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Haderslev den 14. august 2019 

Høringssvar vedrørende budget 2020 

 

Kære politikere 

Skolebestyrelsen har drøftet det udsendte høringsmateriale. 

Vi kan se muligheder i en sammenlægning af Louisekolen og Moltrup Skole som beskrevet i 

oplægget, hvor lokaliteten i Moltrup også fortsat anvendes til skolebrug.  

I forhold til besparelsen på 870.000 kr. så vurderer vi, at det må være skolebestyrelsen og 

ledelsen på den kommende sammenlagte skole, der træffer de nødvendige dispositioner.  

I en sammenlægning af forskellige organisationer vil der altid være en række uforudsete faktorer - 

som vi så det tilbage i 2011/12 med dannelsen af fællesskolerne. Besparelserne på ledelse 

dengang var netop med til at gøre processen vanskelig, og det har på flere skoler trukket spor helt 

frem til i dag - det behøver vi ikke at gentage. Derfor er der behov for nærværende og lokal ledelse 

for at komme godt igennem processen. 

Samlet set svarer det ønskede provenu til ca. til 1,25 % af den nye sammenlagte skoles budget, så 

derfor anbefaler vi handlefrihed, så der kan skabes gode lokale løsninger i et tæt samarbejde 

mellem forældre, medarbejdere og ledelse. 

I kataloget foreslås det ydermere, at ledelsen samles på en matrikel, hvilket vi undrer os over. Det 

er vist ikke tilfældet på Louiseskolen idag, og vi har da også erfaring med, at ledelse lokalt på 

Moltrup Skole er en nødvendighed i hverdagen.  

Elevgruppens udfordringer betyder, at der opstår mange uforudsigeligheder i hverdagen. Ofte i 

form af voldsomme episoder, hvor der er brug for ledelse til at hjælpe til med at løfte den 

pædagogiske del og til at håndtere den personalemæssige side. 

Vi foreslår derfor, at teksten i kataloget ændres, så skolebestyrelserne på de 2 skoler sammen kan 

bruge tiden frem til årsskiftet på at kvalificere beslutningen om udmøntningen af besparelsen, så 

driften af skolen fremadrettet sikres lokalt og optimalt. 

Undervejs i det forløb mødes vi gerne med jer for at drøfte aktuelle sider af processen - det har vi 

jo gode erfaringer med omkring Budget 2019 i sidste skoleår. 

 

Med venlig hilsen 

 

Skolebestyrelsen Moltrup Skole 

 

 


