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Invester i pædagoger i skolen  

Haderslev Kommune har afsat 15 mio. kr., som skal inve-

steres i almenundervisningen i folkeskolen. Investeringen skal være med til at nedbringe an-

tallet af elever, der skal i specialskole. BUPL anbefaler, at Haderslev Kommune investerer 

penge i at ansætte flere pædagoger i skolen. Forskning viser nemlig, at ordninger med en 

lærer og en pædagog giver de største effekter på elevernes læsefærdigheder, ligesom beho-

vet for specialundervisning reduceres. Effektstudier viser endvidere, at elever, der har haft 

pædagoger i undervisningen, i højere grad kommer i gang med en ungdomsuddannelse. 

 

Tilstedeværelsen af både lærere og pædagoger i skolen øger også   

elevernes læring og trivsel, idet pædagoger har særlige uddannelsesmæssige forudsætnin-

ger for at supplere lærernes undervisning. Flere pædagoger i skolen kan med andre ord bi-

drage til at nedbringe antallet af elever, der skal i specialskoler. 

 

Samtidig er det også vigtigt at pointere, at der også fremover vil være børn, der er langt 

bedre stillet i specialskolen, hvor de kan få den rette undervisningsmæssige og pædagogiske 

indsats i forhold til deres individuelle behov og færdigheder.  

 

Investering i fritidsområdet er påkrævet 

BUPL Sydjylland vil ligeledes anbefale, at Haderslev Kommune prioriterer at investere i kom-

munens fritidstilbud. For mens der de seneste år er investeret i daginstitutioner, så lider fri-

tidsområdet.  

 

At pædagogerne i Haderslev Kommunes fritidsinstitutioner er pressede, fremgår i en BUPL-

undersøgelse fra 2017. Her svarer 78 procent af pædagogerne, at de dagligt eller flere 

gange om ugen mangler tid til at være nærværende overfor børnene. 72 procent siger, at de 

dagligt eller flere gange om ugen mangler tid til at drage omsorg for børn, som ikke trives. 

Det er så høje tal, at BUPL Sydjylland mener, der er grund til bekymring. 

 

Børn har brug for nærvær og omsorg, og forskning viser, at et kvalitetstilbud i fritiden giver 

skolebørn højere selvværd samt bedre karakterer og mindre fravær i skolen. Også senere i 

livet er der effekter af et velfungerende fritidstilbud, idet færre dropper ud af en ungdomsud-

dannelse, ligesom der er reduceret risiko for stofmisbrug og ungdomskriminalitet.  

 

BUPL Sydjylland opfordrer derfor til, at Haderslev Kommune prioriterer fritidsområdet. 
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Normeringen i daginstitutioner er under BUPL’s anbefaling 

Haderslev Kommune ligger i bund 20 i forhold til normeringen for de 3-5 årige. (Danmarks 

Statistik). BUPL Sydjylland anerkender, at Haderslev Kommune tidligere har afsat penge til 

daginstitutionsområdet, men som det fremgår af normeringsstatistikken, kræves der en fort-

sat investering i området for at sikre bedre normeringer og dermed højere kvalitet i kommu-

nens daginstitutioner.  

 

Besparelser skaber usikkerhed  

Af budgetforslaget for 2019 fremgår det, at Haderslev Kommune vælger at investere for på 

sigt at kunne spare. Ovennævnte er et eksempel herpå, ligesom der også er afsat 1,5 mio.  

kr. i 2019 til at skabe bedre sammenhæng mellem dagtilbud og skole.  

 

BUPL Sydjylland finder det positivt, hvis investeringsstrategien kan sikre flere ressourcer til 

børnene. Fagforeningen er dog bekymret for, om investeringsstrategien sikrer de opsatte 

mål, eller om besparelserne på sigt blot vil blive pålagt institutionerne. I givet fald vil det for-

ringe normeringen i institutionerne, så der bliver flere børn/elever pr. pædagog.  
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