
 

 

   
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 
 
 

       

    

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærkninger til budget 2020 

Politikområde Børn og Unge 

Området dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre 
hovedområder; anbringelser, forebyggende indsatser, øvrige områder og andre udgifter og 
indtægter. Herunder ligger områdets 7 virksomheder; Døgndiamanten, Hollænderhusene, 
Udviklingscenter for Børn og Familier, Ungenetværket, Børnefamilieenheden, 
Specialpædagogisk Netværk og Børnehus Sjælland. 

Dele af områdets egne virksomheder er underlagt Rammeaftalen for Region Sjælland. Det 
betyder, at afregningsprisen/taksten for en døgnplads beregnes for et år ad gangen for de 
kommunale/regionale virksomheder, hvilket har den konsekvens, at der for en stor del af 
budgettet ikke kan forhandles priser løbende, men i stedet skal findes billigere pladser hos 
andre udbydere. Der kan dog kun findes andre pladser ved ny indflytning/ny visitering. 

Området er hovedsagelig lovreguleret i serviceloven afsnit 4, §19-78, samt §11 og lov om 
særlig ungdomsuddannelse. Hovedkravet er, at kommunen skal iværksætte de nødvendige 
indsatser for at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig 
udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Kommunen 
bestemmer formen/typen af hjælp med henblik på opfyldelse af hovedkravet. 

I 1.000 kr. R 2018 B 2019 B 2020 B 2021 B 2022 B 2023 

Politikområde Børn og 
Unge 

269.385 277.390 286.892 284.951 283.908 281.909 

Anm.:  Regnskab 2018 er i 2018-prisniveau; budget 2019 er i 2019-prisniveau og budget 2020-2023 er i er i 2020-
prisnvieau. += udgift; -= indtægt.   
 

Budgettet for 2020 er steget med i alt 9,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2019. 
De største ændringer skyldes primært pris- og lønfremskrivninger. Der en samlet pris- og 
lønfremskrivning på i alt 6,2 mio. kr. fra 2019 til 2020. 

Der blev budgetforliget besluttet at tilføre Børn og Ungeområdet 2 mio. kr. årligt til psykologer 
og sundhedsplejersker fra 2020. De 1,5 mio. kr. går til psykologer og 0,5 mio. kr. til 
sundhedsplejersker. 

Derudover indgår et investeringsprojekt i 2020-2023. Projektet viderefører elementerne i 
distrikt projektet på Børn og Unge, hvor der har været investeret i ekstra sagsbehandlere på 
Politikområde Administration. Hvilket udgør at der reduceres i ydelser på politikområde Børn 
og Unge med 2,0 mio. kr. fra 2021, 3,0 mio. kr. i 2022 og 5,0 mio. kr. i 2023. 
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Hovedændringerne i budget 2020-23 

I 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 

Budget fra sidste år i 2019-priser 278.737 278.792 278.792 278.802 

Pris- og lønfremskrivning 7.942 7.947 7.947 7.947 

Finansiering af Front Desk 
(mødebestillingssystem) -20 -20 -20 -20 

Finansiering af space manager -7 -7 -7 -7 

Finansiering af håndværkercontroller -13 -13 -13 -13 

Energibesparende foranstaltninger 2018 -9 -9 -9 -9 

Rengøring - nye enheder og udvidelser, 
overføres fra Specialpædagogisk 
Netværk til administrationen 

-123 -123 -123 -123 

Måtteservice 11 11 11 11 

Ændrede pris- og lønskøn -1.735 -1.736 -1.736 -1.745 

Lovændringer v/Lov og Cirkulære 109 109 66 66 

Budgetforlig - Psykologer 1.500 1.500 1.500 1.500 

Budgetforlig - Sundhedsplejersker 500 500 500 500 

Budgetforlig – Distrikt projekt, ved flere 
sagsbehandlere 0 -2.000 -3.000 -5.000 

Politikområdet i alt 286.892 284.951 283.908 281.909 

Politikområde Børn og Unge 
I 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 

Anbringelsesområdet 133.152 131.203 130.156 128.155 

Forebyggende område 29.327 29.327 29.327 29.327 

Øvrige udgifter 16.740 16.740 16.740 16.740 

Andre udgifter/indtægter – Ankesager og 
refusioner -9.267 -9.266 -9.266 -9.266 

Egne virksomheder 116.940 116.947 116.951 116.953 

Politikområdet i alt 286.892 284.951 283.908 281.909 
+= udgift; -= indtægt. 
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Opgørelsen nederst på side 2 indeholder Børn og Unge områdets samlede udgifter. Egne 
virksomheder udgør 7 virksomheder; Døgndiamanten, Hollænderhusene, Udviklingscenter for 
Børn og Familier, Ungenetværket, Børnefamilieenheden, Specialpædagogisk Netværk og 
Børnehus Sjælland. 

Frihedsgrader på politikområdet 
Der er forskellige grader af mulighed for at kommunen kan bestemme udgiftsniveauet. 
Nedenstående tabel skal give et indtryk af i hvor høj grad der vil være mulighed for at 
reducere udgifterne/serviceniveauet – hvis serviceniveau ønskes forøget vil det typisk være 
muligt at gøre det på alle kommunale områder. 

Frihedsgrad Hvilke delområder Budget 2020 

1. Meget lidt styrbart. Enten fordi 
kommunen ikke må bestemme 
eller fordi det vurderes at vi er på 
lovens minimum. 

Efterspørgslen på områdets ydelser 
i form af anbringelser og 
forebyggende tiltag, er kun muligt 
at påvirke på meget lang sigt. 
Det er ikke muligt i særligt omfang 
at imødegå stigninger i 
efterspørgslen med reduktioner i 
serviceniveauet. 

Anbringelser på 
  Døgninstitutioner 
Opholdssteder

  Familiepleje
  Netværkspleje 
Eget værelse

  Kost- og efterskole 

Anbringelsesforebyggende  
aktiviteter 

USB/STU – særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse 

Tabt arbejdsfortjeneste 
Merudgifter 
Pædagogisk friplads 

235.923 

2. Nogen frihedsgrad, hvor der er 
mulighed for at bestemme niveau 

Frihedsgraden er størst indenfor 
den tidligere forebyggende indsats. 
Dilemmaet er, at det samtidig er 
den væsentligste langsigtede 
påvirkningsmulighed af det ”meget 
lidt styrbare” udgifter. 

Derudover kan serviceniveauet 
ændres på rådgivende, 
konsultative og supplerende 
indsatser overfor det almene 
område. Det vil til gengæld kunne 
føre til flere udgifter på disse 
områder. 

Tidligt forebyggende aktiviteter i 
form af dele af 
Børnefamilieenheden 

  Specialpædagogisk Netværk 
  Ungenetværket
  Udviklingscenter for Børn 
  Familier
  Eksterne tilkøb af tidligt 
  forebyggende aktiviteter 

50.448 

3. Fuld frihedsgrad Bidrag til private organisationer 
TUBA 
Home Start 

521 
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Specifikke forudsætninger for budgettet 
Nedenstående tabel viser prisen og mængden på udvalgte aktiviteter.  Der er for nogle 
punkter i opstillingen et notenummer. Nummeret på noten kan bruges til at finde en 
beskrivelse af aktiviteten. 
Noterne kommer umiddelbart efter tabellen. 

Nr Aktivitet Enhed 1) Mængde Gns. Pris 
i hele kr. 

Budget 
2020 

i 1.000 kr.

 Anbringelsesområdet 133.152 

1 Plejefamilier helårs 79 411.000 32.469 

2 Netværkspleje helårs 8 111.000 888 

3 Kost og efterskoler helårs 1 200.000 200 

4 Eget værelse helårs 4 250.000 1.000 

5 Opholdssteder helårs 58 963.000 55.854 

6 Døgninstitutioner helårs 10 1.221.133 12.211 

7 Sikrede døgninstitutioner helårs 1 1.560.000 1.560 

8 Køb af pladser -
Hollænderhusene 

helårs 7 1.779.553 12.457 

9 Køb af pladser -
Døgndiamanten 

helårs 2 1.316.657 5.267 

10 Betaling til andre kommuner helårs 10 725.000 7.250 

11 Anbringelser i øvrigt 3.996 

Forebyggende område 29.327 

12 Tidlig indsats i øvrigt 521 

13 Indsatser efter §11 1.286 

14 Børnehus Sjælland 1.323 

15 Indsatser efter §52 9.342 

16 Aflastning 16.855

 Øvrige udgifter 16.740 

17 Varige funktionsnedsættelser 12.086 

18 STU 3.062 
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Nr Aktivitet Enhed 1) Mængde Gns. Pris 
i hele kr. 

Budget 
2020 

i 1.000 kr. 

19 Øvrige i øvrigt 1.593 

Andre udgifter/indtægter -9.267 

20 Advokatbistand 220 

21 Ankesager og refusion – Særlig 
dyre enkeltsager 

-9.487 

Egne virksomheder 116.940 

22 Egne virksomheder i alt 116.940 

Området i alt  286.892 

Anm 1) En Helårs svarer til 1 person i 365 dage. 

Ovenstående oversigt er opdelt med udgangspunkt i at vise de områder, hvor der i den 
løbende styring er fokus på antal. Det er ikke muligt at angive antal og gennemsnitspris på alle 
aktiviteter. Men der udvikles løbende på, at forbedrer styringen herunder at forbedre og 
udbygge aktivitetsstyringen. 

Noter til budgettet 

1-11: Anbringelsesområdet 
Anbringelser udenfor hjemmet sker for børn og unge i alderen 0-23 år, der af forskellige 
årsager ikke kan få deres trivsel og udvikling sikret i deres eget hjem. 
Der arbejdes med en adskillelse i almene og institutionslignende anbringelser. Anbringelser i 
en almen kontekst forstås som anbringelser i netværkspleje, familiepleje, kostskole, efterskole 
og på eget værelse. 
Institutionslignende anbringelser er anbringelser på opholdssteder, døgninstitutioner og 
sikrede døgninstitutioner. 
Generelt er almene anbringelser betydeligt billigere end institutionslignende anbringelser, men 
kan ikke rumme børn med helt så store behov. 

Budgettet for 2020 rummer op til i alt 215 anbringelser, inkl. 33 pladser på egne virksomheder 
hvor budgettet ligger under virksomheden. 
Køb af pladser på egne virksomheder, er udgifter til de virksomheder som har nul budgetter og 
der afregnes internt mellem fagområdet og virksomheden. 

Betaling til andre kommuner er udgifter til sager hvor Næstved kommune ikke er handle 
kommune, men betalingskommune. 

Anbringelser i øvrigt er udgifter til objektiv finansiering til Socialtilsyn Øst og Regioner vedr. 
sikrede døgninstitutioner. 

Næstved Kommune har ved nationale og regionale sammenligninger ikke så højt et 
anbringelsestal, som kommunens sociale udfordringer tilsiger. Til gengæld er den 
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gennemsnitlige anbringelsesudgift ikke lav. De forskellige sammenligninger giver meget 
forskellige billeder.  

12-16: Forebyggende område 
Det forebyggende område kan i store træk opdeles mellem det tidligt forebyggende 
(servicelovens § 11) og det anbringelsesforebyggende (servicelovens § 52, stk. 3). Derudover 
aflastning og anden bistand til familier med børn med handicap i henhold til servicelovens § 
44. 

Tidlig indsats i øvrigt er udgifter til TUBA og Homestart. Indsatser efter §11 er udgifter til 
øvrige forebyggende indsatser efter §11, Familiebehandling og rådgivning mv. 

Børnehus Sjælland er udgifter til objektiv finansiering og børnehus sager. 

Indsatser efter § 52 – tidlig indsats i øvrigt. Her er tale om udgifter til § 45 ledsageordning, 
pædagogisk støtte i hjemme, familieanbringelser, aflastning, rådgivning og kontaktpersoner, 
anden hjælp § 52.3.9, § 52a Økonomisk støtte til forældre, samt § 54 og 54 a. og Personlig 
hjælp efter §83/44 

Aflastning er udgifter til aflastning jf. SEL§52.3.5, samt køb af aflastning på Hollænderhusene, 
egen virksomhed. Aflastning er den største enkeltpost på området. Her er altdominerende tale 
om aflastning af familier med børn med handicap. En stor del af disse børn ender med at blive 
anbragt i takt med, at deres behov for en særlig bistand vokser. 

Næstved Kommune har ved nationale sammenligninger en meget lav udgift til forebyggelse på 
det sociale område. I seneste undersøgelse VIVE (tidl. KORA) lavet for Region Sjælland havde 
Næstved Kommune de laveste udgifter i regionen. 

17-19: Øvrige udgifter 
Området varige funktionsnedsættelser dækker udgifter til familier med børn med handicap. 
Der er tale om tre udgiftstyper: 

  Merudgifter til dækning  af de udgifter, som et barn med handicap koster familien. (§ 
41) 

  Tabt arbejdsfortjeneste til familier, hvor barnet på grund af sit handicap ikke kan være i  
dagtilbud eller skole helt eller delvis. (§ 42) 

  Hjemmetræning. (§ 32) 

Området er stærkt reguleret af Ankestyrelsen afgørelser.  

Budgettet er baseret på en forventning om stabile udgifter til merudgifter og tabt 
arbejdsfortjeneste, mens der er indlagt en stigning i udgifter til hjemmetræning. 

Udgifter til STU, som står for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, og øvrige i øvrigt, som er 
udgifter til lægeerklæringer, IT-fagsystem DUBU og fripladser, er budgetteret ud fra 
forventningen til regnskabsresultatet for 2019. Der er således ikke lagt en forventning ind om 
stigning på dette område. 

20-21: Andre udgifter og indtægter 
Her er særligt tale om forhold: Ankesager og refusion for dyre enkeltsager. 

Ankesagerne handler om tilflyttede familier, hvor tilflytningskommunen har været nødt til at 
anbringe børnene, og hævder, at fraflytningskommunen burde have gjort det, hvilket ville 
have medført, at fraflytningskommunen fortsat skulle afholde udgiften. 
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Næstved Kommune optræder enten som fraflytningskommuner (hvor en anden kommuner så 
kræver Næstved Kommune afholder udgifter) og tilflytningskommuner, (hvor Næstved 
Kommune kræver betaling fra fraflytningskommunen). Disse sager er forbundet med meget 
stor usikkerhed. 

Budgetteringen af refusion for dyre enkeltsager er sat til 9,4 mio. kr. ud fra forventet 
regnskabsresultat for 2019. Regnskabet for 2018 viste 11,2 mio. kr. i indtægt, men med en 
budgettering af en lavere gennemsnitspris ved anbringelser, må refusionen for dyre 
enkeltsager naturligt også falde. 

22: Egne virksomheder 

Døgndiamanten 
Døgndiamanten er en landsdækkende døgninstitution, som hører under Næstved Kommune. 
Virksomheden har en bred vifte af tilbud og er specialiseret i skræddersyning af anbringelser til 
svært omsorgssvigtede drenge og piger i alderen 12-18/23-årige efter serviceloven §66, stk. 1 
nr. 6, og i alderen 18-49 år efter servicelovens §107. 

Virksomheden består af 4 afdelinger, Rubinen, Safiren, Opalen og Smaragden. En af 
afdelingerne har beliggenhed i Faxe kommune i et hus mellem Faxe og Faxe Ladeplads. Der 
ligger en afdeling i Fensmark og to afdelinger samt administrationen på den tidligere skole i 
Holme Olstrup. 

Rubinens målgruppen er unge piger og drenge med opmærksomhedsforstyrrelser, psykiske 
vanskeligheder, sociale problemer og omsorgssvigt. Rubinen har 8 pladser jf. § 66 stk. 1 nr. 6, 
hvoraf 2 pladser er fleksible jf. SEL §§ 66. stk. 1 nr. 6 og §107. På Rubinen bliver 
medarbejderne løbende opdaterede på viden indenfor selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser 
og personlighedsforstyrrelser som for eksempel borderline. På Rubinen gøres der meget ud af 
samarbejde med forældre, da vi tror på, at alle forældre elsker deres børn og gør det bedste, 
som de kan ud fra deres ressourcer og muligheder. 

Safirens målgruppen er voksne mellem 18-49 år med forandret virkelighedsopfattelse, angst, 
depression og dømt til strafferetslig foranstaltning. Safiren har 5 pladser jf. SEL § 107. På 
Safiren bliver medarbejderne løbende opdaterede på viden indenfor omsorgssvigt, 
selvskadende adfærd, psykiske forstyrrelser og lavt selvværd. 

Opalens målgruppen er unge piger og drenge med autismespektrum forstyrrelser (AFS), angst 
og personlighedsforstyrrelser. Opalen har 6 pladser jf. SEL § 66 stk. 1 nr. 6, hvoraf 1 plads er 
en fleksibel SEL §§ 66. stk. 1 nr. 6/107. Opalen arbejder ud fra en kognitiv, 
ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som medarbejderne løbende bliver 
uddannet og opdateret i. 

Smaragdens målgruppen er unge piger og drenge med personlighedsforstyrrelser, dømt til 
strafferetslig foranstaltning og omsorgssvigt. Smaragden har 3 pladser jf. SEL § 66 stk. 1 nr. 
6, hvoraf 2 pladser er fleksible jf. SEL § 66. stk. 1 nr. 6/107. 
Vi arbejder ud fra en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik (KRAP), som 
medarbejderne løbende bliver uddannet og opdateret i. 

Hollænderhusene 
Hollænderhusene er Næstved kommunes døgn- og aflastningsinstitutioner til børn og unge i 
alderen 0-18 år efter serviceloven §66, stk. 1 nr. 6 med vidtgående fysiske, psykiske og 
kognitive handicap. Majoriteten af børnene har mindst 2 diagnoser. Hollænderhusene består 
af 4 specialiserede afdelinger, Møllehuset, Tulipanhuset, Digehuset og Træskohuset, som alle 
ligger samlet på Troensevej og Korinthvej. 
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Møllehuset er en aflastningsinstitution for børn med vidtgående fysiske og psykiske 
vanskeligheder. Der er forskellige aktivitetstilbud målrettet det enkelte barns funktionsniveau. 
Møllehuset har 8,4 pladser efter SEL § 66 stk. 1, nr. 6. 

Tulipanhuset er en specialafdeling, som tilbyder døgnbehandling for 8 børn og unge med 
omfattende psykiske og fysiske vanskeligheder. 
Børnene har alle vidtgående psykiske og fysiske vanskeligheder. Børnene har alle 
kommunikative vanskeligheder, som afhjælpes ved visuel og verbal støtte og guidning. 
Tulipanhuset har 8 pladser efter SEL § 66 stk. 1, nr. 6. 

Digehuset har ikke en egentlig målgruppe men udgøres af tre skærmede enkeltmandstilbud, 
der p.t. bebos af børn med betydelig og gennemgribende nedsat funktionsevne, A.D.H.D. og 
epilepsi, Downs syndrom, mental retardering, A.D.H.D. og autisme. Fælles for tilbuddene er, at 
den mentale retardering, i kombination med A.D.H.D. og autisme, giver børnene massive 
udfordringer i forbindelse med etablering af gensidige sociale relationer til andre børn og 
voksne, generel impulsstyring og kognitiv bearbejdning af erfaringer og oplevelser. Digehuset 
har 3 døgnpladser. 

Træskohuset er en specialinstitution, som tilbyder døgnbehandling af børn/unge med 
diagnoser indenfor det autistiske spektum især med diagnoserne infantil autisme og atypisk 
autisme. Børnene kan desuden have opmærksomhedsforstyrrelser i varierende grad, ADHD, 
Tourettes syndrom, angsttilstande og mental retardering. 
Træskohuset har 7 pladser efter SEL § 66 nr. 6. 

Udviklingscenter for Børn og Familier 
Udviklingscenter for Børn og Familier (UBF) har 5 afdelinger, Elvergården, Elvergårdens skole, 
Ladbyhus, Familieplejen og Huset for Børn og Familier. 

Elvergården er en døgninstitution for normalt begavede børn i alderen 6-17 år med omfattende 
personlighedsforstyrret udvikling, relations-, tilknytning og adfærdsforstyrrelser som tilbydes 
målrettet og intensiv døgnbehandling. Der er 16 pladser efter serviceloven §52.3.7. 

Elvergårdens skole tilbyder specialundervisning efter folkeskoleloven §20.2 for Elvergårdens 
anbragte børn, men også for dagelever. 
Elvergården og Elvergårdens skole ligger på Åsen i Næstved 

Ladbyhus er et døgntilbud for børn og unge i alderen 0-18/23-årige efter Servicelovens kapitel 
11 og 12 om støtte til udsatte børn og unge, som qua deres vanskeligheder, har brug for et 
særligt beskyttet miljø. 
Det drejer sig om børn med en vis grad af integreret personlighedsstruktur. De primære 
vanskeligheder ligger på de sociale, følelsesmæssige og adfærdsmæssige områder. Ladbyhus 
er beliggende i Ladby, lige udenfor Næstved by, og har 9 pladser, hvoraf den ene kan 
anvendes fleksibelt, som en ind- og udskrivningsplads. 

Familieplejen er enhed under UBF med 3 konsulenter og 1 koordinator som kører ud til 
plejefamilierne i samarbejde med myndighed. Aflastnings -og døgnanbringelse for ca. 100 børn 
og unge via de omkring 100 plejefamilier der er tilknyttet Familieplejen. Børn og unge i 
alderen 0 –18 år (op til 23 år i efterværn) For de 0-18 årige gælder det, at de opnår en 
barndom hvor de indgår i en familie hvor de får den udviklingsstøtte de har behov for. 

Huset for Børn og Familier er et kompenserende dagtilbud til 10 børn og med et tæt 
samarbejde med deres forældre. Børn i alderen 5 til det fyldte 15. år, hvis forældre har en 
langvarig begrænsning af omsorgs-og forældrekompetencer. Børnene er anbringelsestruede. 
Huset for Børn og Familier er beliggende på Ågade i Næstved. 
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Ungenetværket 
Ungenetværkets tilbud er til Næstved kommunes unge i alderen 0-18/23-årige, der har særlige 
vanskeligheder, der kan afhjælpes i lokalmiljøet eller ved et ophold på en kost- eller efterskole. 
Tilbuddet omfatter personlig rådgiver, kontaktperson, anbringelse i ungdomsbolig, anbringelse 
på eget værelse - lokalt i Næstved, efterværn, anbringelse og tilskud til kost- og efterskole, 
bo-træning, fritidsaktivitet, særlig tilrettelagt undervisning, kriminalitetsforebyggende indsats 
– SSP. 
Ungenetværket tilbyder også anonym rådgivning for unge mellem 12 og 23 år som er 
bosiddende i Næstved Kommune, Base Camp. 
Ungenetværket er beliggende på Farimagsvej, og har boliger på Kasernen i Næstved. 

Børnefamilieenheden 
Børnefamilieenheden består af 5 afdelinger, Familienetværket, Psykologgruppen, Ergo- og 
fysioterapi, Tale- høre teamet og Sundhedsplejerskerne. Alle afdelinger er beliggende på 
Herlufsholm Alle i Næstved. Målgruppen er 0-18 år. 

Familienetværket er et af Børn og Unge Centrets tilbud til børnefamilier i Næstved Kommune. 
Familie Netværket yder hjælp og støtte til børnefamilier, for at forebygge og modvirke 
mistrivsel og fejludvikling hos børn. Familie Netværkets formål er at yde tidligst mulig hjælp til 
børnefamilier, således at forældrene bliver i stand til bedst mulig at drage omsorg for deres 
børn og børnene kommer i god udvikling, og som i sidste ende kan forebygge anbringelser af 
børn udenfor hjemmet efter servicelovens §52.3. 

Psykologgruppen varetager den pædagogisk/psykologiske rådgivning i kommunen, samt 
psykologiske opgaver indenfor Servicelovens rammer. Psykologerne arbejder ud fra følgende 
lovgivninger: Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til 
børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen med dertil hørende vejledninger, samt Lov 
om Social Service. 
Psykologgruppen har fået 1,5 mio. kr. årligt fra budget 2020 ved budgetforliget.  

Ergo- Fysioterapi er tilbud for alle børn i alderen 0-18 år. Den forebyggende og 
sundhedsfremmende indsats er i særdeleshed målrettet de mindste børn (førskolebørn og 
elever i 0.-3. klasse). 

Tale- Høre teamet indsats retter sig mod børn- og unge i alderen 0-18 år, forældre til børn- og 
unge, personale i dagpleje, daginstitutioner og skoler.  

Sundhedsplejens målgruppe omfatter gravide samt børn og unge mellem 0 – 16 år. 
Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats, 
rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med 
særlige behov. 
Sundhedsplejen har fået 0,5 mio. kr. årligt fra budget 2020 ved budgetforliget.  

Specialpædagogisk Netværk 
Specialpædagogisk Netværks målgruppe er børn og unge, der har en væsentlig nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne eller alvorlige psykosociale problemer. Specialpædagogisk Netværk 
har 2 børnehavegrupper - Akaciehuset, en SFO /et klubtilbud - Egehuset, samt 
Specialpædagogisk vejledning efter servicelovens §11. 

Akaciehuset er et samlet specialiseret dagtilbud for 0-6 år og har 36 pladser efter serviceloven 
§32.3. 

Egehuset er et særligt tilrettelagt pædagogisk fritidstilbud til børn i alderen 6-9 år og et 
klubtilbud til unge i alderen 10 - 18 år og har 28 pladser efter servicelovens § 36 
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Specialpædagogiske Vejledning giver rådgivning og vejledning om konkrete børn, for at 
opkvalificere daginstitutions- pædagoger og dagplejepædagoger til at sikre den bedste indsats 
overfor barnet i normalområdet jf. servicelovens §11. 
Specialpædagogisk Netværk er beliggende på Troensevej og Parkvej. 

Børnehus Sjælland 
Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, hvor der er viden eller 
mistanke om vold eller seksuelle overgreb. Socialstyrelsen understøtter børnehusenes drift og 
det tværsektorielle samarbejde i landets børnehuse for at sikre at en kvalificeret og ensartet 
indsats i børnehusene udvikles og fastholdes i hele landet. 

Det er lovpligtigt for kommunen at benytte børnehuset som led i den børnefaglige 
undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om, at et barn har været udsat for overgreb, og 
når politi eller sygehusvæsen er involveret i sagen. Barnets/den unges nærmeste 
omsorgspersoner kan også modtage krisestøtte i forhold til barnet/den unge i børnehuset. Det 
er barnets/den unges stedlige kommune, der vurderer om barnet eller den unge skal udredes i 
børnehuset. 

Børnehus Sjælland finansieres af de 17 Kommuner i Region Sjælland og er beliggende på 
Troensevej. 
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