
Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Sønder Otting Skolen vedr. budget 2019-2022

Kære B&U udvalg. Skolebestyrelsen på Sønder Otting Skole (SB) har følgende bemærkninger til det 
samlede budget for Haderslev kommune for 2019-2022.

På Budgetmødet i Frøs Arena d. 10. september præsenterede politikerne i UBF deres plan for 
”investering i folkeskolen og omfordeling mellem special- og almenområdet”. Det fremgik af 
præsentationen at:

 Der ikke flyttes børn som pt. er i et specialtilbud tilbage i den almene folkeskole
 Børn der har et behov for specialtilbud også i fremtiden vil få tilbuddet
 Der i 2019 investeres 5 mio. og i 2020 10 mio. kr. i specialundervisning i folkeskolen
 Der i 2019 flyttes 3,2 mio. kr. fra specialområdet til almenområdet og at der i 

overslagsårene flyttes 7,6 mio. kr. fra specialområdet til almenområdet hvert år
 Der skal findes en endnu ikke udmøntet andel af restrammebesparelse på 9,650 mio. kr. i 

2019 og hvert af overslagsårene i UBF

Der er mange forældre i Haderslev Kommune, som under de rette forhold finder tanken om 
inklusion af så mange børn som muligt i folkeskolen både prisværdig og sympatisk. Som 
udgangspunkt synes vi også, at det er en god ide, vi har dog også en del bekymringer i forhold til 
den foreslåede måde at gøre det på.

Til at starte med, kan vi anføre at mange børn og forældre i Haderslev Kommune, i en årrække har 
mødt en underfinansieret folkeskole. Folkeskolen skriger på ressourcer, og det løser det 
præsenterede forslag desværre ikke.

En helt almindelig klasse i folkeskolen i dag, er dels ofte en stor klasse på ca. 28 elever. Af de 
elever er der allerede et eller flere børn:

 Som har OCD eller ADHD.
 Som går til psykolog, Børnerådgivning eller Familierådgivning.
 Som har begrænsede danskkundskaber.
 Hvor det er nødvendigt med ekstra tæt samarbejde med forældrene for at barnet oplever 

en gnidningsfri skoledag.
 Samtidig spænder den faglige kunnen i en klasse også over flere klassetrin, og eleverne 

sidder ofte i små lokaler af ældre dato.
Det er de vilkår, som vores børn og lærere møder hver dag. 
Det er også de vilkår, der pt. vil møde den mellemgruppe af børn, som politikerne ønsker fremover 
skal kunne rummes i den almene folkeskole fremfor i specialtilbud.

Bekymringer/undring 
 Det undrer os, at daginstitutionerne ikke ser ud til at være tænkt ind i dette projekt. Hvis 

man har en seriøs og ambitiøs tilgang til, at dette er vigtigt, må man gå ud fra, at 
daginstitutionerne også har en betydning i at undgå, at børn ender i specialtilbud.

 På mødet i Vojens nævnte udvalget 2 lærere i klassen eller nest-klasser, som eksempler på, 
hvordan forslaget om øget inklusion kunne udmøntes. Det er forslag, de fleste 
skolebestyrelser med glæde vil bakke op om, men desværre også fuldstændig urealistiske 



forslag sammenholdt med den økonomi, som er blevet præsenteret. Vi er derfor 
bekymrede for, at eleverne i almenområdet kommer til at betale prisen for endnu en god 
idé uden tilstrækkelige ressourcer.

 Vi har en forpligtelse til at have et øje på ”de ikke helt så udfordrede”. Vi skal passe meget 
på at vi ikke, i endnu højere grad kommer til at miste blikket for dem. De vil være en tand 
længere væk fra understøttende ressourcer når ”det nye” træder i kraft.

Overvejelser og spørgsmål: 
 Med en stigende inklusion i folkeskolen, forventer vi også en yderligere investering 

forbeholdt SFO-området. SFO skal både spille en rolle i forhold til, at vi lykkes med 
projektet, men også tage hånd om inkluderede børn efter skoletid. Tænker man SFO med i 
dette?

 Arrene fra 2012 skræmmer. Hvad gøres der for at undgå, at vi ender i en lignende 
situation?

 Med en stigende inklusion, og medfølgende flere ressourcer, skal der også tages stilling til 
hvilken type medarbejdere man ønsker at ansætte i forbindelse med dette.

 SB ønsker at få et klart overblik over, hvor stor en del af finansieringen, der vil tilgå vores 
skole, hvor mange elever vi kan forvente inkluderet, og en plan for uddannelse af 
nuværende personale og tilførelse af nyt. 

 Vi er bekymrede over, at en beskæring af specialområdet også bliver en beskæring af vore 
specialklasser, således at en del af pengene bare bliver kanaliseret rundt på vores egen 
skole? Eller går specialområdet ude på skolerne fri?

Forslag
 Vi foreslår at man fra politikernes og forvaltningens side, skal være meget skarpe på at få 

iværksat efter- og videreuddannelse for at specialisere medarbejdere i normalområdet. Det 
er meget vigtigt, at personalet på de enkelte skoler og klasser er på plads INDEN eleverne 
kommer. Ellers vil denne gruppe af elever endnu en gang opleve at blive inkluderet, for så 
at blive ekskluderede i små pusterum eller deciderede specialtilbud. Hvis man ikke er 
ordentligt forberedt, vil ikke blot de inkluderede elever, men også deres klassekammerater 
og lærerne betale regningen.

 Vi foreslår at man som minimum fjerner første års besparelse, således at man først 
påbegynder nedskæringerne når man har haft tid til at indfase centrene/indsatserne på 
skolerne.

 Vi vil foreslå, at I tager meget hensyn til den Socioøkonomiske vinkel, når fordelingen af 
midler finder sted. Herunder især udfordringen med tosprogede elever, som også har 
andre udfordringer med i bagagen. Der er mange udfordringer i vores område, der skal 
fokus hele vejen rundt, hvis vi skal løse opgaven tilstrækkeligt. Det skal vi være 
opmærksomme på.

Konklusioner
 Generelt kan vi sige, at vi har en folkeskole med efterslæb i hele Haderslev kommune. Det 

må der snart gøres noget ved. At putte penge i folkeskolen er ikke en udgift, det er en 
investering. 



 De forslag om udmøntning der blev stillet på fællesrådsmødet af UBF, er simpelthen ikke 
gode nok. Det er tydeligt, at det er svært for alle at se hvordan dette skal kunne gøre den 
store forskel, der er brug for. 

 Som nævnt bakker vi op om intentionen, men vi ser mange udfordringer undervejs. SB vil 
gerne samarbejde med UBF og forvaltningen om at nå i mål. Det kræver dog, at vores 
bekymringer tages alvorligt. SB ønsker ikke, at står for udmøntningen af en politisk idé, 
som ikke er velfunderet og velfinansieret. 

Mvh. Skolebestyrelsen på Sdr. Otting skole.


