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Til Udvalget for Børn og Familie - Haderslev Kommune 

 

Kommentarer fra skolebestyrelsen ved Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup vedr. Haderslev 

kommunes budget 2020-2023 samt tilhørende handlekatalog. 

 
Skolebestyrelsen har drøftet ovenstående den 12. august 2019 og har i den forbindelse 
flg. bemærkninger: 
 
Bestyrelsen udtrykker bekymring i forhold til især to punkter i handlekataloget: 
 
pkt. 16: Budget til kompetenceudvikling i skoler og dagtilbud  
At de centrale puljer til kompetenceudvikling foreslås reduceret finder bestyrelsen 
uhensigtsmæssig, især med tanke på implementeringen af de nye obligatoriske praktisk-
musiske valgfag i folkeskolernes 7. og 8. kl. med tilhørende afsluttende prøver. Her vil 
der utvivlsomt blive brug for netop kompetenceudvikling til de lærere, som fremover skal 
løfte disse fag op på et andet niveau end tidligere valgfags. 
 
Pkt. 19: Højere takst på SFO forældrebetaling  
Bestyrelsen finder forslaget om en forhøjelse af forældrenes egenbetaling for SFO meget 
kritisabel af følgende grunde: 
 
I Haderslev kommune ligger forældrenes egenbetaling set i forhold til andre kommuner i 
forvejen i den høje ende, hvilket bl.a. fremgår af dokumenterende artikler på Danmarks 
Radio:  
 
www.dr.dk/nyheder/indland/store-prisforskelle-paa-fritidsordninger-her-er-de-ti-dyreste-
og-billigste-kommuner 
 
Haderslev kommune er i forvejen udfordret af, at en meget høj andel af forældre vælger 
folkeskolen fra til fordel for privat- og friskoler. Skolebestyrelsen er bekymret for, at en 
forhøjelse af en i forvejen meget høj SFO egenbetaling, vil medvirke til yderligere at 
skubbe den udvikling i en uønsket retning. 
 
Derudover udtrykker bestyrelsen alvorlig bekymring over, at den påtænkte forhøjelse 
rammer socialt skævt – og at man især oplever, at børn med anden etnisk baggrund og 
børn med 2-sprogsproblematikker, vælger den dyre SFO fra, selvom netop de ville have 
god gavn af de muligheder SFO’erne tilbyder. 
 
Bestyrelsen udtrykker et klart ønske om, at SFO’en bliver valgt til – af så mange børn 
som muligt, netop fordi SFO’en er medvirkende til at styrke børnenes sociale liv, og må 
ses som en vigtig brik, både i den samlede integration samt ikke mindst i det gode 
børneliv, som Haderslev kommune jo netop vægter så højt. 
 
Samlet set er det bestyrelsens oplevelse, at de forslag der findes beskrevet i  
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handlekataloget rammer især sårbare børn og deres familier. 
 
Bestyrelsen stiller sig tvivlende overfor, om disse påtænkte besparelser vil være 
besparelser i det lange løb? Eller om der vil være en pris at betale senere, for børnene, 
deres familier – og dermed for Haderslev kommune. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Lise Ribergaard 
Skolebestyrelsesformand 
 
 


