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Høringssvar – Haderslev Kommune 
 
Hvem: 

Skolebestyrelsen på Lagoniskolen i Vojens & Lokalt MED udvalg - Lagoniskolen 
 
 
Dato for aflevering af høringssvar: 0310 2018 
 
 
Hvilket område:  

 
Grundskoleområdet 
 
Resume´ og høringssvar: 

 I Haderslev Kommunes budgetforslag fremgår det , at der frem mod 2022 føres flere økonomiske 
midler til almenskoleområdet og hvor der er besparelser på specialskoler. Her af skal der i højere 
grad inkluderes specialskole-elever på almenområdet. Det fremgår desuden at tanken er at booste 
håndteringen af elever med særlige behov i almengrundskolerne. 
 
Med en kort tidshorisont frem mod udgangen af 2019, finder vi det tvingende nødvendigt, at der 
udarbejdes en strategi for videndeling af tiltag, der tilsigter inklusion af elever med særlige behov 
ind i almenområdet, samt at alle elever opnår en høj grad af trivsel.  
 
Vi mener, at strategien nærmere beskrevet skal sikre: 

• At der er en sammenhængende og systematisk procesplan for, hvilke 

vidensdelingstiltag, der iværksættes lokalt og centralt. 

• At er fra centralt hold laves en konkret plan for handle tiltag – herunder tidsplan, 

ansvar, metode og evalueringsform. 

• At medarbejdernes kompetencer og erfaringer bliver bragt i spil i forhold til at nå 

målene  

 
Vi foreslår, at der arbejdes intensivt og efter strategien på følgende niveauer:  
 
 

• Forvaltningsniveauet:  

Skoleforvaltningen og skoleledergruppen sørger for at indsamle viden og 
evaluere erfaringer fra skolerne og for at udvælge og prioritere de tiltag, som skal 
implementeres generelt (eller blot på nogle skoler) 

 

• Tværgående niveau: 
Skoleforvaltningen opretter og understøtter netværk for centrale ressourcepersoner med 
henblik på at kvalificere den lokale indsats. Netværk for vejledere indenfor relevante 
fagområder fx specialundervisning, AKT, læsning, matematik. PPR deltager i det 
understøttende arbejde. Skoleforvaltningen tager initiativ og er tovholdere imellem 
skoleledere og forvaltning. 
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• Skoleniveauet:  
Skoleledelsen tager initiativet til og styrer konkrete videndelingsprocesser på tværs af team 

lokalt, og sørger for, at viden og erfaringer (fra egen og andre skoler) indlejres i skolens 
praksis og udvikling. 

 

•  Teamniveauet: Alle team støttes i at arbejde som reflekterende teams, der arbejder 
bevidst og kontinuerligt med refleksion over teammedlemmernes opgaveløsning, 
metodevalg og effekten heraf.  

Skolebestyrelsen vil gerne være med i en proces med andre skolebestyrelser og forvaltningen frem 
mod august 2019 om ovenstående. 
 

På vegne af skolebestyrelsen på Lagoniskolen, 

Helle Jørgensen 

 
 
Høringssvar Lokalt MED udvalg Lagoniskolen 
 

Som udgangspunkt er vi glade for, at der investeres i folkeskolen i Haderslev, men vi er bekymret 
for at investeringen er alt for kortsigtet, da der allerede i 2022 fjernes 3 millioner mere end det der 
er blevet tilført. 
 
Der skal være stor opmærksomhed på de mulige afledte effekter af overflytning af midler fra 
special til almendelen.  
 
En mulig afledt effekt kunne være en større inklusionsopgave, der uden tilstrækkeligt med 
kompetente hænder, vil belaste både elever med særlige behov samt børn og voksne i almendelen. 
Vi kan være bekymret for om den enkelte skole kommer til at stå alene med en stor, og på alle 
parametre en meget vigtig opgave for hvordan der fremover skal føres skole i kommunen. Derfor 
mener vi at en tydelig central retning for hvordan opgaven bør udføres og måles på - skal være til 
stede. Vi forventer, der kommer et fælles kommunalt udspil til, hvordan opgaven forventes løst, så 
vi sikrer en ensartet kvalitet i de skoletilbud kommunens elever får. Det er også essentielt at der 
kommer måder hvorpå de enkelte skoler kan udveksle viden om hvad der virker ude i dagligdagen, 
og vi bør inden august 19 indhente viden om hvad der virker fra andre kommuners indsatser. 
 
Desuden er tempoet i den ønskede udvikling højt. Vi har svært ved at se, at vi skulle kunne nå at 
implementere og planlægge de forventede og nødvendige omstruktureringer inden august 2019. Vi 
har behov for at tiden fra januar og frem mod sommerferien, med alt det nye der skal starte, er 
blevet til en god idé & planlægningsfase på skoler og i forvaltning. Vi skal alle tydeligt kunne se 
hvad vi skal, når børn og forældre kommer tilbage fra ferie i august 19. 
 
På vegne af LokaltMED 
 
Thomas Kjær Nielsen 
Skoleleder 
 
 


