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Høringssvar vedr. budget for 2019 -2022

Bestyrelsen for Fællesskolen Nustrup Sommersted har på møde d. 25. sep. 2018 drøftet det 
fremsendte høringsmateriale vedr. budget 2019 – 2022, og har følgende bemærkninger: 

Som Bestyrelse ser vi allerede, at skolen inkluderer rigtig mange børn. Vi er en lille skole på 2 
matrikler som har små klasser. Dette gør det attraktivt for forældre at vælge skolen til, når deres 
barn/børn har brug for mindre klassestørrelser for at trives, også selvom de ikke er naturligt 
tilhørende skoledistriktet. Vi modtaget gerne elever til vores skole, men vores oplevelse er at når 
antallet af udforende børn bliver for voldsom, har det den negative sideeffekt, at de ressourcestærke 
forældre ofte vælger at flytte deres børn, hvorved vi forstærker udfordringerne i klasserne. Med 
andre ord skal inklusionen virkelig tages alvorlig og gennemtænkes helt ud på de enkelte matrikler, 
da en fejlslagen inklusion kan have vidt rækkende konsekvenser for skolen og det lille samfund 
hvori skolen ligger.  

Vi har på Sommersted matrikel et forsøgsprojekt kørende hvor vi har elever visiteret, som har brug 
for et supplerende skoletilbud i sammenhæng med de almene klasser. Det er en stor succes for 
elever, klasser, forældre og personale. Der oplever vi netop at det lykkedes med inklusionen. Derfor 
er det også vores ønske at kunne gøre mere af dette. Men ordningen er dyr og vi kan derfor være i 
tvivl om det er realistisk i forhold til den pengesum der med 7,6 Mio til fordeling bliver tildelt vores 
lille skole. Kommer det dertil at vi ikke længere vil kunne fortsætte projektet, vil det være et stort 
tab for skolen.

Vi er udfordret af at være 2 matrikler når det handler om at gøre noget alternativt for elever der har 
behovet. Transporten er altid en udfordring når vi tænker at kunne udnytte ressourcerne bedst 
muligt. Det er derfor vigtigt at fordelingen tager dette hensyn.  

Vi har samtidig som skole behov for at der kommer en udmelding på om skolen er langt fra målet 
for inklusionen, eller det modsatte. Hvis ikke vi kender udgangspunktet, er det svært at se hvad der 
skal til for at lykkedes med opgaven. 

Overordnet set er det positivt at man ønsker at tildele de almene skoler økonomiske midler for at 
kunne lykkedes med inklusionen. 
 
På vegne af Skolebestyrelsen 

Afdelingsleder Ulrik Sander Mortensen
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