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Høringssvar vedrørende budget 2019

Vi forholder os til de foreslåede ændringer i UBFs budget for investeringen 
i almenområdet, og til flytningen af 7,6 millioner kroner årligt fra 
specialundervisningsområdet til almenområdet.

 Vi er enige i, at der er behov for en investering i almenområdet for 
at imødegå en stigende tilstrømning til specialområdet. Vi nærer dog 
tvivl om, hvorvidt en investering af den foreslåede størrelse reelt 
kan skabe den forandring, der ønskes.

 En tilførsel af midler til almenområdet kan på ingen måde stå alene. 
Når målet er, at flere børn end hidtil forbliver i almenområdet, 
fordrer det en helhedstænkning og et langt tættere og mere 
kontinuerligt samarbejde mellem skole, familieafdeling, rådgivende 
teams og øvrige aktører. Netop helhedstænkningen og det tætte 
samarbejde er hos os et væsentligt parameter for at sikre trivsel og 
udvikling hos det enkelte barn, og ikke mindst for at give familien 
redskaber til at løfte den ofte tunge – men vigtige – opgave i 
hjemmet.

 En betydelig besparelse på Louiseskolens budget betyder en 
mærkbar serviceforringelse. En serviceforringelse, der vil få 
betydning for:

o Den enkelte elevs læring, trivsel og udvikling.
o Skolens faglige niveau.
o Personalets arbejdsmiljø. Personalet på Louiseskolen er i høj 

grad udsat for høje følelsesmæssige krav og belastninger, 
samt for vold og trusler samt trusler om vold. Dette vil kunne 
betyde, at Arbejdstilsynet i endnu højere grad end hidtil vil 
kunne finde kritisable forhold.

o Fastholdelse af kompetencer. Lykkes vi ikke med at sikre et 
acceptabelt arbejdsmiljø, vil konsekvenserne kunne være et 
øget sygefravær og opsigelser, og dermed tab af 
nøglekompetencer, som er afgørende for skolens evne til at 
sikre elevernes læring og trivsel.

 På fællesrådsmødet d.10.9.2018  hørte vi politikerne sige, at de 
nuværende elever skal forblive på skolen med mindre de ved 
revisitering bliver vurderet parat til et mindre indgribende 
skoletilbud. Et lavere elevtal på Louiseskolen skal fremkomme ved, 
at der fremover visiteres - og dermed indskrives - færre elever til 
specialområdet. Disse udsagn ser vi som et positivt tegn i forhold til 
ikke at skabe unødig uro og ængstelse hos vores elever og deres 
forældre.
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 Ved en budgetmæssig nedskæring har vi ikke mulighed for at 
effektivisere ved at lade lærerne undervise i flere timer, da lærernes 
undervisningsprocent i forvejen er høj. På Louiseskolen underviser 
en lærer 850 timer årligt. Nedskæringerne skal dermed primært 
findes ved at sænke serviceniveauet i forhold til den enkelte elev.

Med venlig hilsen

Lene Mølgaard, formand for skolebestyrelsen

Tine C. Poulsen, skoleleder


