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 14. august 2019 

Lokal-MED har drøftet den del af handlekataloget til budget 2020, som vedrører sammenlægningen 

af Moltrup Skole og Louiseskolen. 

 

På Louiseskolen kan vi overordnet se fordele ved en sammenlægning af Moltrup Skole og 

Louiseskolen. En sammenlægning vil give mulighed for en højere grad af synergi og stordrift, lige 

som det vil sikre en større fleksibilitet for både elever og medarbejdere. En sammenlægning af 

Moltrup og Louiseskolen vil endvidere betyde, at eleverne fra Moltrup vil få mulighed for at komme 

i SFO. Medarbejderne på begge skoler vil kunne profitere af et større fagligt fællesskab med 

mulighed for en øget videndeling og udveksling af kompetencer de to skoler imellem. 

 

Vi vil dog påpege, at når der samtidig reduceres med 1,5 årsværk på ledelse og administration, vil 

det have konsekvenser på begge skoler i form af mindre tid til administrativt arbejde, 

forældresamarbejde, pædagogisk ledelse og personaleledelse – områder, hvor ressourcerne i 

forvejen må strækkes for at kunne løse opgaverne fagligt forsvarligt. Begge skoler rummer elever 

med vidtgående behov og her er en tæt ledelsessparring med medarbejderne absolut nødvendig 

for at sikre, at svære situationer bliver håndteret hensigtsmæssigt i forhold til eleverne. Her 

tænkes i sær på, at elevgruppen på begge skoler gennem de seneste år har ændret sig på den 

måde, at flere og flere elever er voldsomt udadreagerende.   

En reduktion i sekretærfunktioner svarende til ½ stilling vil betyde, at nogle opgaver, som for 

nuværende bliver løst af sekretærer vil skulle overtages af ledelsen, hvilket igen vil gå ud over 

kerneopgaven. 

 

En vellykket sammenlægning af to skoler med forskellige kulturer og forskellige værdisæt kræver 

tid og tålmodighed. Det er afgørende, at medarbejderne føler sig hørt og forstået i processen, og at 

der ikke opstår en oplevelse af, at den store skole tromler hen over den lille skole og blindt 

implementerer sine egne procedurer og egen praksis. Skal der for alvor opstå synergi i 

sammenlægningen, kræver det, at der er tid og ressourcer til at udvælge det bedste fra begge 

skoler og på baggrund af dette udarbejde fælles løsninger for fremtiden. 

 

Slutteligt vil vi bemærke, at sammenlægningen rent organisatorisk og budgetmæssigt kun kan 

fungere i praksis, hvis Moltrup Skole overgår til samme tildelingsmodel som Louiseskolen for såvel 

børn fra Haderslev Kommune som for børn fra andre kommuner. 

 

 

 

På vegne af lokal - MED 

Tine C. Poulsen  formand                          Bjørn Jensen næstformand. 
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