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Høring vedr. handlekatalog –budget 2020 og overslagsårene.

Høringssvar

Skolebestyrelsen på Sønder Otting Skole, Buegade må konstatere ud fra handlekataloget, at Haderslev 
bliver en dårligere kommune at bo i.

Vi kan som skolebestyrelse konstatere at handlekataloget rammer særdeles skævt. Det bliver sværere at 
være familie og barn i vores område. Især hvis man er fra en sårbar familie. 

Det kan umiddelbart se ud som om, at skoleområdet ikke bliver hårdt ramt, men kigger man på de 
samlede besparelser, mener vi, at vores børnegruppe vil blive påvirket af disse forslag. Her tænker vi. 
bl.a. på:

- 7: Tolkeudgifter.
- 13: Modtagergrupper nedlægges.
- 16: Kompetenceudvikling set i forhold til ny skole og kompleks børnegruppe.
- 17: Pædagogisk friplads
- 19: SFO forældrebetaling
- 21: Medlemstilskud.
- 44: Reduktion af bostøtter
- 45: Parasollen.

Dette er bare nogle af de mange forslag, som, vi mener, berører vores børnegruppe negativt. Når børn er 
udfordret, kræver børnene flere ressourcer, det vil gøre det sværere at drive vores skole med samme 
kvalitet. De foreslåede besparelser vil uden tvivl få en negativ konsekvens for vores børn og dermed 
vores skole. 

Vi frygter, at den stigende ulighed, som disse tiltag afstedkommer, vil gøre det sværere at fastholde 
folkeskolen som det naturlige førstevalg. 

Det virker utroværdigt, at der sendes et høringsmateriale ud, der peger på besparelser for 60 mio. kr., 
når der skal findes besparelser og effektiviseringer for 60 mio. kr. Hvor er alternativerne?
 
Det undrer os, at der ikke i stedet er mere fokus på at øge kommunens indtjening, så alle kan være 
”Aktive med hjerte og vilje”.
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