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Haderslev den 18. september 2018  

Høringssvar vedrørende budget 2019 

 

Med har drøftet det udsendte materiale. Vi har følgende bemærkninger: 

 

 Overordnet set bør der være fokus på det træk i kassebeholdningen, som budgetforslaget 

medfører i 2019 og i overslagsårene. Vi undrer os over den aktuelle risikovillighed i forhold til den 

tidligere ihærdighed hvormed den nuværende kassebeholdning er opbygget.  

Det bør tilstræbes, at de økonomiske udsving over årene er så små som mulige, da 

konsekvensen med stor sandsynlighed ellers vil være fremtidige besparelser på 

medarbejdersiden. 

 

 Vi er enige i, at der bør ske en omfordeling mellem specialområdet og almenområdet for at styrke 

forudsætningerne for inklusion i almenområdet. Penge alene gør det dog ikke. Vi har stadig til 

gode at blive præsenteret for og arbejde med metoder mv. som skal muliggøre en højere grad af 

inklusion. Ligeledes efterlyser vi viden om, hvorfor så mange børn placeres i specialtilbud. 

 

 Vi er en skole med forskellige specialtilbud, og derfor vil vi også komme til at skulle afgive midler. 

For os er det vigtigt, at tilbuddene stadig er bæredygtige, og at dagligdagen for børn og voksne 

også efter reduceringen i budgettet vil kunne gennemføres fornuftigt. Derfor bør der også ses på 

det enkelte tilbud, så reduktionen ikke bare indfases som en procentbesparelse. 

 

 

 I lighed med alle de øvrige skoler er vi i en flerårig periode med elevnedgang. Elevnedgang er lig 

med færre indtægter, men ikke nødvendigvis færre udgifter. Vi påpeger vigtigheden af, at vi på 

skoleområdet har fokus på forholdet mellem faldende elevtal og ikke nødvendigvis tilsvarende 

fald i udgifterne. 

 

 

 Vi har med tilfredshed noteret os, at I prioriteter de uudmøntede besparelser udmøntet så det 

ikke kommer til at berøre de ”Varme hænder”. 

 

 

 På anlægssiden har vi på fælleskolen den store udfordring, at skrænterne ved sportspladsen i 

Sct. Severinafdelingen trænger til reetablering. En tilstand vi har gjort opmærksom på gennem 

en del år, og som hvert år forværres. 

En del af anlægget består i et trappeanlæg, som er meget medtaget. For nogle år siden var en af 

skolens medarbejdere udsat for en alvorlig faldulykke på trappen, som skyldtes trappens dårlige 

tilstand. Det medførte langvarig sygemelding og efterfølgende mén for medarbejderen. Vi gør i  
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denne her forbindelse nok engang opmærksom på, at områdets støttemure og trappeanlæg er 

nedslidte, og at de har svært ved at modstå de klimatiske påvirkninger, som medfører 

tilbagevendende eroderinger og nye risikomomenter for børn og medarbejdere. 

 

 

Skolen har ikke mulighed for at klare udfordringen indenfor eget budget. 

 

. 

Med venlig hilsen 

 

Bettina K. Jensen    Erling Conradsen 
Næstformand     Formand 


