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Haderslev, d. 25. september 2020 
 

 

Høringssvar fra Haderslev Lærerkreds - Budget 2021 

 

Politisk vilje til at støtte om Folkeskolen i budget 2021 

I det politiske budgetforlig for 2021-2024 er der i forligsteksten mange flotte ord, fx ..langsigtet 

økonomisk robusthed… og  ...investerer i vækst… 

 

Såfremt vi læser budgetmaterialet og forligsteksten bilag 1 korrekt, skal der lyde en stor 

anerkendelse af, at der i overslagsårene 2022-2024, ikke sker en reduktion i demografien svarende 

til de tal, der står i det supplerende budgetmateriale side 9, men at reguleringen i overslagsårene 

fastfryses på – 4,9 mio. Dette vil helt klar kunne være med til at løfte kvaliteten i arbejdet i 

Folkeskolen i de kommende år. (Økonomisk robusthed), og dermed en markant investering i vækst. 

 

I bilag 1 i forligsteksten pkt. 4 står, at der tilføres 2,5 mio. i hele perioden til styrkelse af voksen/elev 

ratiom i dagtilbud. Vi går ud fra, at der skulle have stået: Lærer/elev ratio til skoler. Et lille plaster 

på såret, nu hvor den tidligere investeringsstrategi er udløbet. Tak for den prioritering. 

 

Der er politisk enighed om at fastholde den nuværende skolestruktur. Og det giver god mening 

med en lokalforankret folkeskole. Her skal der lyde stor anerkendelse for at I som politikere bakker 

dette op økonomisk, nemlig at der er afsat en pulje på 2,2 mio. i ØK til kompensation for 

skolestruktur. Det er vanskeligt, at vurdere om beløbet er stort nok. Nogle af de udfordringer, der 

her er i spil, er at Friskolerne byder ind med en høj grad af forældreservice. Efter sigende skulle der 

være helt op til 5 forskellige friskolebusser, der kører rundt og samler elever op. Dette gør heller 

ikke brobygningen til Ungeuniverserne nemmere. 

 

Hvad kan vi så ønske os mere? 

I budget 2020 var der i overslagsårene en forringelse af UU-vejledningen. Her kunne det være på 

sin plads, at investere i en styrkelse af vejledningsområdet og den forebyggende og foregribende 

indsats på rådgivningsområdet.  

 

En ”COVID19-investering:” Evalueringer fra foråret peger på, at mulighederne for mindre hold har 

en markant betydning for elevernes trivsel og der var plads til en langt større ”rummelighed”. Så her 

blev det ”tvunget af omstændighederne”, synligt, hvad der kan være med til at løftet 

inklusionsdagsorden, som vi tror, alle har en ambition om skal lykkes bedre end det sker i dag. 

Dette kombineret med et ønske om at kommunen anbefaler skolerne at søge om dispensation 

for den lange skoledag og giver den vil også give flere voksne, (primært lærere) i klasserne. Flere 

hænder i klasserne til at løfte inklusionsopgaven, som fylder rigtig meget. Når eleverne får færre 

timer, er der også mere tid til lærernes forberedelse. Hvis man vil fastholde og hæve kvaliteten i den 

almene skole er det en nødvendighed at tage stilling til ovenstående. 

 

Vi vil i Lærerkredsen se frem til, at der i byrådssalen, opleves og høres ”hjerteblod” for en politisk 

ambition om, at Folkeskolen i Haderslev bliver så god, at den tiltrækker nye børnefamilier til 

kommunen. 
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