
    

  

       
       

        
          

         
          

   

   
                

 

                
              

            

              
           

            
    

                
              

         
          

    
               

             
           

       

Børne- og Skoleudvalget 

Børne- og Skoleudvalget varetager forvaltningen af kommunens 
undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for 
børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, 
folkeskoler, SFO samt fritids- og ungdomsklubtilbud. Børne- og Skoleudvalget er 
desuden ansvarlige for specialskoler og specialundervisning til børn, Ungdomsskolen 
samt sociale foranstaltninger og forebyggende opgaver rettet mod sårbare og 
udsatte børn og unge. 

DM i Skills 
Næstved var vært ved DM i Skills 2019 og det blev en bragende succes på flere 
parametre. 

Det var en unik mulighed for eleverne i Næstved Kommune til at få øget viden om 
erhvervsuddannelserne. DM i Skills var rigt besøgt af samtlige 7. og 8. klasser samt 
flere elever fra både mellemtrinnet og 9. – 10. klasse. 

På alle skoler i Næstved var der i undervisningen ekstra fokus på de erhvervsrettede 
uddannelser blandt andet i form af praksisnære undervisningsforløb, besøg af Boss 
Ladies og temauger, hvor det blev synliggjort, hvor forskellige og vigtige funktioner 
faglærte har i samfundet. 

En evaluering af effekten af elevernes besøg til DM i Skills (elever på 7. og 8. 
årgang) viser, at 71% af eleverne oplever, at de har fået øget viden om 
erhvervsuddannelserne, 42% har fået et mere positivt syn på 
erhvervsuddannelserne og 33% har fået større interesse i erhvervsuddannelserne. 

Nyt vikingehus på Dybsø Naturskole 
Dybsø Naturskole har i år slået dørene op til vores nye vikingehus, hvor børn og 
unge fra hele kommunen nu kan komme ud og prøve kræfter med vikingetidens 
vingesus. Her arbejder vi med de historiske håndværk, den nordiske mytologi, 
skriftsproget og vikingernes brug af naturens råvarer. 
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Vi lægger vægt på, at eleverne med et besøg her på Naturskolen også får noget 
fagligt med hjem og bliver inspireret til at arbejde videre med emnet. Samtidigt 
arbejder vi tværfagligt således, at vi kan koble andre fag på det historiske emne. 
Det kan være dansk, matematik, billedkunst og meget mere. For daginstitutionerne 
har vi lagt vægt på den pædagogiske vinkel for indlæringen. Børnene får lov til at 
være nysgerrige og prøve kræfter med processerne i vikingetiden. Her er nok at 
prøve kræfter med. 

Vi glæder os til den nye sæson, som allerede er fuldt belagt med både naturfaglige, 
historiske og/eller geologiske forløb. Udover, at vi laver undervisning og formidling 
for daginstitutioner og skoler, står vikingehuset også åben for alle andre, som har 
lyst til at benytte huset. Enten som et bålhus eller som det fine vikingehus det er. 

Sammenhæng på området for børn og unge 
Langt de fleste børn trives, udvikles og lærer det, de skal med den hjælp 
forældrene, dagtilbud og skole kan give. Men nogle børn og unge har af forskellige 
årsager brug for en ekstra indsats. Det kan ofte involvere en sagsbehandler. 

I de sidste tre år har det været forsøgt med at have et særlig team af 
sagsbehandlere omkring børn og unge i Fladså Skoledistrikt. Sagsbehandlerne har 
haft færre sager per sagsbehandler, så de havde tid til et tættere samarbejde. Først 
og fremmest med familierne, men også med dagtilbud og skoler. Samt tid til en 
tættere opfølgning i sagerne, så der var større sikkerhed for, at de forskellige 
indsatser sikrede børnenes og de unges udvikling og trivsel. 

På baggrund af erfaringerne fra dette projekt samt lignende projekter i andre 
kommuner, har Byrådet besluttet at udbrede denne organisationsform til hele 
Næstved Kommune. 

Årsberetning 2019 – Side 34 



    

   
         

     

          

    
    

 

 
 

     
  

 
  
 

  

    

           
            
     

                
             

             
         

             
           
              
  

             
          

         
         

             
            

          
         

           
           

        

Børne- og Skoleudvalgets økonomi 
På Børne- og Skoleudvalgets område administreres økonomien på politikområderne 
Børn og Unge, Dagpasning samt Undervisning. 

Drift 
Nedenstående tabel viser budget og forbrug på Børne- og Skoleudvalgets 
politikområder. 

Negative tal er indtægter, 
positive tal er udgifter, 
1.000 kroner 

Oprindeligt 
budget 2019 

Korrigeret budget 
2019 

Regnskab 2019 Afvigelse i 
forhold til 

korrigeret budget 
+ =underskud 

- =overskud 

Børn og Unge 277.390 276.783 274.800 -1.983 

Dagpasning 294.209 297.773 292.347 -5.427 

Undervisning 767.138 803.059 776.690 -26.369 

Børn- og Skoleudvalget i 
alt 1.338.737 1.377.616 1.343.837 -33.779 

Der var i 2019 budgetteret med nettodriftsudgifter på 1.377,6 millioner kroner. 
Forbruget i 2019 blev samlet 1.343,8 millioner kroner og dermed et samlet 
overskud på 33,8 millioner kroner. 

Der har i 2019 været et samlet overskud på Børn og Unge på 2,0 millioner kroner. 
Virksomhederne på Børn og Unge området har et overskud på 1,7 millioner, som 
overføres til 2020. Det resterende overskud på 0,3 millioner kroner er på de 
centrale konti og det overføres til udvalgets bufferpulje i 2020. 

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev Børn og Unge området tilført 17,0 
millioner kroner årligt. Det blev desuden besluttet at eftergive underskud på 
området ved udgangen af 2018, så området ikke startede op med et efterslæb fra 
tidligere år. 

På Dagpasning er der et overskud på 5,4 millioner kroner. Resultatet dækker over 
henholdsvis et underskud på demografikontoen samt overskud på fælles formål, 
pædagogiske assistentelever og områdets virksomheder. Hele beløbet overføres til 
virksomhederne samt konkrete projekter og opgaver i 2020. 

Undervisning har haft et overskud på 26,4 millioner kroner, hvoraf de 14,6 millioner 
kroner er fra kompetenceudviklingsmidler, der er opsparet til brug for finansiering af 
kompetenceudvikling frem til 2021. Hovedparten af det resterende overskud på 
undervisningsområdet skyldes tekniske overførsler som følge af forskel på 
kommunens regnskabsår og skolernes regnskabsår, som er lig med skoleåret. Disse 
midler anvendes i den resterende del af det igangværende skoleår. Overskuddene 
på virksomhederne og centrale konti bliver overført til 2020. 
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Anbringelser, 122.837 

Forebyggende 
foranstaltninger, 

24.433 

Udviklingscenter Børn 
og Familie, 25.532

Dagpleje, 58.017 

Tilskud til privat 
pasning, 18.173 

Fællesudgifter 
dagpasning, 49.355 

Skoler og SFO, 
636.511 

Øvrige virksomheder 
skoleområdet, 19.664 

Privat-, efterskoler og 
ungdomsskoler, 

67.875 

undervisning, 52.640 

Sådan  fordelte  udgifterne  sig  på  Børne- og  Skoleudvalgets  område  i  2019,  
1.000  kroner 

Øvrige udgifter 

Ungenetværket, 
11.678Børnefamilieenheden 
, 52.457 

Specialpædagogisk
Øvrige Børn og Unge,netværk, 19.353

18.510 

Daginstitutioner, 
166.801 

Anlæg 
Der har i 2019 været budgetteret med nettoanlægsudgifter på 37,6 millioner kroner 
på Børne- og Skoleudvalgets område. Der har i 2019 været afholdt anlægsudgifter 
for samlet 15,3 millioner kroner og dermed 22,3 millioner kroner mindre end 
budgetteret. Det uforbrugte beløb er overført til 2020. 

I 2019 har der på Børne- og Skoleudvalgets område primært været afholdt 
anlægsudgifter til Elvergårdens skole og udbygning af Ll. Næstved Skole. 

Læs  mere  om  regnskabsresultatet  på  de  enkelte  politikområder  i  de  specielle  
bemærkninger,  som  kan  findes  i  bilagssamlingen  til  årsberetningen  på  naestved.dk. 
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Nøgletal på Børne- og Skoleudvalgets område 

Regnskab 
2015 

Regnskab 
2016 

Regnskab 
2017 

Regnskab 
2018 

Regnskab 
2019 

Antal indskrevne børn: 

- Dagpleje 0-2 år 630 600 624 636 542 

- Vuggestue 0-2 år1 804 917 958 762 750 

- Børnehave 3-5 år1 2.200 2.239 2.198 1.865 1.930 

- SFO3 2.794 2.555 2.637 2.425 2.314 

- SFO23 284 324 346 270 230 

Tilskud privat institutioner, 
0-2 årige 

- - 71 71 68 

Tilskud privat institutioner, 
3-5 årige 

- - 123 132 140 

Tilskud privat pasning §80, 
0-2 årige 

- - 88 127 157 

Klassekvotient bh.kl.-9. kl. 
gennemsnit inkl. specialklasser3 20,5 19,3 19,1 20,57 20,84 

Antal børn i kommunens 
folkeskoler 
6-16 år3 

7.990 7.768 7.548 7.297 7.246 

Antal privatskoleelever2 - 1.331 1.471 1.489 1.457 

Antal efterskoleelever2 - 400 346 357 325 

Antal anbragte børn uden for 
hjemmet, heraf 

- antal børn i familiepleje 81 89 86 83 87 

- antal børn i andre anbringelser 144 144 140 135 129 

1:  Både  vuggestue  og  integrerede  institutioner  0-2-årige  samt  både  børnehave  og  integrerede  institutioner  3-5  årige,  er  
fra  2017  opgjort  som  gennemsnit 
2:  Opgjort  pr.  5.  september  i  det  pågældende  år.  
3: Børnetal SFO og antal børn i folkeskolen er opgjort pr. 1. januar. Antal børn er fra 2018 ekskl. 10. klasse, idet 10. 
klasse fra 2018 er placeret på ZBS. 
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