
 

 BUPL Sydjylland

Gejlhavegård 14 B – 6000 Kolding – Tlf. 3546 5400

sydjylland@bupl.dk – bupl.dk/sydjylland

Du kan også kontakte os fra 
Mit BUPL på bupl.dk

 

BUPL Sydjylland ønsker at komme med følgende høringssvar vedr. genopretning af 
økonomisk ubalance på politikområde 16/forslag til besparelse på politikområde 15 (herunder 
handlekatalog for Børne- og Uddannelsesudvalget 2023-2026): 
 

Den pædagogiske indsats i skolen skal prioriteres 

BUPL Sydjylland kan på ingen måde anbefale at gå videre med forslaget om at sætte klasse-
størrelsen op for at spare på mertildelingen af ekstra pædagoger (handlekatalog forslag 3).  

BUPL Sydjylland mener, at det er den helt forkerte vej at gå, når udvalget lægger op til at ville 
skære i tildelingen til pædagoger i skolen, idet pædagogerne med deres faglighed spiller en 
afgørende rolle for elevernes trivsel og udvikling. I kommunens egen helhedsplan står der 
blandt andet, at ”pædagogerne kan bidrage med et andet syn på eleverne og nogle andre 
kompetencer i undervisningssituationen”. Desuden viser forskning, at inddragelse af 
pædagogernes faglighed og kapacitet i undervisningen har effekt på elevernes 
læsefærdigheder og giver øget trivsel, ligesom børn, der har haft pædagoger i undervisningen, 
i højere grad kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Samtidig forbedrer pædagoger i 
undervisningen muligheden for at inkludere sårbare og udsatte børn. 

En prioritering af pædagoger i folkeskolen er altså på alle måder en investering, som betaler 
sig – også på længere sigt. BUPL Sydjylland finder derfor den foreslåede besparelse på dette 
område stærkt bekymrende, særligt set i lyset af, at mistrivsel blandt børn og unge er kraftigt 
stigende. På den baggrund bør kommunen netop prioritere trivselsarbejde, relationsarbejde 
og hele det forbyggende arbejde, hvor lige præcis pædagogernes faglige kompetence er så 
afgørende. Når Sønderborg Kommune så ovenikøbet ønsker at fastholde flere børn og unge 
med særlige behov i den almene skole, er det helt nødvendigt at fastholde midlerne til den 
pædagogiske indsats i skolen. Hvis man for at få råd til specialområdet sparer på den 
forebyggende indsats, risikerer man jo blot, at flere børn fremover får behov for specialtiltag. 

Kommunen skriver selv i handlekataloget om effekten af at spare på pædagoger i skolen: ”Der 
er ikke gevinster ved forslaget”. Lad os fra BUPL Sydjyllands side tilføje: Tværtimod. 
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