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Høringssvar omkring handlekataloget – budget 2020: 
 
 
 
Sønder Otting Buegade, MED udtaler følgende: 
 
Vi anerkender, at det almene skoleområde i denne runde er friholdt for besparelser, men vi kan godt være 
bekymrede over, hvilke konsekvenser Haderslev Kommunes økonomiske udfordringer får for skolerne i 
kommunen de kommende år. 
 
Vi oplever et markant behov for mest muligt stabilitet på skoleområdet over en længere periode, det er 
vanskeligt at navigere pædagogisk fremsynet, udviklende og nytænkende i en økonomi, som er så 
svingende fra år til år, som vi har oplevet over en årrække nu. 
 Vi er klar over, at der altid vil være visse uforudsigelige udsving, men der er dog via forskellige databaser 
mulighed for at agere fremadrettet på f.eks. elevtal, som stiger eller falder. 
Vi er sikre på, at der også findes andre tal, der kan give et fingerpeg omkring kommunal økonomi 
fremadrettet, prognoser, databaser og statistikker der kan medvirke til, at vi som engagerede 
medarbejdere i Haderslev Kommune får mulighed for at udføre vores arbejde godt og kvalificeret i en lang, 
stabil periode til gavn for de elever, vi hver dag arbejder på at gøre så dygtige, som de kan blive. 
 
I forhold til det konkrete handlekatalog: 
 
Prisstigning på SFO: Vi kan være bekymrede for et øget fravalg, med et socioøkonomisk tal på 178 og også 
mange familier med anden etnisk oprindelse end dansk vil det være til skade for flere af vores elever, hvis 
SFO-prisen stiger og de holdes hjemme i stedet. Beløbet alene på SFO i indskolingen er meget tæt på den 
samlede skole-og SFO pris i indskolingen på nogle af privatskolerne. 
 
Kompetencemidler: Det er meget vigtigt, at pengene til denne pulje kommer tilbage igen efter 2 år, der er 
stadig et efterslæb på linjefagskompetence i flere fag, og skoleudvikling såvel som faglig udvikling risikerer 
at blive bremset, hvis ikke midlerne kommer til rådighed igen. 
 
Kulturområdet: I forbindelse med Den Åbne Skole vil det forringe vores muligheder, jo flere kulturtilbud, 
der spares væk eller minimeres. 
 
Konsulenter: Vi har et ønske om at få konsulenterne tættere på dagligdagen, midlerne kan lægges ud, det 
vil give os en bedre mulighed for at løfte komplicerede opgaver mere hensigtsmæssigt. 
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