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Onsdag 14.september kl. 19.00 på Rårup skole.  

Vedrørende skole og børnehavebesparelserne i Hedensted kommune. 

 

1. Velkomst. 

Kristian Johansen bød velkommen på vegne af ROL og ridsede situationen op hvordan den ser ud 

pt. Der har været dialog med lokale politikere op til mødet her. 

2. Orientering om situationen. 

Sparekataloget er udarbejdet af embedsmænd og så er det op til politikerne at beslutte hvordan 

og hvorledes der skal prioriteres! 

300.000 kr. er det man sparer på LÆ5 forslaget i kataloget som vil sammenlægge Skjold og Rårup 

Børnehave. Og vi synes nok det er ret omfattende og med mange konsekvenser for 300.000 kr. 

LÆ19A forslaget er lidt mere omfattende hvor man vil samle 5.-6. klasserne mere centralt.  

Men her er indtrykket, at det bliver modtaget ret køligt af politikerne. 

3. Hvordan vil børnehavens bestyrelse løse udfordringen? 

Hermann, formand for Skjold/Rårup børnehave. Har holdt hasteindkaldt møde hvor mange forslag 

fremkom og der er allerede indsendt høringssvar direkte ud til alle politikerne. De opfordrer til at 

kigge på fælles ledelse mellem Glud, Rårup og Skjold, som konkret forslag til at spare penge.  

Et par enkelte ”standard svar” retur. Men husk at sende indsigelsen ad den officielle vej også. 

Det vil blive gjort og måske med lidt ekstra argumenter tilføjet. 

4. Hvordan vil skolens bestyrelse løse udfordringen? 

Jane, Formand for skolebestyrelsen. De har lavet et udkast til høringssvar. 42 mio. skal findes på 

læringsområdet. Og det bliver især skolerne som kommer til at holde for og det som 

skolebestyrelsens høringssvar kommer til at omhandle f.eks. ekstra skoleskift, små elever har brug 

for de store og omvendt i fællesskabet. Men der er ingen nem løsning… 

I debatten tegner der sig desværre et billede af at det bliver de store skoler mod de små skoler.  

Og som spareforslag foreslås der bl.a. distriktsledelses form. Dvs. én skoleleder for flere skoler og 

en afdelingsleder.  

Det samme gælder pedel/serviceleder, hvor der snakkes om 4 ansatte til 5 skoler. 
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En anden udfordring bliver at tælle til 24. dvs. er der ikke nok elever til ét klassetrin og dermed 

bliver der flere alderstrin i én klasse. 

Men hvis man kigger på udnyttelsen af Rårup skole, så holder Juelsminde Garden og Husflid til her 

og betaler intet i husleje eller forbrug. Samtidig sender SIM skolen også deres elever til Rårup når 

de skal bruge faglokaler, fordi der intet er af den slags på SIM. Og de ting forholder man sig ikke til 

når der laves rapporter og opgørelser over udnyttelsen. 

5. Hvad gør vi nu? Kan man se længere frem? 

Foreslå at flytte børnehaven op på skolen og dermed udnytte kvadratmeterne meget bedre.  

Men det vil kræve nogen penge i starten til tilpasse forholdene. Men til gengæld kan børnehaven 

vel sælges og give et provenu.  

Her er det nok Lokalrådet som skal indsende et høringssvar, hvor man prøver at se det mere som 

helhed for vores område og byder ind med noget mere langsigtet. 

Også selv om det lige nu ikke rigtigt giver mening i den her omgang. 

6. Konstruktivt og kort, er de 2 vigtigste ting, når man sender en indsigelse afsted. 

Der er allerede sendt høringssvar fra de fleste parter, men der opfordres til at private også 

indsender indsigelse, for dermed at få vist at vi er mange i lokalområdet som er afhængige af 

børnehaver og skole hvor de er nu. Men husk at holde det så kort og konkret som muligt! 

Således opfattet 

Kenneth Dahl 

Rårup & Omegns Lokalråd 

 

Link til indsigelse: 

Høring af spareforslag til budget 2023-26 - Hedensted Kommune 

 

 

https://www.hedensted.dk/om-kommunen/oekonomi-og-tal/budgetter/hoering-af-forslag-til-forhandlingerne-om-budget-2023-26

