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Udvalgsmedlemmer

Udvalget for Læring består fra 1. januar 2018 af følgende 5 medlemmer:

Ole Vind (V) 
Formand

Torsten Sonne Petersen 
(F) Næstformand

Hanne Grangaard (A) Peter Sebastian Petersen 
(V)

Lars Poulsen (V)
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Administrativ organisation
Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: 

Sekretærerne for Udvalget for Læring er Peter Hüttel og Marianne Berthelsen.

Peter Hüttel har chefansvaret for kompetencegrupperne:

 Læring i skolen
 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
 Ungdomsskolen
 Kreativitet som en del af barnets og den unges læring
 Administration & Økonomi

Marianne Berthelsen har chefansvaret for kompetencegrupperne:

 Læring i dagtilbud
 Sundhed for børn og unge
 Børn og familier
 Tandplejen
 Administration & Økonomi

Udvalgets opgaver
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger der gør, at det enkelte menne-
ske lærer, så barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job. 
Målgruppen er alle børn og unge indtil de forlader folkeskolen (til undervisningspligten ophører/til fol-
keskolens afgangsprøve).

Hvad skal vi have forstand på og bringe i spil?
 Kreativitet som en del af barnets/den unges læring både i forhold til - de specifikke kreative fag - 

den generelle læring (Musikskole, Billed- og dramaskole).

 
   Peter Hüttel  Marianne Berthelsen
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 Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en opvækst, der skaber 

grundlag for læring og den videre færd i livet (Dagplejere og daginstitutioner).
 Viden om sundhedsmæssige aspekter i forhold til børn og unges udvikling i relation til at skabe 

grundlag for læring (Sundhedstjeneste).
 Viden om børn og unges mund og tandhygiejne (Tandpleje).
 Viden om familier og børn med særlige problemer (Familieafdeling).
 Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og 

unge (Skoler, SFO og PPR).
 Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relationsmæssigt hos børn og 

unge, der ikke kan indgå i de almindelige læringsaktiviteter (Specialtilbud).
 Viden om støtte og afhjælpning af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn 

og unge der pga. deres handicap ikke kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvfor-
sørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare 
sig bedre og bedre selv (Handicap).

 Give økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål).

Forudsætninger
Den bevægelse, der skal ske med barnet eller den unge, er, at han eller hun bliver klar til en uddan-
nelse eller et arbejde. Det forudsætter, at:

1. Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og møder stabilt
2. Familien er en del af barnets og den unges læring
3. Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, skolen osv.
4. Barnet og den unge skal have mulighed for succes
5. Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, børnehave, skole osv. har gode relatio-

ner til de voksne og sine kammerater
6. Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville selv

Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og faglige kompetencer og indsigt i for-
hold til barnet og den unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre.

Budgetpræsentation
Område Budget 2019      (he-

le 1.000 kr.)
Læring i skolen 468.481
PPR 13.655
Kreativitet 3.527
Ungdomsskolen 13.246
Læring i dagtilbud 197.251
Sundhed for børn og unge 8.316
Tandplejen 21.039
Børn og familier 112.943
I alt 838.456

Driftsbudgettet for Udvalget for Læring udgør i 2019 netto 838,5 mio. kr.
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Udvalgets budgetramme i budgetforslaget er i forhold til Budget 2018 tilført 1,5 mio. kr. ud over budge-
tomplaceringer til/fra andre udvalg. De primære påvirkninger af budgetrammen er:

 Som følge af almindelig demografi, arealtilpasning af rengøringsudgift på tre skoler m.v. er 
budget reduceret med netto -5,8 mio. kr. på folkeskoleområdet.

 På skolefritidsordningsområdet er budget som følge af almindelig demografi med ændrede 
børnetal, forældrebetaling, søskendetilskud og friplads samt rullende indskoling m.v. reduce-
ret med netto -0,5 mio. kr.

 Som følge af implementeringsudgift for AULA (samarbejdsplatform), er der tilført 0,6 mio. kr. til 
folkeskoleområdet.

 Da takstudviklingen på specialområdet 2014 -> 2018 overstiger P/L-fremskrivningen på de ek-
sterne (andre kommuner) foranstaltninger, er der tilført netto 1,3 mio. til området.

 Til øgede udgifter til befordring af skoleelever som konsekvens af ny taxakontrakt indgået i 
2015 er i 2019 ekstraordinært tilført 1,43 mio. kr. Der forventes indgået ny taxakontrakt august 
2019.

 Budget på 3,7 mio. kr. til 3 sager, der overgår til Voksenhandicap og Socialpsykiatrien, er 
overført til henholdsvis Udvalget for Social Omsorg og Beskæftigelse. Til nye sager i Børn & 
Familie er tilført 3,5 mio. kr. 

 Som følge af ændringer i pasningsformer, samt øvrig demografi på dagtilbudsområdet er bud-
gettet reduceret med -0,5 mio.kr.

 Til øget udgifter til ortodonti er der tilført 1,5 mio. til tandplejen.

I efterfølgende diagram vises, hvordan de 838,5 mio. kr. er fordelt på aktiviteter.

468.481

13.655

3.527
13.246

197.251

8.316

21.039
112.943

Læring i skolen
PPR
Kreativitet
Ungdomsskolen
Læring i dagtilbud
Sundhed for børn og unge
Tandplejen
Børn og familier

Budgetforslag 2019 i 1.000 kr.
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Formål og budgetforudsætninger

Læring i skolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Ungdomsskolen

• Folkeskoleområdet (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og rela-
tionsmæssigt hos børn og unge).

• PPR-området (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, teoretisk og relations-
mæssigt hos børn og unge).

• Specialundervisning og specialtilbud (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, 
teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge, der ikke kan indgå i de almindelige lærings-
aktiviteter).

 Ungdomsskolens heltidsundervisning (Viden om aktiviteter der skaber læring såvel praktisk, 
teoretisk og relationsmæssigt hos børn og unge).

 Musikskole, Billed- og dramaskole (kreativitet som en del af barnets/den unges læring i for-
hold til - de specifikke kreative fag - den generelle læring)

Regeringen indgik den 13. oktober en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk 
Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af det forberedende område "Aftale om bedre veje til ud-
dannelse og job". Centralt i aftalen står en ny uddannelsespolitisk målsætning om, at alle 25-årige skal 
have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse. Aftalen indebærer en ny in-
stitutionsstruktur for de forberedende uddannelser (Forbedrende Grunduddannelse – FGU) med stats-
ligt selveje og kommunal medfinansiering. 
KL's forvaltningsundersøgelse fra foråret 2017 viste, at langt de fleste kommuner prioriterer styring og 
ledelse af en helhedsorienteret indsats på 0-18- årsområdet. 89 % af kommunerne har sat kommunal-
politiske mål, der omfatter hele 0-18-årsområdet. Knap 70 % af forvaltningerne forventer, at næste 
skridt bliver fælles udviklingsprocesser og tættere facilitering af dialog og samarbejde på tværs af de 
kommunale tilbud til børn og unge. Det må forventes, at dette også kommer til at have betydning for 
prioritering og indsatser lokalt.

Nye initiativer i 2019 vedrører:
 Lempede regler for Fælles Mål
 Øget tilskud til frie grundskoler, der tager social ansvar
 Reform af de forberedende tilbud
 Aftale om parallelsamfund
 Skolefravær, syge- og hjemmeundervisning
 Statsrevisorernes beretning om folkeskolereformen

Den 7. december 2017 vedtog Folketinget en ændring af folkeskoleloven, der giver lempelse af bindin-
ger i regelsættet om Fælles Mål. Lovændringen udmønter en aftale fra foråret 2017 og betyder kon-
kret, at de 3.170 færdigheds- og vidensmål bliver vejledende i stedet for bindende. Baggrunden er et 
politisk ønske om at give større lokal frihed i tilrettelæggelsen af undervisningen. Lovændringen for-
ventes ikke at give meromkostninger for kommunerne.

Regeringen og Dansk Folkeparti har i aftalen om finansloven for 2018 øget koblingsprocenten med 1 
procentpoint fra 75% til 76% fra 2018. Tilskuddet øremærkes elever med særlige behov. De frie 
grundskolers puljen til specialundervisning forhøjes med 40 mio. kr., mens grundtilskuddet til de frie 
grundskolers inklusionsindsats permanentgøres og forhøjes med 31 mio. kr. Det forventes hermed, at 
de frie grundskoler i højere grad end i dag skal inkludere flere elever med særlige behov og tage stør-
re socialt ansvar. Kommunerne skal være opmærksomme på, at de frie grundskoler hermed har fået 
bedre vilkår for at inkludere elever og kan i deres samarbejde med de frie grundskoler gøre dem op-
mærksom på de nye muligheder. Stigningen i koblingsprocenten finansieres af statens betaling til de 
frie grundskoler og ikke via kommunernes bidrag til staten til elever i private grundskoler.



6

Udvalget for 
Læring

Læring

Regeringen indgik den 13. oktober en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk 
Folkeparti og Radikale Venstre om en reform af det forberedende område; "Aftale om bedre veje til 
uddannelse og job". Efterfølgende har Enhedslisten og Alternativet tilsluttet sig aftalen og dermed bak-
ker alle partier i Folketinget op om aftalen. Centralt i aftalen står: – En ny uddannelsespolitisk målsæt-
ning om, at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller beskæftigelse 
– En ny institutionsstruktur for de forberedende uddannelser (Forbedrende Grunduddannelse – FGU) 
med statsligt selveje og kommunal medfinansiering. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuvæ-
rende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU)
og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervis-
ning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).
For en beskrivelse af økonomiske kompensation for kommunerne henvises til afsnit under Udvalget 
for beskæftigelse.

Den 9. maj 2018 blev der indgået politisk aftale med flertal fra regeringen, DF og S om et opgør med 
parallelsamfund med i alt 22 initiativer fordelt på forskellige områder. Her nævnes de tre initiativer på 
skoleområdet: Sprogprøve i 0. klasse, statens mulighed for at lukke skoler og bortfald af børne- og un-
geydelse ved fravær. Desuden nævnes skærpet straf til kommunale ledere, som rækker ud over sko-
leområdet.

Undervisningsministeriet har fået udarbejdet en undersøgelse af omfang af og årsager til fravær, børn 
uden for undervisningstilbud, sygeundervisning og hjemmeundervisning. Resultaterne er kritiske i for-
hold til kommunernes praksis. I økonomiaftalen for 2019 er regeringen og KL blevet enige om et øget 
fokus på børns fravær i skolen.

Rigsrevisionen offentliggjorde den 21. februar 2018 en rapport om Undervisningsministeriets imple-
mentering af folkeskolereformen, som statsrevisorerne havde afgivet bemærkninger til. Statsrevisorer-
ne fandt, at Undervisningsministeriet generelt har ydet en tilfredsstillende indsats for at få folkeskolere-
formen implementeret i kommunerne, men mente dog ikke, at ministeriet har fulgt tilfredsstillende op 
på, om kommunerne når målene med folkeskolereformen, og om de gennemfører indsatsen som for-
udsat. Statsrevisorernes kritik omhandlede:

 Det er ikke hensigtsmæssigt at opgøre gennemførte timer, da kommuner og skoler skal sty-
res på såvel mål som input.

 Alle skoler og kommuner forsøger at planlægge sådan, at flest mulige timer afholdes af kva-
lificerede undervisere og færrest mulige timer aflyses.

 Folkeskolelovens § 16 b anvendes i et noget større omfang, end betingelserne umiddelbart 
giver anledning til

Opfølgning på igangværende initiativer:
 Uddannelsesparathedsvurdering
 Pulje på 500 mio. kr. til udvalgte skoler
 Fortsat fokus på inkluderende læringsmiljøer 
 Aftale om fuld kompetencedækning
 Brugerportalsinitiativ – Aula
 Mellemkommunale betalinger

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. er ændret, 
således, at der skal indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen.
Formålet er at tydeliggøre og fremhæve elevernes kompetencer på det praksisfaglige område, bl.a. 
med henblik på at udfordre nogle af de elever, som alene er orienterede mod gymnasiale uddannel-
ser. Kommunerne er kompenseret for denne lovændring.

Vedr. pulje på 500 mio. kr. til udvalgte skoler. Regeringen afsatte i 2017 500 mio. kr. over tre år til 121 
udvalgte folkeskoler, som over de forudgående tre år havde haft en høj andel af elever, der forlod 9. 
klasse med et svagt fagligt niveau i dansk og matematik. Listen over skoler inkluderer også én skole i 
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Hedensted Kommune. Den årlige præmie udbetales, når det er dokumenteret, at der er sket reduktion 
i skolens andel af elever med under 4,0 i karaktergennemsnit. 

Tal trukket i september fra FLIS viser, at andelen af børn som bliver henvist til et specialtilbud er sti-
gende. Det betyder, at færre børn indgår i arbejdet med inkluderende læringsmiljøer og er en del af 
det almene læringsfællesskab. Der er både kommunalpolitisk og fagprofessionelt behov for et vedva-
rende fokus på at udvikle inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Der er behov for fælles mål og ret-
ning, der sikrer sammenhæng fra den politiske ledelse, forvaltningsledelsen og til skoleledelsen. Det 
skal understøttes af, at kommuner og skoler udveksler viden og erfaringer om effektfulde tiltag.
En ekspertgruppen nedsat af undervisningsministeren gav i foråret 2016 en lang række anbefalinger 
til stat, kommuner og skoler i forhold til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer for alle børn. Disse 
anbefalinger er fortsat relevante både nationalt og lokalt i Hedensted Kommune.

Med henblik på at understøtte reformen af folkeskolen indgik KL aftale med den daværende regering 
om, at undervisningen i folkeskolen som udgangspunktet skal dækkes af lærere med specifik under-
visningskompetence (”linjefag”) senest i 2020. Til at gennemføre indsatsen tilføres kommunerne i alt 
811,1 mio. kr. i perioden 2014-2020. Regeringen og KL er i Økonomiaftalen for 2019 blevet enige om, 
at der bør ses på behovet for at justere målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020 set i lyset 
af de krav, som målsætningen stiller til kompetenceudviklingsindsatsen på skolerne og den lokale fag-
fordeling. Regeringen vil derfor drøfte en mulig justering af kompetencedækningsmålsætningen
med forligspartierne og partnerskabet for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen. 
Endvidere drøftes en mulig målretning af de afsatte midler til inklusionskompetence, teknologiforståel-
se og rekrutteringsudfordringer.

Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og 
dagtilbud. Aula bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO’er i alle landets kommu-
ner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner. I arbejdet med løsningen har KOMBIT i særdeleshed fokus 
på brugervenlighed og it-sikkerhed. Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien 2019. Implemen-
teringen starter i januar 2019 og afsluttes ved skolestart i august måned hvor elever og forældre tager
løsningen i brug. Inden da har landets skoler gennemført undervisning af pædagogisk og administra-
tivt personale samt uddannet superbrugere, der skal varetage den lokale support. Implementeringen 
vil foregå i fem bølger – en bølge pr. region – hvor den fornødne undervisning vil blive gennemført tilli-
ge med en række andre aktiviteter såsom datamigrering og konvertering, ledelsesmæssig forankring 
mv. KOMBIT har som led i konkurrenceudsættelsen indgået en udfasningsaftale med leverandøren af 
SkoleIntra, Itslearning, som betyder, at den nuværende SkoleIntra fortsat er til rådighed for kommu-
nerne på rimelige vilkår og priser, indtil Aula er fuldt implementeret.

KL har udarbejdet de vejledende takster for 2018 for mellemkommunal betaling for elever, som går i 
skole i en anden kommune end bopælskommunen. De vejledende takster kan anvendes, når begge 
kommuner har indgået en aftale om det. Hvis ikke skole- og betalingskommune har indgået en aftale, 
gælder tilbagefaldsreglen i Bekendtgørelse om betaling ved skolegang i en anden kommune end 
bopælskommunen, ”BEK nr. 1000 af 15/09/2014”. KL udarbejder til Budgetvejledning 2019, supple-
mentsskrivelse vedr. folkeskoleområdet de vejledende mellemkommunale takster for 2019 på bag-
grund af regnskab 2017.

Lokale indsatser i 2019 vedrører:
 Program for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling - i daglig tale: Pro-

gram for læringsledelse. 
 Handlingsplan 2018 vedr. læringsledelse skal udarbejdes på alle skoler. 
 Dialogbaseret opfølgning med hver enkelt skole om resultatforbedrende initiativer 
 Kompetenceudvikling skal øge kompetencedækningen og bidrage til opfyldelse af folkesko-

lereformens målsætninger 
 KLAR til Læring skal realisere alle børns potentiale, så det understøtter vores mål om at bar-

net bliver klar til uddannelse og job. 
 Indsats i forbindelse med elever med bekymrende fravær.
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For nærmere beskrivelse af omtalte lokale initiativer henvises til kvalitetsrapport for Folkeskolen i He-
densted Kommune 2017-18.

For 2019 gælder det, at forudsætningerne på stort set alle områder er de samme som i 2018. Budget-
forudsætningerne på folkeskoleområdet følger den af byrådet godkendte tildelingsmodel ’Justerede 
ressourcetildeling som følge af folkeskolereform’. Denne blev besluttet af byrådet i forbindelse med 
implementering af folkeskolereformen/en længere skoledag og viderefører principperne i tidligere tilde-
lingsmodeller. Budgetterne for kommunens almenundervisning bygger endvidere på følgende elevtals-
forudsætninger: 

Skoleår 2017-2018 0.-3. kl. 4.-6. kl. 7.-9. kl. 10. kl. I alt elevtal Special-
kl.

Barrit 52 45 97 26
Daugård 50 50 100
Glud 77 80 157
Hedensted 316 258 253 827
Hornsyld 90 75 165
Juelsminde 117 128 251 11 507
Korning 33 7 40
Ølholm 50 30 80
Lindved 96 93 127 316
Løsning 109 126 188 423 59
Rask Mølle 142 136 194 472 26
Rårup 55 54 109
Skolen i Midten 232 232
Stenderup 72 72 144
Stjernevejskolen 155 165 244 564 58
Stouby 73 65 138
Tørring 169 122 136 18 445
Uldum 94 66 160
Ølsted 65 42 107
Øster Snede 79 69 148
Åle-Hjortsvang 43 27 70
I alt 1937 1710 1625 29 5301 169

PPR
Rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring 
hos børn og unge (0-18 år).

SFO-området
Der budgetteres nu ud fra en forudsætning om 1.569 børn. Byrådet besluttede på sit møde den 27. ju-
ni 2018, at 2 dagsmodulet videreføres og ordning gøres permanent med ændringer, som beskrevet i 
evaluering og deraf følgende øgede fleksibilitet. Det følger dermed at 2-dagsmodulets to dage kan 
vælges frit – med et varsel på mindst 10 dage og at det forventes, at alle børn, der er tilmeldt SFO, in-
viteres med til arrangementer, som afvikles uden for den normale SFO-åbningstid med mindre helt 
specielle forhold gør sig gældende.
 
Ungdomsskolens heltidsundervisning
Budgetforudsætningerne for Ungdomsskolen er uændrede. 

Kreativitet
Musikskole, Billed- og dramaskole er uændrede.
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Sundhedsområdet

Sundhed for børn og unge 
Trivsel, sundhed og læring er hinandens forudsætninger. I forhold til læring handler trivsel både om 
samvær, sociale relationer og fællesskabets betydning for følelsen af at høre til, samt om børnenes 
sundhed. Jo bedre sundhed og trivsel, jo bedre læring og udvikling. Derfor tilbyder Hedensted kommu-
ne sundhedspleje til småbørnsforældre samt skoleelever. Der tilbydes 6 standardbesøg til alle familier 
i barnets 1. leveår. Ved 1. barn tilbydes dog 7 standardbesøg. De regelmæssige besøg til alle børne-
familier afsluttes ved 1½ års alderen.
Børn med særlige behov tilbydes besøg efter individuelt fagligt skøn. Graviditetsbesøg tilbydes til fa-
milier med særlige behov. Sårbare gravide modtager efter henvisning styrket og struktureret indsats i 
graviditeten og de første 8 uger efter fødslen, med henblik på at forebygge ulighed i sundhed, og give 
de udsatte børn en god start på livet. Der er et specielt tilbud til unge mødre samt kvinder med fød-
selsdepression.

I skolen ses alle eleverne 5 gange i løbet af deres skoletid, elever med særlige behov følges hyppige-
re. Der er tilbud om sundhedspædagogisk undervisning på enkelte klassetrin, bl.a. pubertetsundervis-
ning i 5 klasse.

Sundhedsplejen tilbyder skilsmisseforebyggende kurser (PREP) til forældre med problemer i parfor-
holdet.
Budgettet til sundhedsplejen er beregnet ud fra det forventede antal børn i forskellige alderskategorier 
sammenholdt med prisen på de ydelser, som kommunen leverer.

Accelererede patientforløb med flere ambulante fødsler og tidlig udskrivning medfører risiko for ge-
nindlæggelser, og kræver hurtig og tæt opfølgning af sundhedsplejen. Hedensted Kommune har et 
weekendberedskab, sådan at alle nyfødte bliver tilset 4. eller 5. dagen efter fødslen.

Hver 4.-5. barn er overvægtig, halvdelen af dem i en grad så det er truende for deres helbred, fremtidi-
ge arbejdsevne og sundhedsudgifterne. Hedensted Kommune har derfor en særlig indsats i form af 
Overvægtsklinik, hvor børn og familier behandles via tæt og struktureret indsats.

Det tværfaglige samarbejde er øget i forhold til børn med særlige behov. Fokus er på forebyggelse og 
tidlig indsats via gruppetilbud til børn der mistrives, børn fra hjem med skilsmisse, unge sårbare mødre 
sat kvinder med fødselsdepression.

Sundhedsplejen deltager i Sundhedsstyrelsen 3 årige satspulje projekt ”Tidlig indsats til sårbare famili-
er” i perioden 2018 til 2020 og modtager 3.7 mio. Projektet henvender sig til målgruppen af familier 
med børn i 0-6 års alderen. Formålet med projektet er at styrke alle børns grundlæggende stillads for 
udvikling og læring med afsæt i tidlig opsporing af børn med særlige behov samt tilbyde en sammen-
hængende og helhedsorienteret indsats på tværs af professioner. Projektet har speciel fokus på at 
styrke centrale overgange i børns liv, samt tidlige tværfaglige og koordinerede indsatser ved tegn på 
mistrivsel.

Tandplejen 
Hedensted Kommune tilbyder i henhold til lovgivningen en række ydelser inden for tandplejeområdet. 
Det drejer sig om:

 Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge (0 til og med 17 
årige).
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 Omsorgstandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller 

psykisk handicap ikke eller kun vanskeligt kan benytte sygesikringstandplejen. 
 Specialtandpleje skal tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke 

kan udnytte de øvrige tandplejetilbud. 

Tandplejen er organiseret som en kombination af 2 kommunale klinikker og en fastprisaftale med 10 
private klinikker. Kun på disse klinikker kan det gratis tandplejetilbud modtages for 0-15 årige. 16-17 
årige kan modtage det gratis tandplejetilbud på hvilken klinik de måtte ønske.

De kommunale klinikker har ud over de 0-17 årige både omsorgstandpleje og specialtandpleje.

Budgettet til tandplejen er beregnet ud fra det forventede antal tilmeldte børn- og unge i hhv. privat og 
kommunalpraksis samt den fastsatte pris i henhold til fastprisaftalen mellem Hedensted Kommune og 
de privatpraktiserende tandlæger. 

Som følge af historiske løsninger på tandreguleringsopgaven, er der en udgiftsstigning på det ekster-
ne køb af tandregulering på 1.489.000, er dette beløb er tildelt via tekniske ændringer for 2019. Dette 
skyldes at den nuværende overtandlæge ikke er specialtandlæge, som det kræves i dag. Tandregule-
ringen sendes således ud af kommunen til Vejle og Århus til en meget høj pris pr. patient. Der er kom-
met ny lovgivning som kræver renovering af klinikkerne og opgradering af inventaret, men grundet 
uvished om ordningen fortsætter med eksterne leverandører eller hjemtagelse af ortodonti, er investe-
ringen udskudt til beslutningen er truffet.

Læring i dagtilbud samt børn og familier

 Læring i dagtilbud: Viden om det enkelte barns, familiens og netværkets betydning for en op-
vækst, der skaber grundlag for læring og den videre færd i livet.

 Børn og familier: Familieafdelingens overordnede mål er at bidrage til, at de børn og unge, der 
har særlige behov, trives bedst muligt og vokser op i trygge og udviklende rammer. Derigennem 
sidestilles de med andre børn og unge bedst muligt, så de bliver i stand til med tiden at tage en 
uddannelse og et arbejde, for derefter at blive selvforsørgende og i stand til at skabe gode be-
tingelser for et godt ungdoms- og voksenliv. Omdrejningspunktet er at øge barnets trivsel og ud-
viklingsmiljø, så det bliver i stand til at tage imod læring på de forskellige udviklingstrin. Dette 
sker på 3 niveauer:
o Forebyggende (konsulentstøtte, opdyrkning af netværks ressourcer, råd og vejledning mv.)
o Supplerende (indsatser)
o Sikring (døgnanbringelser)

På alle 3 niveauer inddrages forældrene og netværket - og der arbejdes med forældrene på aktør ni-
veau, og udvikling af forældrenes evner til at skabe de bedste forudsætninger for deres barn og dets 
udvikling.

Viden om familier og børn med særlige problemer (familieafdelingen). Viden om støtte og afhjælpning 
af forskellige handicap hos børn og unge samt viden om børn og unge der pga. deres handicap ikke 
kan indgå i job eller uddannelse med henblik på selvforsørgelse samt evne til at give hjælp, støtte og 
rådgivning til disse børn og unge, så de kan klare sig bedre og bedre selv (Handicap). Give økono-
misk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste eller til merudgifter (Sociale formål).
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Læring i dagtilbud (dagplejere og daginstitutioner)
Som udviklingen ser ud i 2018, ser det ud til at børnetallet er stagneret i 2019. Det beregnede børnetal 
er det samme, men børnene flytter mellem tilbuddene. Vuggestuerne får en lille fremgang, hvorimod 
dagplejen oplever en forsat nedgang i børnetal. Det betyder, at der fortsat må påregnes en nednorme-
ring af dagplejen over de næste 2-4 år. De private børnehaver oplever en stor fremgang, mens pas-
ning af egne børn er faldende.

Det samlede budget er beregnet ud fra en fordeling af børn efter følgende model:
Kommunale dagtilbud:
Vuggestuepladser 302 børn (2018:    294)
Dagplejepladser 460 børn (2018:    479)
Børnehavepladser 1187 børn (2018: 1.183)

Private dagtilbud og pasningsordninger:
Vuggestuepladser 39 børn (2018:   39)
Børnehavepladser 140 børn (2018: 113)
Private børnepasser + pasning egne børn 130 børn (2018: 150)
                                                              

I forbindelse med ændringerne af Dagtilbudsloven forventes en øget merudgift for kommunen for at 
kunne efterkomme lovkravene. Den endelig merudgift er fortsat uvist, da en række lovkrav er forbun-
det med ekstra administrative opgaver. Det drejer sig dels om:

         Etablering af nye pasningstilbud (deltids- og kombinationspladser), herunder også reduktion 
i forældrebetaling.

         Krav om øget tilsyn med de private pasningsordninger
         Dispensationsmulighed for kravet om pædagogisk indhold i private pasningsordninger
         Implementering af de nye styrkede læreplaner i dagpleje og daginstitution

De ekstra udgifter dækkes i mindre grad af de forventede DUT midler. 

Beregningen af takst til kombinationstilbuddet og 30 timers modul til forældre på barsel eller barselsor-
lov, er beregnes ud fra en fuldtidsplads. Der regnes med en grundtakst og en timetakst alt efter tilbud.

Kommunen har søgt midler hos Socialministeriet til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft med 
udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan. Der er i alt afsat 1,305.957 kr. til Hedensted 
Kommune. Kommunen har fået tildelt alle midler.

Dagplejen 
Budget 2019 er tilpasset det faldende børnetal ud fra en belægningsprocent på 90 pct.  Belægnings-
procenten er udtryk for i hvor høj grad, den enkelte dagplejer er fyldt op med 4 børn. At belægnings-
procenten er under 100 skyldes, at der ikke kan regnes med fuld belægning i perioderne før/efter fx 
uddannelsesforløb, ferie, afspadsering eller opsigelser.

Daginstitutioner
Budget 2019 er lagt ud fra det forventede børnetal i den respektive institution. 

Daginstitutionerne arbejder med lønsumsstyring, og der sker fortsat kapacitetstilpasning i forhold til 
børnetal i børnehaven og vuggestuerne. Daginstitutionerne børnetalsreguleres fra 2018 hver 2 må-
ned.
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Private børnepassere, Private daginstitutioner og pasning af egne børn
Antallet af børn der passes i private daginstitutioner, er stigende i Hedensted Kommune. Private bør-
nepassere og forældrene der søger tilskud til pasning af egne børn forventes faldende i 2019. Der er i 
2018 oprettet flere børnehavepladser i de private institutioner. 

Børn og Familier (Familieafdeling og Børnehandicap)

Familieafdeling
Familieafdelingen er opdelt i en myndighedsdel og en leverandørdel. Myndigheden modtager og afkla-
rer underretninger efter gældende lovgivning, foretager de lovpligtige socialfaglige undersøgelser, fo-
retager vurdering af børnenes/familiernes behov, opstiller mål, handleplaner, fører tilsyn med det en-
kelte barn, og sikrer at handleplanen overholdes. Leverandøren har til opgave, at sikre, at handlepla-
nen føres ud i livet. I Familieafdelingen ligger myndighedsdelen hos socialrådgiverne og leverandører-
ne er bl.a. Familiecenteret (familiekonsulenter, behandlere) Bakkevej (herunder Familieplejen), Anker-
svej m.fl. 

Myndighedsdelen er opdelt i geografiske distrikter og indgår i et tæt samspil med andre faggrupper 
(PPR, skolerne, daginstitutionerne, dagplejen og sundhedsplejen), som har kendskab til børnene og 
de unge. Kerneopgaven for Læring er at barnet eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.

Der forventes overordnet set ikke et fald i antallet af børn og unge med særlige behov for hjælp og 
støtte via familieafdelingen. I samarbejde med institutionen Bakkevej er der udviklet et dagbehand-
lingstilbud for at forebygge døgnanbringelse til de børn og unge, hvor der i et samarbejde med foræl-
dre og netværk skabes de fornødne rammer og sikring af barnet og den unges udviklingsmiljø. Den 
månedlige udgift pr. barn andrager 35.000 kr., som skal ses i forhold til en månedlig udgift på 70.000 - 
90.000 kr. for døgnophold på Bakkevej. Der sker løbende en vurdering af, hvorvidt der er nuværende 
anbragte børn og unge, som vil kunne profitere af dagforanstaltningen, ligesom der i forbindelse med 
kommende overvejelser om anbringelser vil ske vurdering af, hvorvidt barnets behov imødekommes 
ved dagforanstaltningen. 
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Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:  

Døgn-insti-
tution

Ophold-
Steder

Kost-/
Efterskole

Familie-ple-
je

Net-værks-
familier

Eget værel-
se

Aflastning

Budget 2011 11,17 8,00 1,00 38,25 1,00 6,00 52,00
Budget 2012 9,67 9,00 4,50 42,00 7,00 4,00 56,00
Budget 2013 11,00 13,50 3,00 39,50 6,00 2,33 66,00
Budget 2014 11,00 16,00 3,00 37,00 6,00 1,00 65,00

Budget 2015 13,00 13,00 3,00 34,42 6,00 3,00 47,00
Budget 2016 15,00 11,00 2,00 39,00 7,00 2,00 41,00
Budget 2017 14,00 8,00 2,00 43,00 7,00 1,00 35,00
Budget 2018 18,00 8,67 2,00 40,00 5,00 0,00 41,00
Budget 2019 17,00 8,17 2,00 42,25 5,33 1,00 38,00

Samlet set er der i familieafdelingen budgetteret med et aktivitetstal på 75,76 anbringelser, med en 
spændvidde fra 0-23 år, hvoraf de 9 køres via ungeenheden. Det forventes, at anbringelsesmønsteret 
og niveauet vil være uændret i 2019.

Anbringelser på døgninstitutioner 
Der er til budget 2019 afsat ressourcer til 17 børn, hvilket er det højeste gennem årene. Blandt årsa-
gerne til den store stigning de senere år er, at Hedensted Kommune i 2017 modtog børn/unge fra an-
dre kommuner, som man ikke tidligere har kendt, og derfor ikke har kunne afhjælpe problemerne ved 
forebyggende foranstaltninger og som efter ankomsten hurtigt er blevet anbragt. Aldersmæssigt er der 
tale om en spredning fra 6 til 21 år.

Anbringelser på opholdssteder
Der er afsat ressourcer til 8,77 børn/unge i budget 2019, hvilket er et betydeligt fald ift. tidligere år. 
Derudover er 3 børn anbragt, hvor der modtages mellemkommunal refusion. Aldersmæssigt er der ta-
le om en spredning fra 10 til 22 år.

Anbringelser i familiepleje 
Der har over de senere år været en stigning i antallet af børn, der anbringes i familiepleje. Der er afsat 
ressourcer til 42,25 børn i 2018, hvilket er 8 flere end 3 år tidligere. Derudover er et par børn anbragt, 
hvor der modtages mellemkommunal refusion. Aldersmæssigt er der tale om en spredning fra 1 til 21 
år.

Anbringelser i netværkspleje 
Der forventes over de næste år en stigning i antallet af børn, der anbringes i netværket. I budget 2011 
var der budgetteret med 1 person, i 2019 er afsat ressourcer til 5,33. Aldersmæssigt er der tale om en 
spredning fra 5 til 19 år.

Aflastning i plejefamilier 
I løbet af årene 2013 – 2019 er der sket et stort fald i antallet af aflastningsordninger. Der er nu bud-
getlagt med 38 børn i forhold til 66 børn i 2013. Der har været et øget fokus på at unge i stedet for af-
lastning med større fordel kunne profitere af støtte til ungdomslivet og deltage i lokale aktiviteter evt. 
med støtte hertil via netværk eller kontaktperson.

Sikrede afdelinger 
På området for udsatte børn og unge findes en række sikrede døgninstitutioner. Disse anvendes ho-
vedsageligt som alternativ til varetægtsfængsling eller som led i en ungdomssanktion. De sikrede døg-
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ninstitutioner finansieres dels ved en fast årlig takst pr. helårsanbringelse og dels ved objektiv finansi-
ering og fordeles efter kommunernes andel af de 14-17 årige.

Ophold på familieinstitution 
I årene 2014 og 2015 var der en markant stigning i gravide kvinder med store følelsesmæssige-, soci-
ale- og udviklingsmæssige udfordringer. Det medførte en stor stigning i antallet af familier, hvor det af 
hensynet til barnets sundhed og udvikling var nødvendigt at afdække forældrenes ressourcer under 
døgnophold. I 2016 - 2018 blev flere af undersøgelserne foretaget ambulant i hjemmet med gode re-
sultater til følge og væsentlig nedgang i udgifterne til forældreevne undersøgelser. I budget 2019 er 
der kun afsat midler til 1 mor/barn ophold på familieinstitution.

Generel udvikling
Der konstateres i perioden fra 2007 til 2018 en kraftig stigning i det samlede antal af børn, der har en 
børnesag i Familieafdelingen på grund af særlige behov. Der er oprettet et Modtagerteam i afdelingen, 
således at der foretages en afklaring af, hvorvidt henvendelser om børn og unge, der ikke har et aktivt 
forløb i Familieafdelingen, kan imødekommes ved et forebyggende tiltag enten via eksisterende tiltag 
uden for afdelingen eller via et kort § 11.3 vejledningsforløb. Vurderes dette ikke at være foreneligt 
med barnets behov, videresendes familien til socialrådgiver, der foretager den lovpligtige § 50 under-
søgelse for afdækning af barnets behov, ressourcerne i familie og netværk til løsning heraf og hvilken 
indsats der skal suppleres med. Samlet set forventes ikke et fald i antallet af henvendelser og antallet 
af børnesager, men det konstateres, at en stor del af henvendelserne imødekommes ved et forebyg-
gende og kort forløb.

Der konstateres en skærpet opmærksomhed fra samarbejdspartnere og borgere mht. børn, der anta-
ges at have behov for særlig støtte, hvilket har medført en stigning i antallet af underretninger om 
børn. I 2015 modtog Børn & Familier (herunder også Ungeindsatsen) 300 underretninger. I 2016 steg 
antallet til 664 underretninger med bekymring for børn og unge, og i 2017 var tallet 792. En stigning af 
den størrelse øger mærkbart pres på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser og efterfølgende 
foranstaltninger – både af de forebyggende og anbringelser. Der er en stigning i tilgang af sager fra in-
tegration, som efter de tre års integrationsperiode fortsat vurderes at have et omfattende støttebehov. 
Der er efter integrationsperioden ingen refusion på disse sager, hvorfor det er en ny udgift som Børn 
og Familier ikke har budgetteret med. 

Der vil fremover blive sat endnu mere fokus på det forebyggende i et tæt samspil med andre afdelin-
ger bl.a. som del af Forebyggelsesstartegien. Organisationen har i højere grad kunne løse opgaverne 
fagligt tilfredsstillende, hvilket har medført, at udgifterne til eksterne konsulenter m.v. er reduceret til et 
minimum. 

Set fra Familieafdelingens myndighedsvinkel har det betydet store krav til omstilling i afdelingen for at 
honorere stigningen i antallet af underretninger. Den enkelte rådgiver arbejder med et gennemsnit på 
ca. 25-35 børnesager inden for Familieafdelingen jf. lovkrav til børnefaglige undersøgelser, handlepla-
ner, opfølgninger, aktivt inddragelse af netværket og behovet for et tæt tværfagligt samarbejde samti-
dig med, at socialrådgiveren øger sin tilstedeværelse i de lokale netværk omkring børnene og deres 
familier bl.a. skoler, daginstitutioner – og 40-45 inden for Børnehandicap. Den implementerede tvær-
faglige koordinationsmodel i sager med komplekse problemstillinger er med til at understøtte og sikre 
koordinationen og inddragelse af de ressourcer der er tilstede omkring familierne.
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Desuden har den generelle stigning af børnesager betydet et større pres på ydelser fra Ankersvej og 
Familiecentret, som leverer en større andel af hjælpen til det enkelte barn og dets familie. Dette har 
krævet store krav til omstilling og ressourceanvendelse for fortsat at kunne imødekommende behove-
ne med uændret budget, så afdelingen fortsat benytter et minimum af eksterne ydelser.

Bakkevej er en selvejende institution, som har en driftsoverenskomst med Hedensted Kommune. 
Gennem årene har Bakkevej oparbejdet et underskud på 3,4 mio. kr. Det er aftalt, at Bakkevej skal af-
drage med 1 mio. kr. af gælden pr. år. I 2017 gav Bakkevej et overskud på 1,7 mio. kr. I løbet af 2018 
er der sket et stort fald i antallet af anbragte, og det ser ud til at fortsætte. Derfor får Bakkevej svært 
ved at overholde det aftalte afdrag i 2018 og 2019.

Børnehandicap 
Børnehandicap er ligesom Familieafdelingen organiseret med udgangspunkt i en myndighedsdel og 
en leverandørdel. Myndighedsdelen består af socialrådgivere, der træffer afgørelser i såvel forhold til 
økonomisk kompensation som forskellige former for støtte. 
Leverandørdelen består af et aflastningstilbud ”Søndergård” samt et eftermiddagstilbud ”Club Hub”. 
Børnehandicap gør også brug af Familiecentret og Familieplejens ydelser.

Det kommunale aflastningstilbud Søndergård blev oprettet i 2010 og blev finansieret ved hjemtagelse 
af foranstaltninger fra CFA Bygden i Vejle og kan tilbyde aflastning til 14 helårspladser

Eftermiddagstilbuddet ”Club Hub” er oprettet i 2013, og er finansieret af skoleafdelingen og Børn & Fa-
milier

Det er Børnehandicaps ansvar at foretage skøn og beregninger vedr. udbetaling af kontante ydelse til:
 Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne § 41
 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funk-

tionsevne § 42
 Udgifter i fm. køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i fm. hjemmetræning § 32 stk. 

8.

Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne på nær udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber 
m.v.

Nøgletal for foranstaltninger af forskellige anbringelsestyper:   

Døgn-insti-
tution

Ophold-
steder

Kost-/
Efterskole

Familie-ple-
je

Eget værel-
se

Budget 2011 19,00 3,00 7,00 5,00 3,00
Budget 2012 14,00 4,00 4,00 6,00 10,00
Budget 2013 15,00 4,00 3,00 5,00 7,00
Budget 2014 13,00 3,00 1,00 5,00
Budget 2015 9,50 3,00 1,00 3,00 1,00
Budget 2016 9,00 3,00 1,00 4,00 1,00
Budget 2017 3,00 4,00 3,00 1,00
Budget 2018 5,00 2,00 3,00
Budget 2019 5,08 1,00 3,00
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Der er sket et stort fald i antallet af anbringelser i børnehandicap over årene, hvor der i stedet satses 
mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere. Målgruppeafklaringen er skærpet rigtig meget og 
det betyder, at der ikke er unge, hvor man længere finder en anbringelse på eget værelse som væren-
de tilstrækkelig. Efter det nye Socialtilsyn kom til, så er der ikke ret mange efterskoler, som tilbyder 
mulighed for anbringelse, så det er stille og roligt ophørt. På døgninstitutioner skyldes det store fald 
blandt andet, at § 84 aflastninger på institutioner blev bogført som anbringelse. Det gør de ikke fra 
budget 2017 og frem, men i stedet på forebyggende foranstaltning – aflastning.

Børn og Familier har i en årrække arbejdet med en 16-punktsplan. Den er nu gennemført med de øn-
skede økonomiske effekter. Der er nu igangsat udarbejdelse og udvikling af en forebyggelsesstrategi 
med 3 spor:

Samskabelse, tværgående og udvikling af ny praksis.

Anlæg

Anlæg vedrørende 2019-2022 på udvalgets område vil fremgå af det endelig budgets investerings-
oversigt.

Projekter og beløb på budgetforslagets investeringsoversigt svarer p.t. til det reviderede anlægsbud-
get, der blev præsenteret for Byrådets temamøde om budget 2019 i juni 2018 samt på Byrådets bud-
getseminar i august 2018.

 


