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Pressemeddelelse - Budgetforhandlinger 2020  
 

Katastrofe på skoleområdet i Haderslev kommune 
 
Haderslev Lærerkreds  råber vagt i gevær, før budgettet 2020 vedtages d.29.10. Vi må på vores 
medlemmers vegne sige ”Se os i øjnene, og fortæl os, at undervisningen/ Haderslev kommunes 
folkeskole bliver bedre eller i det mindste kan opretholde niveauet for indeværende skoleår” 
 
Man har fra politisk hold lovet skolerne arbejdsro, men vi må konstatere, at det løfte langt fra 
indfries med det aktuelle budgetforslag. 
I budgetforslaget ligger en forudsætning om, at lærerne i Haderslev får væsentlig øget 
undervisningstid. Dette er intet mindre end en katastrofe.  
 
Det kræver forberedelses-, evaluerings- og samarbejdstid at tilrettelægge god undervisning og god 
trivsel for alle elever. Når man politisk har et ønske om, at flere vælger det kommunale 
skoletilbud, så må det nødvendigvis også følges op af en politisk prioritering af kvaliteten. 
 

Der er politisk enighed om at fastholde den nuværende skolestruktur.  Og det giver god mening 
med en lokalforankret folkeskole. Men det er urimeligt, at der i budgettet ikke tilføres 
tilstrækkelige midler til at bakke denne beslutning op: Men i stedet skal betales med dårligere 
undervisningskvalitet og forringet skoletrivsel.  
 
Budgetforslaget om at ændringer i investeringsstrategien der skal styrke almenområdet, hvor 10. 

mio. kr. i 2020 ændres til 5 mio. og 5 mio., kr. i 2021, samtidig med at der stadig forventes et afkast 

på 6 mio. kr. i 2021, giver ingen mening. Det virker som et benspænd i forhold til at lykkes med 

investeringsstrategien. Det er frustrerende, eftersom flere tilbagemeldinger peger på at 

investeringsindsatsen virker. 

 

Der er i budgettet også lagt op til en række andre besparelser på området, der vækker bekymring. 

 

En forringelse af UU-vejledningen og den forebyggende og foregribende indsats på 

rådgivningsområdet, giver bekymring for at der her kan leves op til lovgivningen på området. 

 

Haderslev Lærerkreds voldsomme bekymring for budgetforringelserne, bakkes op af de dybt 

bekymrende høringssvar fra skoler, både fra Gram, Vojens og Haderslev. 

 

Hvis der er yderligere spørgsmål kontakt Lærerkredsformanden på: 40 91 59 57 
 

Lars Pedersen, formand, Haderslev Lærerkreds 
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