
 
 

Gjellerup, 11. september 2018 
 

 

Høringssvar vedr. budget 2019 
 

Folkeskoleområdet i Herning Kommune viser rigtig gode resultater inden for trivsel og læring, der 

er målet for skolernes virke. I skolelederforeningen er vi meget tilfredse med, at skolerne på den 

måde lever op til de forventninger, der er fra samfundets side – på trods af, at skolevæsnet er en af 

de billigst drevne i Danmark. 

 

Det er dog med stor bekymring, vi ser, hvordan området år for år beskæres, så håndteringen af ele-

vernes behov vanskeliggøres. Når der er underskud på det specialiserede område, skal det dækkes af 

midler fra de almindelige klasser. Disse midler bliver hvert år skåret ned med 0,3%. Samtidig har vi 

en udfordring om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der også skal løses. 

 

I skolelederforeningen samarbejder vi med CBL i de udvalg, der er med til at fordele resurserne på 

skoleområdet. Dette samarbejde er godt og frugtbart, og vi giver gerne vores input ind i samtalen 

om den bedst mulige fordeling. Vi er dog af den opfattelse, at der ikke penge nok at fordele, og at 

man derfor ikke kan forvente, at en ny resursetildelingsmodel vil løse grundproblematikken. 

 

Som en del af en større rokade er det på tale at flytte folkeskolens 10. klasse til erhvervsskolen. I 

skolelederforeningen har vi den opfattelse, at 10. klasse på Skolen på Sønderager har en god kvali-

tet, der har givet gode muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Det er meget vigtigt, at den kva-

litet ikke forsvinder fra skoleområdet. I samme rokade er det nævnt, at eliteklasserne kan flyttes til 

Holing, autismeklasserne til Holtbjerg og tandlægeklinikken til et ukendt sted. Vi vil henlede op-

mærksomheden på, at det vil kræve betydelige midler at gennemføre en sådan flytning. 

 

De økonomiske omstændigheder på CBF-området afleder vanskeligheder på skoleområdet. Sko-

lerne er afhængige af den sparring og støtte, der skal komme fra CBF. Herning-modellens forebyg-

gende indsats kan på mange områder ikke gennemføres, da der ikke er personale til at udføre opga-

ven.  

 

Kommunens robuste og sunde økonomi bør betyde, at ressourcerne ikke reduceres år for år, men i 

stedet giver luft til udvikling på Herning Kommunes skoler. 

 

Skolelederforeningen kalder på en politisk handling på skoleområdet, så forventninger til struktur 

og kvalitet balancerer med det tildelte budget. Det er ikke muligt at blive ved med at forvente 

samme kvalitet for færre ressourcer. 

 

 

Med venlig hilsen 
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På vegne af Skolelederforeningen i Herning Kommune 


