærer præg af beslutning vedrørende ny skolestruktur, som blev truffet i forbindelse med 
budget 2021. Herudover er budgettet til Skolefritidsordninger (SFO) løftet i budget 2022, som følge af 
beslutning i Kommunalbestyrelsen i 2021. 

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne blev 
givet til kommunerne ved direkte statslig tildeling. I 2022 er beløbet 6,6 mio. kr. Måden hvorpå 
kommunerne fik tildelt midlerne, gjorde at de 11 folkeskolers budgetter blev løftet med 6,6 mio. kr. og der 
blev lagt en forventet indtægt ind på 6,6 mio. kr. I forbindelse med Lov og Cirkulære programmet fremgår 
det imidlertid, at tilskuddet bliver givet til kommunerne via bloktilskuddet og ikke via statslig tildeling. Det 
vil sige at kommunenerne ikke får en indtægt, men at budgetrammen bliver løftet via bloktilskuddet. Det 
betyder, at den forventede indtægt skal nulstilles, og at Udvalget for Børn og Skoles budgetramme bliver 
øget med 6,6 mio. kr.(se tabel 2). 
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Specifikke forudsætninger for budgettet 
I det omfang det er muligt, viser tabel 3b hvor mange børn der forventes på de forskellige aktiviteter og 
gennemsnitsprisen pr. barn. Hvor det ikke er muligt, er budgettet blot noteret. 

Tabel 3b Pris x mængde  

Aktivitet Enhed Mængde Gns. Pris (i 
1.000 kr.) 

Mio. kr. 

Folkeskoler               372,8    
Almen undervisning inkl. særlig tilrettelagt 
undervisning UNDER 9 klokketimer pr. uge Elever    5.100              58,9              300,2    

Særlig tilrettelagt undervisning OVER 9 
klokketimer pr. uge Årspersoner       405            179,0                72,6    

Skolefritidsordninger                  32,2    
Skolefritidsordninger Elever    2.601              20,4                53,0    
Forældrebetaling       -           41,1    
Søskendetilskud                     8,8    
Almindelig - og Socialpædagogisk friplads                   11,5    
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - 
Indtægter       -             7,2    

Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter                     6,9    
Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)                     0,3    
Befordring af elever i grundskolen                  20,3    
Befordring af elever i almindelige folkeskoler                     9,8    
Befordring af elever i regionale 
specialundervisningstilbud                     0,0    

Befordring af elever i kommunale specialskoler                   10,5    
Specialundervisning i regionale tilbud                    0,3    
Objektiv finansiering                     0,3    
Kommunale specialskoler (§20.2 og §20.5)                  83,0    
Uledsagede flygtningebørn                     0,0    
Tilsyn       -             0,5    
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - 
Indtægter 

      -           68,5    

Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter                   68,3    
Vækst og Bæredygtighed                     0,5    
Undervisning i egne specialskoler Årspersoner       142            407,5                57,7    
Undervisning ved køb af pladser i andre 
kommuner Årspersoner         17            235,1                  3,9    

Undervisning i interne skoler på opholdssteder Årspersoner         97            190,1                18,4    
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Årspersoner         14            221,3                  3,1    
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen                      -      
Bidrag til statslige og private skoler Elever   2.663            39,7            105,7    
Bidrag til statslige og private skoler (SFO) Elever      746               7,7                 5,7    
Efterskoler og ungdomskostskoler  Elever      273            41,3               11,3    
Ungdomsskolevirksomhed                    5,1    
Kulturformidler                     0,8    
Ungdomsklassen og 10Plus heltidsundervisning Årspersoner         28            153,9                  4,3    
Døgninstitutioner for børn og unge                    0,1    
Børnespecialcenter 2 - Sekretariatet                     0,1    
Særlige dagtilbud og særlige klubber               13,77    
Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - 
Indtægter 

      -           19,1    

Børnespecialcenter 2 (Takstfinansieret) - Udgifter                   18,1    
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Vækst og Bæredygtighed (Takstfinansieret)                     1,0    
Særlige dagtilbud og særlige klubber - §32 og §36 Årspersoner         77            177,1                13,7    
I alt               650,4    

Eventuelle differencer skyldes afrunding. 
 

Opgaver og organisering 
Politikområdet Skoler 0-9. klasse omfatter: 

 Kommunens skolevæsen (0.-9. klasse) der indeholder aktiviteter i relation til Folkeskoleloven og 
Serviceloven. 

 Skolefritidsordning, som tilbydes til elever i indskoling (0.–3. klasse) og elever på mellemtrinnet 
(4.–6. klasse). 

 Privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler. 

Nedenstående tabel viser organiseringen af politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort 
beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet gælder.   
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Tabel 3c Organisering og tilbud 

Hoved- og underområder og tilbud (elever i almene klasser, i skoleåret 21/22) 

Absalon og Orø Skole 

Afdelinger: 

  Absalonskolen (0.–9. klasse, 554 elever) 

  Orø Skole (0.–6. klasse, 44 elever) 

Bjergmarkskolen 

Afdelinger: 

  Bjergmarkskolen (0.–9. klasse, 897 elever) 

Svinninge Skole 

Afdelinger: 

  Svinninge Skole (0.–9. klasse, 246 elever) 

Gislinge Skole 
Afdelinger: 

 Gislinge Skole (0.–9. klasse, 196 elever) 

Tuse og Udby Skole 
Afdelinger: 

 Tuse Skole (0.–9. klasse, 589 elever) 

 Udby Skole (0.–6. klasse, 97 elever)  

Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole 
Afdelinger: 

 

 Nr. Jernløse Skole (0.–9. klasse, 490 elever)  

 Knabstrup Skole (0.–6. klasse, 77 elever)  

 Undløse Skole (0.–6. klasse, 88 elever)  

Kildebjergskolen 
Afdelinger: 

 

 Kildebjergskolen (0.–9. klasse, 348 elever)  

Jyderup Skole 
Afdelinger: 

 

 Jyderup Skole (0.–9. klasse, 451 elever)  

Tølløse Skole 
Afdelinger: 

 

 Tølløse Skole (0.–9. klasse, 411 elever)  

St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole  

 St. Merløse Skole (0.–6. klasse, 90 elever)  

 Stestrup Skole (0.–6. klasse, 52 elever)  

 Ugerløse Skole (0.–6. klasse, 81 elever)  

Vipperød og Ågerup Skole 

Afdelinger: 

  Vipperød Skole (0.–9. klasse, 323 elever) 

 Ågerup Skole (0.–6. klasse, 96 elever) 
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Politikområde: Almene dagtilbud 
Regnskab 2020 var et specielt år med et højt forbrug, som primært skyldes udgifter relateret til Covid-19 
samt mistet forældrebetaling som følge af mulighed for orlovsordning.      

Fra regnskab 2020 til budget 2021 ses et samlet fald på 13,3 mio. kr., hvorefter der ses en stigning fra 
budget 2022 og frem. Det skyldes primært en stigning i antal 0-5-årige.  

Tabel 4a viser budget på politikområdet fordelt på aktiviteter. 

Tabel 4a Budget fordelt på aktiviteter på politikområde Almene dagtilbud 

Aktivitet R2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 
   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 
Fælles formål 28,8 31,3 32,3 32,4 32,4 32,5 
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) 30,1 29,0 27,7 27,7 28,0 28,3 
Tværgående institutioner (institutioner 
som omfatter mindst 

-0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, 
stk. 2-4) 193,6 177,4 172,0 171,9 172,5 171,8 

Tilskud til privatinstitutioner, privat 
dagpleje, private fr 

64,1 65,3 63,8 64,5 64,6 64,5 

I alt 316,2 302,9 295,8 296,4 297,5 297,1 
Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. 

Budget pr. 0-5-årige 
Figur 4 viser budget pr. 0-5-årige. Regnskab 2020 var præget af udgifter relateret til Covid-19. 

Fra budget 2021 til budget 2025 falder budgettet pr. 0-5-årig. På dagtilbudsområdet er der en variabel 
udgift pr. barn og nogle faste udgifter, som fordeles ud på antallet af 0-5-årige. Når der kommer flere 0-
5-årige, er der flere børn at fordele de faste udgifter på. Derfor falder budgettet pr. 0-5-årig.   

Figur 4 Budget pr. 0-5 årige (2022-priser, kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 
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Befolkningsprognose 
Der er en stigning i antallet af 0-2-årige fra 2020 og frem mod 2025, hvilket svarer til 5,6 pct. Hos de 3-
5-årige er der ligeledes en stigning fra 2020 til 2025 svarende til 4,5 pct. Samlet set stiger antallet af 0-5-
årige med 203 børn svarende til 5 pct.  

Figur 5 Udviklingen i antal 0-2 årige og 3-5 årige 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 

 
Nyt i budget 2022 
Med finansloven for 2021 afsættes der på landsplan 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. 2022, 200 mio. kr. i 
2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af 
minimumsnormeringer i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 supplerer midlerne afsat på 
finansloven for 2020.  

Specifikke forudsætninger for budgettet 
I det omfang det er muligt, viser tabel 4b hvor mange børn, der forventes på de forskellige aktiviteter og 
gennemsnitsprisen pr. barn. Hvor det ikke er muligt, er budgettet blot noteret.  

Tabel 4b Pris x mængde  

Aktivitet Enhed Mængde 
Gns. pris 
(i 1.000 

kr.) 
Mio. kr. 

Fælles formål                  32,3    
Pædagogisk assistent (PA) elever                     2,0    
Børneindsatsen - sprogvurdering og 
ressourcepædagoger 

                    4,4    

Børneindsatsen - Ergo/Fysioterapi                     1,7    
De fire dagtilbudsområder - 
Ressourcepædagoger                     4,3    

De fire dagtilbudsområder - Midler til 
etablering af lokale indsatser                     1,7    

Søskendetilskud                     6,9    
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Privat pasning                   11,5    
Betaling offentlige myndigheder       -             2,6    
Tilsyn                     0,5    
Kompetenceudvikling                     1,5    
IT-dagtilbud - AULA                     0,4    
Dagpleje                  27,7    
Dagpleje, drift (inkl. bygninger) Enhed     530          65,4                34,7    
Friplads                     1,5    
Forældrebetaling       -             9,1    
IT-dagpleje                     0,6    
Tværgående institutioner       -            0,0    
Specialbørnehaven Spiretårnet (Indtægter)       -             5,8    
Specialbørnehaven Spiretårnet (Udgifter)                     5,8    
Ejendomsudgifter                     0,1    
Daginstitutioner                172,0    
Daginstitutioner, drift (inkl. bygninger) Enhed  3.016          73,3              221,1    
Friplads                   17,7    
Forældrebetaling       -           72,3    
IT-dagtilbud                     5,4    
Private Institutioner                  63,8    
Driftstilskud til privatinstitutioner Enhed     987          60,2                59,5    
Fripladstilskud til privatinstitutioner                     4,3    
I alt                295,8    

Eventuelle differencer skyldes afrunding. 
Note: 0-2 årige børn tæller dobbelt, dvs. 1 barn = 2 enheder. Og 3-5 årge børn tæller for én enhed. 

 

Opgaver og organisering 
Politikområdet Almene dagtilbud omfatter drift af kommunens dagtilbud til 0-5-årige børn, tilskud til private 
pasningsordninger og private daginstitutioner samt de fælles udgifter, der knytter sig hertil. 

Området drives i overensstemmelse med bestemmelserne i dagtilbudsloven. Driften skal fremme følgende 
formål: 

 Børns trivsel, udvikling og læring 
 Give familien fleksibilitet og valgmuligheder gennem forskellige typer tilbud og tilskudsmuligheder 
 Forebygge negativ social arv og eksklusion 
 Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene, samt gøre overgange mellem tilbud 

spændende og alderssvarende for barnet 

Der gives tilskud til børn i 13 private daginstitutioner og børn i private institutioner i andre kommuner. I 
aldersgruppen 0-2 år går ca. 210 børn i en privat institution, og i aldersgruppen 3-5 år er det ca. 529 børn. 
Der er ca. 133 børn i ca. 35 private pasningsordninger.  

Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort 
beskrivelse af, hvilken målgruppe tilbuddet gælder. 

Tabel 4c Organisering og tilbud  

Hoved- og underområder og tilbud 

Dagtilbud Holbæk By 

  
Dagpleje: 30 dagplejere med i alt 119 børn (0-2 år) 

Daginstitutioner: 12 børnehuse fordelt i Holbæk by (0-2 år: 303 børn og 3-5 år: 626 børn) 

Dagtilbud Kildedam 
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Dagpleje: I 2019 overgik den daværende dagpleje til Dagplejen Skovvejen 

Daginstitutioner: 7 børnehuse fordelt på Vipperød, Ågerup, Tølløse, Ugerløse, St. Merløse og 
Stestrup (0-2 år: 138 børn og 3-5 år: 322 børn) 

Dagtilbud Skovvejen 

  
Dagpleje: 26 dagplejere med i alt 94 børn (0-2 år)  

Daginstitutioner: 7 børnehuse fordelt på Jyderup, Mørkøv, Jernløse, Undløse og Knabstrup (0-2 
år: 130 børn og 3-5 år: 375 børn) 

Dagtilbud Katrinedal 

  
Dagpleje 19 dagplejere med i alt 73 børn (0-2 år) 

Daginstitutioner: 6 børnehuse fordelt på Svinninge, Gislinge, Tuse, Tuse Næs og Hagested (0-2 
år: 123 børn og 3-5 år: 311 børn) 

Orø – del af Holbæk By Skole (Folkeskoleloven §24a)   

  
Daginstitution (0-2 år: 10 børn og 3-5 år: 24 børn) 

1 børnehus på Orø 

Forudsætninger for budgettet i 2022 
Nedenstående tabel viser budgetforudsætningerne for dagplejen og daginstitutioner. 

Tabel 4d Forudsætninger for budgettet i 2022  

Budgetforudsætninger  

Dagpleje  

 Ugentlig åbningstid i timer 48 

 Antal lukkedage 19 

 Antal kommunalt ansatte dagplejere 75 

 Antal private dagplejere 35 

 Gennemsnitsløn pr. dagplejer 381.513 kr. 

 Beløb pr. dagplejer til børnerelaterede udgifter 2.186 kr. 

 Tilsyn pr. dagplejer (såvel kommunalt som privat ansat) 9.808 kr. 

 Ledelse pr. område 400.000 kr. 

 Sociale kriterier til fordeling på hele området 763.000 kr. 

Daginstitutioner  

 Antal matrikler i 2022 33 

 Ugentlig åbningstid i timer 52 

 Antal lukkedage 20 

 Beløb pr. område 1.344.000 kr. 

 Beløb pr. hus 300.000 kr. 

 Beløb pr. enhed 47.855 kr. 

 Beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter 1.666 kr. 

 Bæredygtighedstillæg pr. enhed op til 80 enheder 10.052 kr. 

 Sociale kriterier til fordeling på hele området 4.100.000 kr. 
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Politikområde: Sundhed for børn og unge 
I forbindelse med budgetprocessen for 2020 blev budgettet forøget med 3,2 mio. kr. på 
tandreguleringsområdet. I budget 2021 og frem er dette fastholdt, og der er ikke yderligere budgetmæssige 
ændringer.  

Nedenstående tabel 5a viser budgettet fordelt på aktiviteter. 

Tabel 5a Budget fordelt på aktivitet på politikområde Sundhed for børn og unge 

Aktivitet R2020 B 2021 B 2022 B 2023 B 2024 B 2025 
   ------------------ i 2022-priser, mio. kr. ------------------ 
Kommunal tandpleje 25,2 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 
Kommunal sundhedstjeneste 10,6 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
I alt 35,8 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 

Eventuelle differencer skyldes afrunding. 

Budgettet på ”Kommunal tandpleje” og ”Kommunal sundhedstjeneste” er konstant fra budget 2021 til 
budget 2025. 

Budget pr. 0-17-årig 
Figur 6 viser budget pr. 0-17-årige på politikområde Sundhed for børn og unge. Stigningen pr. barn fra 
regnskab 2020 til budget 2025 skyldes, at antallet af 0-17-årige falder. Dermed er der færre antal 0-17-
årige at fordele de faste udgifter på. 

Figur 6 Budget pr. 0-17 årig (2022-priser, kr.) 

 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose samt egne beregninger 
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Befolkningsprognose 
I figur 7 ses udviklingen i antallet af de 0-17-årige. Der forventes et fald fra 2020 til 2025, svarende til 2,6 
pct. over en seksårig periode. 

Figur 7 Udviklingen i antal 0-17 årige 

Kilde: Holbæk Kommunes befolkningsprognose 

 

Specifikke forudsætninger for budgettet 
I det omfang det er muligt, viser tabel 5b hvor mange børn og unge, der forventes på de forskellige 
aktiviteter samt gennemsnitsprisen pr. borger. Hvor dette ikke er muligt, er budgettet blot noteret.  

Tabel 5b Pris x mængde 

Aktivitet Enhed Mængde Gns. pris (i 
1.000 kr.) 

Mio. kr. 

Kommunal tandpleje                   25,7    
Tandpleje 0-18 år (egne klinikker) Personer  14.471                1,1                 15,8    
Tandpleje 0-18 år (øvrige) Personer       202                0,5                   0,1    
Specialtandpleje Personer       142                6,5                   0,9    
Omsorgstandpleje (egne klinikker) Personer       110                8,5                   0,9    

Tandregulering 0-18 år (egne klinikker) Personer    1.556                4,0                   6,2    

Tandregulering 0-18 år (øvrige) Personer       225                7,8                   1,7    
Sundhedsplejen                   10,5    
I alt                   36,2    

 Note: Eventuelle differencer skyldes afrunding. 

Opgaver og organisering 
Tandplejen og Sundhedsplejen har ansvaret for sammenhæng og prioritering af indsatsen for og med 
barnet og dets familie for de allermindste børn, indtil de starter i dagtilbud. Sundhedsplejen er tæt på børns 
og familiers hverdag, da størstedelen af sundhedsplejens arbejde foregår i familien. Tandplejen er som et 
alment tilbud ligeledes i dialog og kontakt med børn og familier, og arbejder også opsøgende i forhold til 
børn og familier i udsatte positioner.  
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Nedenstående tabel viser organiseringen på politikområdet og de primære tilbud, samt giver en kort 
beskrivelse af hvilken målgruppe tilbuddet omfatter. 

Tabel 5c Organisering og tilbud 

Hoved - og underområder og tilbud 

Særlige tilbud til børn, unge og familier 

  Børneindsatsen 

    Tandpleje for 0-18-årige 
  Indeholder også småbørnstandpleje. 
  Omsorgstandpleje 

  
Omsorgstandpleje tilbydes borgere over 18 år, som på grund af kronisk nedsat førlighed 
eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte det almindelige 
tandplejetilbud for voksne. 

   
Specialtandpleje 

  
Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje for børn og voksne, 
som på grund af nedsat funktionalitet har vanskeligt ved at benytte de almindelige 
tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandpleje eller den kommunale 
omsorgstandpleje. 

   
Sundhedspleje 

  
Sundhedsplejen er et tilbud til forældre, som har børn mellem 0 og 16 år. Sundhedsplejens 
mål er at fremme alle børns sundhed og trivsel. De tilbyder råd og vejledning om børn, 
unges og familiens sundhed og trivsel. 

 


