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Haderslev den 27. september 2018  

Høringssvar vedrørende budget 2019 

 

Skolebestyrelsen har drøftet det udsendte materiale. Vi har valgt at fokusere på den del af 

budgetforslaget, som har direkte forbindelse til vores skole 

 

 

 Vi glæder os over jeres vilje til at investere i folkeskolen – også i en tid hvor midlerne er blevet 

færre 

 

 Imidlertid er vi betænkelige ved investeringsstrategiens korte tidshorisont. Vi vurderer, at det 

kan blive meget svært på bare 1 år og 5 måneder at lykkes med så kompleks en opgave. En 

forventning om tilbagebetaling af investeringsmidlerne efter så kort en periode forekommer 

meget optimistisk. 

 

 Der er blevet arbejdet med inklusion i Haderslev Kommune gennem mange år og på flere 

niveauer. Et arbejde vi for alvor gik ind i på vores skole i 2014 under overskriften ”Den 

sammenhængende skoledag” Vi vurderer, at vi er nået et stykke vej, og at vi skal fortsætte ad 

den vej i et endnu mere intensivt og fokuseret spor. 

Det er da også her vi vil lægge fremtidige investeringer. 

 

 I forlængelse af ovenstående ønsker vi, at der i videst muligt omfang er mulighed for at 

disponere over investeringsmidlerne i en decentral sammenhæng, hvor vi kan fortsætte den 

retning vi i fællesskab har sat på skolen. 

’ 

 Elevnedgangen mærker vi også på vores skole. Derfor skal der også være opmærksomhed 

omkring, at øgede omkostninger på det område vil kunne mindske mulighederne for investering. 

 

 Vi har også visiteret elever til specialtilbud. Årsagerne er flere og forskellige, nogle har med 

konteksten skole at gøre, andre ligger udenfor skolesammenhæng. Generelt kunne vi godt tænke 

os at få mere viden om hvorfor vi i Haderslev har så mange segregerede elever. 

 

 Vi er en skole med forskellige specialtilbud, og derfor vil vi sandsynligvis også komme til at skulle 

afgive midler. For os er det vigtigt, at tilbuddene stadig er bæredygtige, og at dagligdagen for 

børn og voksne også efter reduktionen i budgettet vil kunne gennemføres fornuftigt.  

 

 På anlægssiden har vi på fælleskolen den store udfordring, at skrænterne ved sportspladsen i 

Sct. Severinafdelingen trænger til reetablering. En tilstand vi har gjort opmærksom på gennem 

en del år, og som hvert år forværres. 
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En del af anlægget består i et trappeanlæg, som er meget medtaget. For nogle år siden var en af 

skolens medarbejdere udsat for en alvorlig faldulykke på trappen, som skyldtes trappens dårlige 

tilstand.  

Det medførte langvarig sygemelding og efterfølgende mén for medarbejderen. Vi gør i  

denne her forbindelse nok engang opmærksom på, at områdets støttemure og trappeanlæg er 

nedslidte, og at de har svært ved at modstå de klimatiske påvirkninger, som medfører 

tilbagevendende eroderinger og nye risikomomenter for børn og medarbejdere. 

 

 

Skolen har ikke mulighed for at klare udfordringen indenfor eget budget. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jens Christian Blond Andersen    Erling Conradsen 
Skolebestyrelsesformand     Skoleleder 


