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Børne- og Familieudvalget 
 

1. Udvalgets opgaveområder 
 
Børne- og Familieudvalgets opgaver falder inden-
for 3 områder. 
 
Uddannelse og Læring: Folkeskoler, skolefri-
tidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber, 
elevbefordring, specialundervisning, bidrag til 
privat- og efterskoler, skolebiblioteker, Ungdom-
mens Uddannelsesvejledning, Ungdomsskolen, 
Center for specialundervisning for voksne (CSV), 
Skole, Social- og Politisamarbejde (SSP), Net-
værkslokomotivet, Videnscenter for Integration 
(VIFIN), internationale projekter, sprogundervis-
ningstilbud til udlændinge samt boligsocialt og 
integrationsfremmende arbejde. 

Dagtilbudsafdelingen: Dagpleje, daginstitutio-
ner, private institutioner, privat børnepasning, 
fripladser og søskende tilskud samt særlige dag-
tilbud og åbne pædagogiske tilbud. 
 
Familie- og Forebyggelse: Plejefamilier og op-
holdssteder, forebyggende foranstaltninger, døgn-
institutioner, udgifter til sikrede afdelinger, Tvær-
faglig center for børn og unge, samt den kommu-
nale sundhedstjeneste/sundhedspleje. 
 
Alle udgifter er serviceudgifter på nær sprog-
undervisningstilbud samt hjælp til dækning af 
merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved for-
sørgelse af handicappede børn i hjemmet. 

 
 

2. Andel af driftsbudget  
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39,8%
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udvalg
60,2%

Serviceudgifter

Drift - serviceudgifter  
Budget 2019 

(1.000 kr.) 
Drift - overførselsudgifter 

Budget 2019 
(1.000 kr.) 

Dagtilbud 493.513 Sociale formål 11.465 
Uddannelse og læring 1.149.131 Sprogcenter Vejle -2.393 

Familie og forebyggelse 287.828   
Fælles -13.985   

Netto budget i alt 1.916.487 Netto budget i alt  9.072 
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3. Politiske mål og kommende 
udfordringer 
 
Uddannelse og Læring 
De helt overordnede strategiske mål for Uddan-
nelse & Læring er de tre nationale mål og By-
rådets vision for folkeskolen i Vejle Kommune.  
 
Skolereformens tre nationale mål er følgende  
 

Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige 
de kan. 
Mindske betydningen af social baggrund i 
forhold til faglige resultater. 
Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal 
styrkes.  

 
I Vejle Kommunes vision står der bl.a. følgende: 

Vejle Kommune vil have landets bedste folke-
skoler målt på faglige resultater og elevernes 

  
 
I Uddannelse & Læring har vi de seneste 3 år ar-
bejdet med realisering af ovenstående mål og vi-

bl.a. været fokus på  
 

Ledelse tæt på den pædagogiske praksis. 
Udvikling af den pædagogiske praksis. 
En styrkelse af det almene støttesystem på 
matematik-, naturfags- og læseområdet. 

 
Dette arbejde vil blive videreført de kommende år 
og suppleres med yderligere indsatser. Fra skole-
året 2018/19 og to år frem iværksættes et stort 
kompetenceudviklingsforløb på tværs af forvalt-
ning, skoler og institutioner. Forløbet kaldes 

 
(PLF). Alle medarbejdere på skoleområdet bliver 
involveret via kursusdage eller aktionslæring.  
 
Vejle Kommune har et velfungerende og stærkt 
skolevæsen. Forskning viser, at med et stærkt sko-
levæsen er det først og fremmest støtte til profes-
sionalisering og kollegial udvikling, der fremmer 
kvalitetsudviklingen i skolen. Derfor skal der 
være yderligere fokus på nye samarbejdsformer 
og deprivatisering af undervisningen. Et vigtigt 
element er endvidere stærke vejlederfunktioner, 
som kan bidrage til professionaliseringen med 
bl.a. data om elevernes læring og forskningsin-

formeret viden til skolerne. En styrkelse af vej-
lederfunktionerne har således fortsat høj prioritet.  
 

 
 
I tæt tilknytning til ovenstående arbejdes der med 
den fortsatte implementering af folkeskolereform-
en, som står over for en større evaluering i 2019.   
 
Uddannelse & Læring arbejder også med en ræk-
ke andre strategiske indsatser. Bl.a. kan nævnes: 
Digitalisering, Inklusion, Flersprogede elever, 
Den åbne skole og Den gode overgang. 
 
For at imødekomme det stigende pres på special-
skoleområdet afsættes der i budgetforlig 2019 i alt 
12 mio. kr. i 2019-20 til udvidelse af specialafsnit 
på Skibet Skole samt etablering af nyt specialsko-
leafsnit på Firekløverskolen afdeling Elkjær. Til at 
styrke skoleområdet tilføres herudover 10 mio. kr. 
i 2019 stigende til 40 mio. kr. i 2023 til at ansætte 
flere lærere og pædagoger på institutionsniveau. 
 
Dagtilbudsområdet 
Dagtilbud til 0-6 årige børn er reguleret af Dagtil-
budsloven. Kommunen skal sørge for det nødven-
dige antal pladser i dagtilbud. Desuden skal Dag-
tilbud jf. dagtilbudslovens formålsbestemmelser: 
 
 Fremme børn og unges trivsel, udvikling og 

læring. 
 Forebygge negativ social arv og eksklusion. 
 Skabe sammenhæng og kontinuitet mellem 

tilbuddene og gøre overgange mellem tilbud-
dene sammenhængende og alderssvarende 
udfordrende for børnene. 

 
Formålet er i Vejle Kommune tydeliggjort i Bør-
ne- og ungepolitikken og delpolitikken for dagtil-

 trivsel og læring i de vig-
 

 
Børnetallet forventes at stige markant i de kom-
mende år. Derfor er der behov for etablering af 

Antal folkeskoler: 26 
Antal specialskoler: 1 
Antal specialklasserækker: 12 
 
Elever i folkeskolen: 11.030 
Elever i specialskoler og 
specialklasserækker: 568 
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nye daginstitutioner og rekruttering af dagplejere. 
Såfremt serviceniveauet på området skal bibe-
holdes, vil dette betyde øgede anlægs- og drifts-
udgifter.  
 
Et andet vigtigt fokus i 2019 bliver implemen-
tering af den nye dagtilbudslov, der giver øgede 
valgmuligheder for forældrene og nye styrkede 
læreplaner. I den forbindelse planlægges et større 
kompetenceløft for pædagogerne. Desuden har 
dagtilbudsområdet fokus på tidlig indsats, styrket 
sprogindsats og et behov for styrket indsats 
specialområdet. 
 
Budgetforliget for 2019 tilfører 8 mio. kr. til at 
ansætte flere medarbejdere i daginstitutioner i 
årene 2019 og 2020. Herudover afsættes i alt 29 
mio. kr. på anlæg i årene 2019-2021 til etablering 
af en ny daginstitution i Vejle midtby. 
 

 
 
Familie & Forebyggelse 
Familie & Forebyggelses opgave er at varetage 
den tidlige forebyggende indsats over for børn og 
unge samt at yde støtte til børn og unge med sær-
lige behov og til børn med handicap.  
 
Budgettet på området anvendes til forebyggende 
foranstaltninger i form af f.eks. råd og vejledning, 
støtte i hjemmet, terapi- og psykologbistand, af-
lastning og anbringelser af børn og unge i pleje, 
helst i netværk og plejefamilier men også på 
døgninstitutioner. Siden 2013 er andelen af bud-
gettet, der anvendes på forebyggende foranstalt-
ninger, steget fra 28 pct. til 44 pct. Der bevilges 
også økonomisk hjælp til merudgifter, tabt ar-
bejdsfortjeneste, hjælpemidler og boligændringer 
til familier med børn med handicap.  
 

Hver afdeling og institution i Familie & Forebyg-
gelse arbejder med at efterleve de lokale strategi-
mål, som er opstillet ud fra den overordnede stra-
tegi  Vi vil MER´- sammen. Det primære mål for 
hver afdeling er at sikre bedre forudsætninger for 
de udsatte børn og unges læring, og der er bl.a. 
indført tvungen læseuddannelse for plejefamili-
erne til at understøtte denne udvikling (READ og 
Makkerlæsning). Familie & Forebyggelse satser 
fremadrettet på den helt tidlige indsats. Aktuelt 
undersøges det, hvorvidt Familie & Forebyggelse 
har de indsatser, der skal til for at sikre en meget 
tidlig opsporing og forebyggelse. Det sker i tæt 
samarbejde med Dagtilbud og Uddannelse & 
Læring 
  
I Familie- og Handicapafdelingen er der et ved-
varende fokus på ledelsesmæssig styring af sag-
erne. Tiltagene er fastlagt i samarbejde med Soci-
alstyrelsens Task Force. Visitationsmødet, der 
blev indført i 2014, fungerer stadig og er med til 
at sikre sammenhæng mellem børnenes udækkede 
behov og de indsatser, der bevilliges. Det vurderes 
løbende, om alle sager skal på visitationsmøde, 
eller om der skal tilbagegives beslutningskompe-
tence til den enkelte rådgiver/teamleder. 
 
De styringsmæssige initiativer har virket. Merfor-
bruget er reduceret med 10-15 mio. kr. årligt siden 
2014. Men der er stadig ikke balance mellem bud-
get og udgifter. Årsagen er, at der i samme perio-
de er sket en voldsom stigning i antallet af under-
retninger og sager, der skal håndteres. Derfor har 
det bl.a. været nødvendigt at tilpasse antallet af 
teamledere og socialrådgivere. 
 
Antallet af underretninger er mere end fordoblet 
fra 858 i 2014 til 2.002 i 2017. Og andelen af 
sager med vold og overgreb er steget fra i gen-
nemsnit én om ugen til 5-7 om ugen i samme pe-
riode. Antallet af børn med tilbud er steget med 23 
pct. Og stigningen i sagsmængden har en mærkbar 
konsekvens for økonomien. På trods af stigende 
behov er udgifterne faldet siden 2014. Men det er 
ikke muligt at komme helt i mål inden for en uæn-
dret økonomisk ramme på grund af stigningen i 
antallet af børn med behov.  
 
Budgetforliget for 2019 tilfører 10 mio. kr. i 2019 
og 2020 til familieområdet som investering i stra-

styrket sagsbehandling samt tidlig og forebyggen-
de indsatser at reducere udgifterne på sigt. 

Antal børn i kommunal/selvejende  
daginst/dagpl.: 
 
  0-2 årige 
  3-5 årige 

2.199 
3.304 

 
Antal kommunale/selvejende daginstitu- 
tioner/klubber pr.: 
 
  Daginstitutioner                       
  Privatinstitutioner                    

50 
11 
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Forligsparterne får en midtvejsstatus, og inden ud-
gangen af perioden evalueres effekten og det va-
rige udgiftsniveau på familieområdet. Herudover 
sikrer budgetforliget en fortsat støtte til Homestart 
med 0,6 mio. kr. årligt i 2019-2021. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Aktivitetsforudsætninger 
 

Aktivitet Pris (kr.) Mængde I alt  

Dagtilbud  pasning af 0-2 årige 66.428 2.199 146,1 mio. kr. 

Dagtilbud  pasning af 3-5 årige 32.066 3.304 105,9 mio. kr. 

Folkeskolen  normalundervisning 50.639 11.030 558,6 mio. kr. 

Folkeskolen - specialundervisning 313.898 568 178,3 mio. kr.  

 
 

 
Antal anbragte børn 
 
Institutionelle anbringelser 
Ikke-institutionelle 
anbringelser 
Netværksanbringelser 

 
280 
 
24 % 
67 % 
 
9 % 

 
 


