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Skolebestyrelsen ved Sønder Otting Skole ønsker at 
bidrage med følgende høringssvar vedr. budget 2018-
2021:

Vi er blevet bedt om at tage stilling til det samlede budget for 
Haderslev Kommune for 2018-2021. 

Af det tilsendte materiale fremgår det, at:
 tildelingen til Udvalget for Børn og Familie (UBF) 

forbliver den samme.
 kassebeholdningen i Haderslev Kommune vil for 2018 

være på 169 mio. kr.
 der i 2018 og overslagsårene er afsat 10. mio. kr. til en 

central pulje til senere udmøntning.

Vi finder det positivt at tildeling til UBF ikke som tidligere år beskæres. 

Det er væsentligt, at man giver dagtilbuds- og skoleområdet et større økonomisk råderum, og 
at de 10 mio. kr. til senere udmøntning - og gerne en større del af kassebeholdningen - 
kommer i spil her i form af varige tildelinger eksempelvis ved at hæve elevtimeprisen og ved 
at tidligere tildelinger fra ’særlige puljer’ gøres permente for derigennem at sikre en mere 
langsigt indsats og planlægning. 

SB foreslår derfor, at man fastholder tildelingen af midler til ’inkluderende 
læringsmiljøer’ også efter august 2018.

SB vil samtidig anbefale, at man i kommunen bevæger sig væk fra at drive skole ved hjælpe af 
særlige puljer. Disse engangstildelinger gør det svært for skolerne at planlægge langsigtet og 
effektivt. 

Ved at tænke langsigtet og visionært på skoleområdet vil der være rum til udvikling og 
implementering af nye læringsformer og pædagogiske tiltag, faglig fordybelse og bevægelse, 
tiltag i forhold til den åbne skole og i det hele taget at få dagligdagen for elever og 
læringspersonale til at hænge sammen.

Når UBF forhåbentlig tildeles flere midler i forbindelse med anden behandlingen af budgettet, 
håber vi, at brugerne igen vil blive hørt og få indflydelse på den endelige udmøntning af 
midlerne.
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