
Høringssvar vedr. Budget 2018

TR gruppen for pædagogerne forholder sig positivt til den gunstige økonomiske situation i 
Haderslev Kommune. Vi har en særlig opmærksomhed på, at de 10 mio. kr. til 
driftsudvidelser bruges til at imødekomme de udfordringer som opleves i skole og 
daginstitutioner.

Som både forskere og forskellige undersøgelser understreger, så er den tidlige indsats 
den bedste investering for en kommune, fordi den betaler sig tilbage flere gange. Vi 
oplever, at der er flere børn med udfordringer end tidligere, og at de har brug for 
pædagogiske tiltag, som vi under de nuværende rammer, ikke altid kan tilgodese. Dette 
skyldes ikke kun, at vi ligger lavt på normeringsdelen, men også at der er brug for en 
styrkelse af pædagogandelen, sådan at høj faglighed er til stede.

Bupl´s alenetidsundersøgelse fra 2017 bekræfter, at der i Haderslev er mange pædagoger 
der oplever, at de er selv med børnene i en del timer om ugen. Det påvirker naturligvis de 
resultater vi kan skabe, når vi samtidig ved, hvor vigtigt nærværet er for det enkelte barn.

Skoleområdet oplever ligesom daginstitutionerne en stigning i børn med særlige behov. 
Det betyder, at der i en del klasser er brug for såvel en pædagog som en lærer, for at 
skabe læring der er differentieret i forhold til de forskellige behov børnene har.

Det er bekymrende, at der flere steder er mangel på forberedelse til pædagogerne, sådan 
at det bliver vanskeligt at kvalificere arbejdet i skolen. 

Pædagoger vi gerne være med til at inkludere børn med særlige behov, men der er behov 
for gode rammer til dette arbejde. Det betyder at der er behov for at se på muligheden for 
en bedre pædagogandel, fysiske rammer der tilgodeser børnenes individuelle behov og 
muligheden for, gennem forberedelse, at kunne kvalificere indsatserne.

På vegne af TR gruppen for pædagogerne

Lone Skov Drejer.


