
BØRN OG UDDANNELSE 
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie  

og Børnesocialpolitik 
Drift, serviceudgifter 

Budget 2023 
 
Indledning 
 
Området administreres af udvalget for Børn og Uddannelse og omfatter udgifter til dagpleje, 
daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige pasnings-
tilbud samt dagtilbud til børn med særlige behov. 
 
Derudover omfatter området folkeskoler, skolefritidsordninger, Pædagogisk Psykologisk Råd-
givning (PPR), skolebibliotekerne, Pædagogisk Center, specialcentre og ungdomsskoler. Udval-
get varetager endvidere samarbejdet med private og selvejende institutioner.  
 
Området omfatter ligeledes udgifter til sociale indsatser for børn og unge med tilknytning til 
grundskolen, udgifter til den kommunale tandpleje og sundhedspleje samt SSP. 
 
 
Budget 
  
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

Børnepasningspolitik:     
Fælles formål 77.523 72.168 69.694 67.088 
Dagpleje 88.466 88.466 88.466 88.466 
Daginstitutioner (Institutioner kun for 
børn indtil skolestart) 264.901 286.413 286.468 286.468 
Tilskud til privatinstitutioner, privat 
dagpleje, private fritidshjem, private 
klubber og puljeordninger 28.916 28.916 28.916 28.916 
Særlige dagtilbud og særlige klubber 16.429 16.429 16.429 16.429 
     
Uddannelsespolitik:     
Folkeskoler og udgifter for kommunens 
samlede skolevæsen  

 
553.404 543.255 537.641 530.595 

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 21.561 21.561 21.561 21.561 
Skolefritidsordninger 45.016 45.017 45.016 43.067 
Befordring af elever i grundskolen 21.874 21.829 21.830 21.831 
Specialundervisning i regionale tilbud 1.904 1.904 1.904 1.904 
Kommunale specialskoler og interne      
skoler i dagbehandlingstilbud og på an-     
bringelsessteder, jf. folkeskolelovens §      
20, stk. 2 og stk. 5 167.382 167.382 167.382 167.382 
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 3.792 3.792 3.792 3.792 
Bidrag til statslige og private skoler 81.747 81.747 81.747 81.747 
Efterskoler og ungdomskostskoler 20.742 20.746 20.746 20.746 
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Teatre 189 189 189 189 
Ungdomsskolevirksomhed 23.874 23.874 23.874 23.874 
Kommunale tilskud til statsligt      
finansierede selvejende uddannelses- 
institutioner m.v.  108 108 108 108 
     
Familie og Børnesocialpolitik:     
Tilbud til børn og unge med særlige be-
hov 153.307 152.085 150.864 149.474 
Støtte til frivilligt socialt arbejde og øv-
rige sociale formål 3.252 3.252 3.252 3.252 
Kommunal tandpleje 37.447 39.161 40.885 40.885 
Kommunal sundhedspleje 15.989 15.989 15.989 15.989 
I alt 1.627.823 1.634.283 1.626.753 1.613.763 

 
Bemærkninger 2023-2026, børnepasningspolitik 
 
Generelle forudsætninger 
  
Børneområdet råder over i alt 4.177 pladser jf. nedenstående tabel. Det opgjorte antal pladser 
er inkl. 22 pladser i specialgrupper samt dagtilbud i landsbyordninger. Hertil kommer 37 plad-
ser i specialbørnehaven Løvetand, der ikke indgår i nedenstående tabel. 
  

0-2 årige 
  

3-5 årige 
  

I alt 
  

  
Pasningstilbud 

Antal pladser 
Dagpleje 775 0 775 
Daginstitutioner 871 2.531 3.402 
I alt 1.646 2.531 4.177 
 
Egenbetaling  
Forældrenes egenbetaling udgør maximalt 25 % af kommunens bruttodriftsudgifter for hhv. en 
dagplejeplads, daginstitutionsplads 0-2 år, daginstitutionsplads 3-5 år. Egenbetalingen opkræ-
ves ved forældrene over 11 måneder. 
 
I 2023 er der 26 vuggestueafdelinger og 16 børnehaver, hvor der er tilvalgt et sundt frokost-
måltid, hvorfor egenbetalingen her vil blive suppleret med en madtakst, der udgør den fulde 
udgift forbundet med et sundt frokostmåltid. Madtaksten i 2023 er 717 kr. pr. måned i 11 må-
neder. 
  
Forældrene har mulighed for at søge et fripladstilskud, der kan tildeles efter såvel økonomiske 
som pædagogiske kriterier. Takster fremgår på www.kolding.dk.     

http://www.kolding.dk/
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De forventede udgifter vedrørende fripladstilskud fremgår af nedenstående tabel: 
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 

  
Fripladstilskud 

 
Dagpleje 4.420 
Daginstitutioner, inkl. fri-
plads til frokostordning 

 
24.870 

Fripladstilskud i alt 29.290 
De nærmere regler fremgår af henholdsvis dagtilbudsloven og servicelovens § 32. 
 
Fælles formål 
 
Fælles formål på dagpasningsområdet vedrører områder, der går på tværs af dagpleje og dag-
institutioner. 
 
De samlede udgifter udgør 77,523 mio. kr. i 2023. De største udgiftsposter fremgår af neden-
stående tabel: 
 
Beløb i hele 1.000 kr., netto 
 

Udgift 

Søskendetilskud, inkl. frokostordning 11.313  
Tilskud til forældre der vælger privat pasning 23.166 
Team for pædagogisk kvalitetsudvikling 7.196 
 
Ved søskendetilbud betaler forældrene fuld pris for den dyreste plads og søskendetilskuddet 
gives til den/de billigste plads(er). 
 
For 0-2 årige forventes det, at der gives tilskud til privat pasning til cirka 290 børn. 
  
Teamet for Pædagogisk Kvalitetsudvikling understøtter dagtilbud i Kolding Kommune i at lyk-
kes med at tilbyde et læringsmiljø, hvor alle børn oplever sig som en del af et børnefællesskab, 
også børn i udsatte positioner. Herudover arbejder teamet også med kompetenceudvikling af 
personalegrupper både gennem uddannelse af og sparring med personale.  
 
Teamet for Pædagogisk Kvalitetsudvikling består af 9 kvalitetspædagoger og 4 pædagogiske 
rådgivere. De Pædagogiske Rådgivere indgår i tilsynsopgaven på børneområdet med en andel 
svarende til en fuldtidsstilling. 
 
Herudover kan institutionerne tildeles akuttimer til somatiske sygdomme, ligesom der fordeles 
en pulje til socioøkonomi ud fra den enkelte institutions faktiske børnesammensætning. 
Der er fire specialtilbud i almeninstitutioner og en specialbørnehave.  
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Dagpleje 
 
Der er budgetteret med, at der er ca. 233 dagplejere i kommunen. Dagplejernes geografiske 
placering varierer over tid. Det er ikke altid muligt at rekruttere nye dagplejere i de skoledi-
strikter, hvor efterspørgslen efter dagplejere er størst. 
 
Antal pladser 
Det normerede antal pladser er 775, svarende til det antal børn, der kan modtages i dagplej-
en.  
 
Udgifter 
Udgifterne til dagplejen udgør netto 88,466 mio. kr.  
 
Personale 
Der er budgetteret med i alt 88,351 mio. kr. til dagplejernes løn. Til 15 dagplejekonsulenter,  
3 kontormedarbejdere og 2 ledere er der budgetteret med 9,847 mio. kr. 
  
Daginstitutioner 
 
Der er 34 daginstitutioner (uden landsbyordninger) i kommunen til børn i alderen 0-5 år. Dag-
institutionerne er spredt geografisk over de fleste skoledistrikter i kommunen.  
  
Antal pladser 
Daginstitutionernes samlede normering udgør 3.339 pladser (uden landsbyordninger). Den 
mindste daginstitution er normeret til 29 børn, den største til 235 børn. 
 
Udgifter 
Udgifterne til drift af daginstitutionerne udgør i 2023 brutto 340,765 mio. kr. Heraf udgør 
egenbetalingen (forældrebetaling) 94,092 mio. kr. Kommunes udgifter til fripladser udgør 
23,516 mio. kr. 
  
Personale 
Daginstitutionernes har en samlet lønsum på 292,314 mio. kr. 
  
Institutionernes øvrige udgifter 
De børnetalsafhængige standarder dækker institutionernes udgifter til administration, persona-
leaktiviteter, uddannelse, inventar, fødevarer, beskæftigelsesmaterialer, udflugter m.m. Der 
gives både beløb pr. barn, fordelt på 0-2 årige og 3-5 årige, samt et fast budget pr. institution 
til f.eks. renovation og administration. 
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Tilskud til puljeordninger, private klubber og private institutioner 
  
Der gives tilskud til private institutioner. Dette beløb fordeler sig efter antallet af børn i institu-
tionen. Tilskuddet opdeles i 3 dele; administrations-, bygnings- og driftstilskud. 
 
Der er budgetlagt et beløb til tilskud til private institutioner på 28,799 mio. kr., svarende til 85 
pladser til 0-2 årige og 276 pladser til 3-5 årige.  
 
Særlige dagtilbud og særlige klubber 
 
På fælleskonti er der budgetlagt med 2,779 mio. kr. til specialområdet. Budgettet bruges til 
hjælpemidler, kørselsordning til specialinstitution, betaling for plads i specialinstitution i anden 
kommune, rengøring, teknisk service mv.  
 
Kolding Kommune har en specialdaginstitution med 37 normerede pladser til 3-5 årige. Der er 
budgetlagt med 13,649 mio. kr., hvoraf personaleomkostninger udgør 12,845 mio. kr.  
 
Bemærkninger 2023-2026, uddannelsespolitik 
 
Folkeskoler 
 
Elever 
I skoleåret 2022/23 har normalundervisningen pr. 5. september 2022 i alt 8.450 elever, inklu-
siv elever i børnehaveklasserne, på folkeskoler i Kolding Kommune. Heraf udgør elevtallet i 0. 
klasse i 856 elever. 
 
Personale 
Det samlede lønbudget givet til de enkelte skoler til aflønning af børnehaveklasseledere, lære-
re og SFO-medarbejdere i undervisningen er 383,748 mio. kr.  I centrale puljer til aflønning af 
skolekonsulenter, bevilling til en god skole for alle mv. er placeret 11,184 mio. kr.  
 
Der er budgetteret med 46,282 mio. kr. til lederløn og administrativt personale. 
 
Normalundervisning 
Det årlige undervisningstimetal (fagopdelt og understøttende undervisning) til den enkelte sko-
le udmøntes, dels ved minimumstimetallet for klassetrinet gange antallet af klasser og dels 
ved en koefficient pr. elev. Koefficienten er stigende ved stigende klassekvotient. Timer ud 
over minimumstimetallet kan anvendes til holdundervisning, deletimer eller tolærerordning 
efter beslutning på den enkelte skole. Vikartildelingen udgør i alt 3,54 % af undervisningstime-
tallet. 
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Supplerende undervisning:  
Timerne til supplerende undervisning er for skoleåret 2022/2023, som udgangspunkt, tildelt 
med 3,50 timer pr. elev i 0. – 9. kl., idet der dog tildeles den enkelte skole minimum 400 ti-
mer. Hertil kommer en procentvægtning af skolerne ud fra belastningsgrad mv. 
 
Personale 
Samlet personaleressource til supplerende undervisning samt AKT i skoleåret 2022/2023 er 
29.720 timer. 
 
Undervisning af tosprogede elever 
Tildeling af timer til tosprogsundervisning er for skoleåret 2022/2023 givet ud fra en behovs-
vurdering, således at der er udmøntet 7 timer/elev. Der er 6 modtagerklasser på Munkevæn-
gets skole. Der tildeles budget til 748 elever, som er tosprogede.  
 
Personale 
Til tosprogsundervisningen i skoleåret 2022/2023 anvendes ca. 9.800 timer. 
 
Der er desuden afsat 1,00 fuldtidsstilling til integrationsmedarbejdere på Munkevængets Skole 
og 0,85 stilling på Bramdrup Skole. 
 
Skolebiblioteker samt Pædagogisk Center 
Skolebibliotekerne varetager nyindkøb, vedligeholdelse og klargøring af basissamlinger samt 
de fælles udlånssamlinger. Desuden varetager de drift og vedligehold af skolebibliotekernes 
fælles database.  
 
Pædagogisk Center varetager nyindkøb og vedligeholdelse af informations- og udlånssamlinger 
til brug for skolevæsnets ansatte. Der arrangeres kurser i forbindelse med efteruddannelser. 
Desuden er der kørselsordning med materialer og materiel mellem skoleafdelingens decentrale 
enheder og Pædagogisk Center. Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 16,310 mio. 
kr.  
 
Pædagogisk Center har indtægter i kraft af klargøring af uv-materialer, kursusafdeling og cate-
ringfunktion i forbindelse hermed. 
 
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR 
 
PPR er en rådgivningsenhed tilknyttet Kolding Kommunes folkeskoler og privatskoler samt Kol-
ding Kommunes daginstitutioner. 
 
PPR`s hovedopgave er at sikre børn en optimal opvækst og optimale uddannelsesmæssige 
betingelser, især børn med særlige behov. Derudover skal PPR medvirke til den stadige udvik-
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ling af Kolding Kommunes børn- og ungepolitik. Ligeledes har PPR en opgave i relation til at 
opkvalificere frontpersonale. 
 
Der er budgetteret med en årlig nettoudgift på 26,561 mio. kr. under uddannelsespolitik og på 
børnepasningspolitik udgør nettobevillingen 8,419 mio. kr.  
 
For at beskrive og medvirke til løsningen af de mangeartede opgaver, inden for børn og unge 
området, er der på PPR ansat psykologer, skolekonsulenter inden for tale/sprog-, AKT- (ad-
færd – kontakt – trivsel) og læseområderne, tale-/hørepædagoger, fysioterapeuter, skolesoci-
alrådgiver, legetekpædagog og administrative medarbejdere.  
 
Skolefritidsordninger 
 
Skolefritidsordningerne er åbne på alle årets hverdage med undtagelse af påskeugens hverda-
ge, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, mellem jul og nytår og 3 uger i juli måned. 
På lukkedage er der mulighed for pasning i gæste-SFO med undtagelse af fredag efter Kr. 
Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Der er én gæste-SFO i Christiansfeld, én i Vamdrup, én i 
Lunderskov samt to i Kolding by.  
 
Udgifterne til drift af SFO og SFO-klub udgør netto 45,016 mio. kr. Der er budgetlagt med 65 
pladser for førskolebørn (Eltang Skole, Fynslund skole og Børnehus), 2.943 pladser i SFO (0. – 
3. klasse), 39 pladser i SP-SFO og 138 pladser i SFO-klub (4. – 6. klasse).  
 
Specialundervisning i regionale tilbud 
 
Specialundervisning i regionale tilbud er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke 
kan tilbydes inden for almenskolens rammer. Ud over kommunens skoletilbud til specialunder-
visning, køber Kolding Kommune også pladser i regionale tilbud til elever med smalle handi-
caps, som f.eks. elever med høretab. I 2023 forventes det, at der vil være 6 elever i regionale 
tilbud. 
  
Det samlede nettobudget til betaling for elever, der modtager undervisning i regionale tilbud, 
udgør 1,904 mio. kr.  
 
Kommunale specialskoler 
 
Børnespecialundervisning 
Specialundervisningen er rettet mod elever, der har behov for et tilbud, der ikke kan tilbydes 
inden for almenskolens rammer medmindre, der gives støtte i mere end 9 ugentlige klokketi-
mer. Specialundervisningen består af en gruppe elever, der modtager undervisning i special-
centre, og en gruppe der modtager undervisning i specialklasser. 



BØRN OG UDDANNELSE 
Børnepasningspolitik, Uddannelsespolitik og Familie  

og Børnesocialpolitik 
Drift, serviceudgifter 

Budget 2023 
 
Typisk for elevgruppen, der modtager undervisning i specialcentre, er at de er kontakt- eller 
udviklingshæmmede eller har opmærksomhedsforstyrrelser, socio-emotionelle vanskeligheder 
eller svære tale-/læsevanskeligheder. Undervisningen kan også foregå på skoler i andre kom-
muner/regionale tilbud, hvis der f.eks. er tale om elever, som er blinde eller døve. Undervis-
ning på døgninstitutioner og sociale opholdssteder er også omfattet af området.  
 
Typisk for elevgruppen, der har et behov for specialklasseundervisning, er at de har generelle 
indlæringsvanskeligheder. Det samlede budget til specialundervisning udgør netto 167,382 
mio. kr.    
 
Specialcentre  
Alle specialcentre er helhedstilbud, hvor læring foregår i et integreret undervisnings- og fri-
tidstilbud. I henhold til udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet skal der fortsat være 
særskilt tildeling til fritidstilbud, selvom det er et integreret tilbud.  
 
Specialundervisning  
Til skoleåret 2022/23 er der tildelt til 592 specialundervisningselever. Der er jf. nedenstående 
tabel tildelt til 592 elever til specialundervisningstilbud i Kolding Kommune. Hertil kommer 64 
elever, som enten modtager undervisning på skoler, der har driftsoverenskomst med Kolding 
Kommune, eller som modtager undervisning i andre kommuner.  
 
Elevfordeling på Kolding Kommunes undervisningstilbud: 
Specialundervisningstilbud i Kolding Kommune Antal elever 
Bramdrup (opmærksomhedsforstyrrelser) 57 
Vonsild (udviklingshæmmede) 86 
Ådalsskolen (kontakthæmning) 109 
Akutklassen – Ungdomsskolen 2 
Munkevængets Skole (tale-/læsevanskeligheder) 49 
Karen Blixen Skolen (generelle indlæringsvanskeligheder) 89 
Marielundskolen (socio-emotionelle vanskeligheder) 102 
Specialklasser Skanderup-Hjarup Forbundsskole (generelle indlæ-
ringsvanskeligheder) 

 
54 

Elever der modtager støtte i mere end 9 ugentlige klokketimer på 
almenskoler 

 
44 

Total 592 
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Statslige og private skoler 
 
Det kommunale bidrag til frie grundskolers drift 
Bopælskommunen betaler bidrag til staten for grundskolelever pr. 5. september i året før fi-
nansåret. Kommunernes bidrag fastsættes på finansloven og i 2023 udgør bidraget 42.277 kr. 
pr. elev inkl. 5 % moms. Der forventes 1.976 elever, hvilket medfører en samlet udgift på 
83,540 mio. kr.  
 
Skolefritidsordninger på privatskoler 
Staten yder tilskud til skolefritidsordninger ud fra antal årselever, der er indskrevet fra skolens 
børnehaveklasse og 1.-3. klasse. Tilskuddet pr. årselev fastsættes på finansloven. Elevens 
bopælskommune betaler bidrag til staten, som svarer til statens tilskud pr. årselev. Der er 
budgetlagt med 500 elever à 8.319 kr., hvilket medføre en samlet udgift på 4,160 mio. kr. 
 
Efterskoler og ungdomskostskoler 
 

Kommunalt bidrag til staten 

Staten yder tilskud til elever på efterskoler. Kommunernes bidrag til staten fastsættes på fi-
nansloven. Der forventes 581 elever à 39.762 kr. inkl. 5 pct. moms, hvilket betyder en samlet 
udgift på 23,101 mio. kr. 
 
Ungdomsskoler 
Ungdomsskolens samlede budget for 2023 udgør 23,363 mio. kr.  
 
Fritidsundervisning 
Fritidsundervisningen (=klassisk ungdomsskoleundervisning) foregår i Kolding, Christiansfeld, 
Lunderskov, Vamdrup og Vester Nebel. Ungdomsskolen tilbyder ligeledes den obligatoriske 
undervisning til knallertkørekort. 
 
Dagundervisning 
Nordre Skole (Ungdomsskolen Kolding) har elever i den undervisningspligtige alder. Som al-
ternativ til undervisning i folkeskoler, tilbydes undervisning i Ungdomsskolen Koldings heltids-
undervisning. Eleverne henvises fra folkeskoler, ungdoms- og efterskoler, specialskoler eller af 
kommunens psykologiske/socialrådgivende instanser. PPR står for visitation af eleverne. Der er 
i alt 30 normerede pladser. 
 
PULS (Ungdomsskolen Kolding) tilbyder undervisning af sent ankomne to-sprogede 14-25 åri-
ge. Der undervises i dansk, matematik, engelsk og danske samfundsforhold. For størsteparten 
af eleverne er målet folkeskolens afgangsprøver. Fysik, tysk, fransk, ekstra engelsk og ekstra 
matematik tilbydes i ungdomsskolens fritidsundervisning. En del af eleverne undervises i sam-
arbejde med Lær Dansk Kolding og Arbejdsmarkedsafdelingen. 
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AKUT-klassen er for unge, der ikke kan være i en folkeskoleklasse pga. forskellige udfordrin-
ger. I en periode kan en elev få undervisning i AKUT-klassen. Målet er at komme tilbage til den 
almene folkeskole igen. Der er 8 pladser. Tilbuddet overflyttes til Marielundskolen senest fra 1. 
aug. 2023. 
 
Klubaktiviteter 
Ungdomsskolen har tilknyttet åbne klubber på C. F. Tietgensvej, Fabriksvej, Junior- og Ung-
domsklubben Skovparken, Juniorklubben Grauen, Juniorklubben DolleKilden, Ungdomscaféen i 
Lunderskov, Ungdomsklubben Jordrup og i Christiansfeld-afdelingen og Vamdrup-afdelingen er 
der tilknyttet en åben ungdomsklub samt en juniorklub.  
 
De udbudte klubaktiviteter spænder i aldersgruppen 10 til 20 år.  
 
Bemærkninger 2023-2026, familie og børnesocialpolitik 
 
Tilbud til børn og unge med særlige behov 
 
Området dækker tilbud til børn og unge med tilknytning til grundskolen. Området dækker også 
udgifter til både socialsager og handicapsager. 
 
Forebyggelse og tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre, at udsatte børn og unge 
får samme muligheder som deres jævnaldrende. Udgifterne fordeles hovedsagelig på tilbud om 
praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for forældre og barn, 
aflastningsordninger, økonomisk støtte til efterskoleophold, fast kontaktperson til barnet eller 
den unge eller anden økonomisk hjælp, der kan medvirke til forebyggelse af en anbringelse. 
 
Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, f.eks. anbringelser i plejefamilier, socialpæda-
gogiske opholdssteder, kost-/efterskoler eller på eget værelse, døgninstitution mv. når det må 
anses for at være af væsentlig betydning for hensynet til barnets eller den unges særlige be-
hov for støtte. Endvidere er handicappede børn døgnanbragt hos plejefamilier, på kost- og ef-
terskoler og på private opholdssteder. 
 
Varetagelsen af tilbud til børn og unge med særlige behov dækkes primært af Familieafdelin-
gen og Familiecentret. 
 
Familieafdelingen er udgifter til sagsbehandlernes bestilte ydelser og Familiecentret er udfører 
på området. 
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Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 
 
Der afsættes årligt et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet 
fastlægges af kommunen, og hensigten er at styrke samspillet mellem kommunen og de orga-
nisationer, som yder det frivillige sociale arbejde. 
 
Udover at der gives et årligt tilskud til en række frivillige organisationer, er der afsat en pulje, 
som ikke er øremærket til bestemte frivillige organisationer, hvorfra der kan ydes økonomisk 
støtte. 
 
Kommunal sundhedstjeneste 
 
Sundhedsplejens arbejdsopgaver er rettet mod gravide, småbørn og skolebørn samt deres 
familier. Sundhedsplejen omfatter børn fra fødsel og indtil undervisningspligtens ophør. Sund-
hedsplejen aflægger hjemmebesøg til alle spædbørn, småbørn og sårbare gravide. Foruden 
hjemmebesøg tilbydes konsultationer i Sundhedscentret. 
 
Udsatte unge førstegangsfødende tilbydes et fødsels- og forældreforberedelsesforløb som har 
til formål, at informere om fødslen og barnets udvikling, at forberede forældrene til forældre-
skab, at skabe netværk med andre førstegangsfødende og at styrke forældrenes kompetencer. 
Forløbet starter midt i graviditeten og varer til børnene er knap 1½ år. Flergangsfødende tilby-
des mødregrupper. 
 
Kommunal Tandpleje 
 
Tandplejens grundlæggende opgaver består af: 

• Almen børne- og ungdomstandpleje: Tilbud til alle kommunens 0-18 årige om veder-
lagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. 

• Tandpleje til kommunens 18-21 årige – Alle unge, der fyldte 18 år efter 1. januar 2022 
er omfattet af den vederlagsfri kommunale tandpleje indtil de fylder 22 år.  Ordningen 
er implementeret løbende indtil udgangen af 2025, hvor den er fuldt ud implementeret. 

• Tandregulering af de 0-18 årige, som efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer ligger in-
den for visitationskriterierne. 

• Omsorgstandpleje: Forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund 
af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan ud-
nytte de almindelige tandplejetilbud i Praksistandplejen. 

• Specialtandpleje: Et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklings-
hæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ung-
domstandplejen, Praksistandplejen eller Omsorgstandplejen. 

• Socialtandpleje: Et vederlagsfrit tilbud om tandbehandling til de mest socialt udsatte 
personer, f.eks. gadehjemløse, som ikke har mulighed for at benytte de almindelige 
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tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, Praksistandplejen, Omsorgstandplejen 
eller Specialtandplejen. 

• Koordination af tandpleje mellem offentlig/privat sektor: Konsulentbistand vedrørende 
støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede skader (Sundhedslovens § 135) og koordi-
nation af tandpleje for målgrupperne i privat praksis (Sundhedslovens § 129, § 131 og 
§ 133) samt henvisning til og samarbejde med regionstandplejen (Sundhedslovens § 
162) og odontologiske videnscentre (Sundhedslovens § 163). 

 
I henhold til lovgivning på området skal tandplejen yde, såvel individuel som gruppeorienteret, 
forebyggelse herunder informations- og rådgivningsvirksomhed. 
 
Tandplejen er organiseret på fire klinikker. En i Sundhedscentret, der rummer tandregulerin-
gen, specialtandplejen, øvrig kommunal voksentandpleje og administration. Derudover er der 
tre børne- og ungeklinikker på Riis Toft, i Bramdrupdam og i Vamdrup. På en række skoler har 
tandplejen undersøgelsesklinikker. 
 
 


