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14. november 2018
Høringsvar vedr.:
Økonomisk model for flytning af midler fra specialområdet til almenområdet
A) Kommentarer til bilag 1 – økonomisk model for flytning af midler fra specialområdet til
almenområdet
Almenområdet skal styrkes ressourcemæssigt. Haderslev Lærerkreds anerkender den
nødvendige og positive, politiske velvilje til at prioritere flere ressourcer hertil.
Haderslev Lærerkreds tager til efterretning at midlerne findes ved en rammefinansiering af
Louiseskolen og anerkender, at der tages politisk ansvar for at der sker en serviceforringelse
på specialskolerne for at løfte almenområdet. Med denne model undgås en udhuling af
almenområdet.
Haderslev Lærerkreds er bekymret for, om Moltrup Skole, Louiseskolen og Haderslev
kommune kan leve op til folkeskolelovens paragraf 3 og paragraf 3a, hvis styrkelsen af de
udsultede almenskoler sker på bekostning af en lovpligtig og kvalitativ specialundervisning.
En økonomisk model må aldrig blive en forhindring for at løfte elever med
specialpædagogiske behov..
Mange års underfinansiering af kommunes almenskoler, medfører en bekymring om de
ekstra ressourcer er tilstrækkelige eller om de for størstedels vedkommende kommer til at
dække budgetmæssige underskud.
Det er vigtigt hurtigt at få udarbejdet en fælles konkret pædagogisk inklusionsplan, således at
ansvaret ikke blot skubbes ud til de decentrale enheder . Hvis man indskrænker visitationen
til specialskolerne, samtidigt med at der ikke er det rette specialtilbud, med de nødvendige
rammer, ekspertiser og organiseringer i almenskolen til at løfte opgaven, så risikerer vi, at
arbejdsmiljøet for både lærere og elever forringes yderligere i almenskolen.
De specialpædagogiske kompetencer der er hos lærerne på specialskolerne, og som flyttes til
almenområdet, skal være med til at understøtte og styrke almenområdet.
Det er således vigtigt, at der hurtigt kommer en procesplan for denne flytning, således at der
undgås
lærerflugt og tab af ekspertise pga. de usikre arbejdsvilkår og fremtidsudsigter.
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B) Kommentarer til bilag 2 – Lukning af 10. skoleår på Louiseskolen
Ifølge folkeskoleloven har elever med behov for specialundervisning, helt på linje med alle
andre elever ret til - og krav på at tilbydes et 10. klasse tilbud i folkeskolen – samtidig med, at
de tildeles den nødvendige specialpædagogiske støtte. Af bemærkningerne til disse regler
fremgår endvidere: at ”Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at stille et tilbud om 10. klasse i
folkeskolen til rådighed for eleverne. Kommunalbestyrelsen kan ikke opfylde denne
forpligtelse ved udelukkende at henvise eleverne til et tilbud uden for folkeskolen, fx en
ungdomsskole.” eller andre typer af 10. klassetilbud.
Elever, der efter lovens § 3 stk. 2 er henvist til specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand i specialklasser og specialskoler, må forventes ikke at have
væsentligt ændrede behov i 10. klasse. Det må derfor forventes, at eleverne i 10. klasse
fortsat har behov støtte i henhold til disse regler.
Derudover skal lærere, der skal løfte den specialpædagogiske støtte – også i 10. klasse – i
henhold til de folkeskolelovens § 30 a og § 17 i bekendtgørelse nr.693 af 20. juni 2014 om
folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand have særlige
kvalifikationer – altså kvalifikationer ud over læreruddannelse, der kan derfor blive tale om
en ikke uvæsentlig efteruddannelsesudgift ved flytning af 10.klasse eleverne.
Haderslev Lærerkreds er derfor bekymret for, om Haderslev kommune kan overholde
folkeskoleloven, ved at nedlægge 10.klasse tilbuddet på Louiseskolen
C) Kommentarer til bilag 3
Almenområdet skal styrkes, og det er helt nødvendigt, at der nu politisk er velvilje til at
prioritere flere ressourcer, så denne hensigt hilser Haderslev Lærerkreds velkommen.
I materialet er beskrevet, at Louiseskolens ramme fra 2021 nedsættes med 1 mio. yderligere
om året fremadrettet. Denne langsigtede nedjustering af rammen vil helt sikkert medføre
stor usikkerhed, på Louiseskolen, og vil give risiko for lærerflugt og tab af ekspertise. Der
savnes en uddybning af, hvad der ligger bag denne vurdering og det opfattes også som en
udhuling af begrebet rammefinansiering. Det fremgår heller ikke, om det er tænkt, at disse
sparede midler skal overføres til almenområdet. Det undrer, at der her er skitseret en plan,
der rækker langt ud over budgettet i overslagsårene, og at der samtidig i høringsmaterialet
ikke er medtaget konsekvenser i alle overslagsårerne. Men det kan jo også tolkes positivt,
nemlig at det ikke er realistisk at høste en investeringsgevinst allerede i 2022.
Med venlig hilsen
Haderslev Lærerkreds

