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Høringssvar – sammenlægning af Moltrup Skole og Louiseskolen 
 

 

I skolebestyrelsen på Louiseskolen kan vi overordnet se fordele ved en sammenlægning af Moltrup 

Skole og Louiseskolen. Det vil give mulighed for en højere grad af synergi og stordrift, lige som det 

vil sikre en større fleksibilitet for både elever og medarbejdere. Samtidig vil medarbejderne på 

begge skoler også nyde godt 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 pædagogisk ledelse og 

personaleledelse – områder, hvor ressourcerne i forvejen må strækkes for at dække 

efterspørgslen. Begge skoler rummer elever med vidtgående behov, og her er en tæt 

ledelelsessparring med medarbejderne det mest effektive redskab til at sikre, at svære situationer 

bliver tacklet nænsomt og hensigtsmæssigt i forhold til eleverne, og at medarbejderne samtidig er 

trygge i deres håndtering af situationerne. 

 

Vi tvivler herudover på, at den forventede besparelse kan opnås allerede pr. 1. januar 2020. 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. 
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