
Høringssvar vedr. Budget 2019-2022

TR-gruppen for pædagogerne er enige i, at der er behov for en investeringsstrategi i 
forhold til børn og unge området. Vi kan være bekymrede for, om der investeres 
tilstrækkeligt og i det nødvendige antal år.

TR-gruppen for pædagogerne anerkender, at der i besparelserne er taget hensyn til de 
borgernære områder.

Skoleområdet:

Vi påskønner, at der investeres i almenskolen, men er også opmærksomme på, at der 
ved en flytning af midler fra specialområdet til almenområdet, vil være tale om en ikke 
ubetydelig nedgang i serviceniveauet for specialskolerne. Der er fortsat brug for at 
fastholde og bruge den viden som de ansatte på specialskolerne har, i Haderslev 
Kommune.

Der er ikke peget på, hvordan investeringen på almenskolerne konkret skal bruges, 
men vi håber på en opmærksomhed på, at børn i dag godt kan være udfordret på det 
rent faglige, men at det ofte er sociale og adfærdsmæssige udfordringer, der fylder 
meget og som står i vejen for barnets trivsel og mulighed for at lære. Det betyder noget 
for den sammensætning af fagpersonale og struktur, som bliver nødvendig at kunne 
tilbyde i almenskolen. Det er dokumenteret, at flerfaglighed i undervisningen gør en 
forskel for børn og unge. Det er derfor fortsat vigtigt, at fokusere på tværfagligt 
samarbejde samt forberedelse til at kunne tilbyde en optimal læring.

Daginstitutionsområdet:

TR-gruppen sætter pris på, at der afsættes midler til at arbejde mere med 
sammenhæng mellem daginstitutioner og skole, men er bekymret for forventningen om 
en tilbagebetaling efter ganske få år. Allerede i dag arbejdes der på forskellig vis med 
overgange og sammenhæng mellem daginstitution og skole og midlerne hjælper til at 
kunne kvalificere og øge aktiviteter, der målretter arbejdet med at skabe en god og tryg 
skolestart.

TR-gruppen undrer sig over den manglende fokus på tidlig indsats (0-6 år), når forskere 
og undersøgelser peger på, at effekten af en investering og indsats er størst her. Derfor 
havde vi gerne set, at der parallelt med investeringen i skoleområdet også var blevet 
investeret i daginstitutionsområdet for at opnå størst mulig effekt. Der ses på 
daginstitutionsområdet, lige som på skoleområdet, en stigning i antallet af udfordrede 
børn samt forældre som gerne vil og har brug for rådgivning fra pædagogerne. Vi ville 
med en investering på området i højere grad kunne tilgodese disse behov.
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