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Principper for regnskab og budgetlægning  

 
Al budgetlægning tager udgangspunkt i de indsatsområder, der er vedtaget på skolen. 

 Budgetlægningen foregår i et samarbejde mellem de ansatte, skolens ledelse og skolebesty-

relsen. 

 

 Der skal være en reserve på 3,5% af rammen ved regnskabsårets begyndelse. Denne anven-

des efter ledelsens skøn til ekstraordinære driftsudgifter herunder lønninger. 

 

 I forbindelse med budgetlægningen udarbejder ledelsen: Status, kvalitetsmål, handlings- og 

evalueringsplaner for hvert af de nedenfor nævnte hovedkonti. Disse planer skal omfatte en 

opdeling i anlæg-, funktions- og driftsområder. På grundlag heraf udarbejdes skolens konto-

plan. 

 

 Der udarbejdes sideløbende en kompetencefordelingsplan, der uddelegerer ansvaret for ho-

vedkontienes økonomi. 

 

 Der kan administrativt flyttes midler inden for den enkelte hovedkonto.. Over-/underskud 

overføres til efterfølgende år og indgår i den almindelige budgetlægning for hele skolen. Af 

hensyn til kontinuiteten i driften kan enkelte konti overføres med det faktiske over-

/underskud.. Dette gælder altid kontiene ”drift af skolefritidsordningen” og ”undervisnings-

midler” (her dog kun underkontiene  ”fag- og årgangskonti”). 

 

 Der udarbejdes en indkøbspolitik med følgende hovedelementer: 

Indhentning af tilbud  over 5000 kr. foretages i samarbejde med ledelsen. 

      Det tilstræbes at foretage store samlede indkøb til et område m.h.p. på at opnå de bedst  

      mulige priser. 

      Kommunale indkøbsaftaler skal benyttes, hvis det er fordelagtigt for skolen. 

 

. 

Budgettet inddeles i følgende hovedkonti:                           Kompetencefordeling: 

1.   Lønninger                                                                            

2.   Vedligeholdelse af bygninger og tekniske installationer.    

3.   Udenomsarealer                                                                   

4.   Forbrugsafgifter                                                                   

5.   Renovation og ejendomsskatter                                           

6.   Undervisningsmidler                                                           skolebibliotekaren     

7.   Inventar                                                                                

8.   Drift af Skolefritidsordningen                                             SFO-lederen 

9.   Uddannelse                                                                           

10.  Administration                                                                    

11.  Andet                                                                                   

12.  Indtægter                                                                             



  

 

Procedure for budgetlægningen: 
Budgetforslaget udarbejdes af ledelsen efter følgende retningslinier  

 

 Budgetforslaget forelægges LMU  til udtalelse inden fremsendelsen til skolebestyrelsen. 

 I budgetlægningen anvendes ca. 1,5% af rammen til nyanskaffelser og nye opgaver (anlæg) 

f.eks. IT-udstyr og inventar - men ikke personale/lønninger. 

         

 

Forslag til opdeling i underkonti niveau 1. 

 

Lønninger  servicemedarbejdere, serviceleder 

pædagoger 

pædagogmedhjælpere 

pædagogpraktikanter 

vikarer i SFO 

lærere  

børnehaveklasseledere 

lærervikarer 

kontorpersonale 

skoleledelse (bortset fra skoleinspektøren) 

SFO-ledelse 

beskæftigelsesordninger o.lign. 

Vedligeholdelse af bygninger og tekniske in-

stallationer 

(udvendig vedligeholdelse) 

indvendig vedligeholdelse 

tekniske installationer 

rengøringsmidler og maskiner 

Udenomsarealer idrætspladser og haller 

vedligeholdelse 

legepladser 

snerydning 

Forbrugsafgifter vand 

varme 

el 

Ejendomsskatter og renovation ejendomsskatter 

renovation 

Undervisningsmidler  bøger, AV-materiale, software 

fagkonti 

årgangskonti 

valghold o.lign. 

licenser og abonnementer 

digital mangfoldiggørelse (print, kopiering) 

papirvarer 

 

 

 

Inventar Inventar 

edb-netværk og maskiner 

Drift af Skolefritidsordningen  beskæftigelsesmaterialer 



ekskursioner  

koloni 

Uddannelse servicemedarbejdere 

pædagoger og medhjælpere 

lærere og børnehaveklasseledere 

kontorpersonale 

ledelse 

Administration kontorhold 

inventar og maskiner 

porto 

kommunikation 

Andet  eksamen 

repræsentation 

forsikringer 

forældresamarbejde 

elevrådsarbejde 

Radio/TV licens, codaafgifter, Copydan (TV) 

kørsel med syge elever 

elevaktiviteter 

diverse 

Indtægter refusioner 

tilskud 

 

Beskrivelse af forbruget på de enkelte konti i budgettet. 

 
1. Lønninger: 

Fast personale og vikarer med arbejdssted på Sønderskov-Skolen. 

2. Indvendig vedligeholdelse: 

Vedligeholdelse af alle vægge, lofter, gulve, el, vand og øvrige installationer inden for ydermu-

rene 

3. Udenomsarealer: 

Betaling for tjenesteydelser, materialer og maskiner. 

4. Forbrugsafgifter:  

El, vand og varme. 

5. Ejendomsskatter og renovation: 

Herunder leje af containere og udgifter til affaldssortering. 

6. Undervisningsmidler: 

Bøger: 

Kontoen bruges til et bogsystem (taskebøger) pr. årgang i engelsk, tysk, fransk, matematik, bio-

logi, geografi og historie, engangsbøger og klassesæt, software og andet digitalt materiale, en-

keltbøger til personalebiblioteket og udlånssamlingen til eleverne. 

Licenser og abonnementerne vedr. software til undervisningsbrug  

 

 

Årgangskonti: 

Der er knyttet en konto til hvert team. Bevillingen er udlagt til selvforvaltning, og den skal 

dække udgifter i forbindelse med anskaffelse af engangsbøger til dansk og matematik, materia-

ler til værksteds-/emneundervisning, projektopgaven og ekskursioner, hytteture og lejrskoler. 

I indskolingen er udgifterne til taske- og engangsbøger  indeholdt i rammebeløbet. 

Fagkonti. 



Dækker forbruget i faglokalerne (specialundervisning, læsevejledning, to-sprogsklinikken, 

sløjd, idræt, billedkunst, biologi, hjemkundskab, fysik, musik, valgfag, håndarbejde, matematik, 

N/T).  Fagudvalgsformændene udarbejder budgetter, der ligger til grund for budgetlægningen. 

Digital mangfoldiggørelse:  

papir, copydan-afgift, serviceabonnement. Papirvarer: bånd, toner, kladdehefter, A4 blokke, A4-

mapper (pap eller plast), plastlommer, limstifter, tape, tegnestifter, hefteklammer og skrivered-

skaber (kun i begrænset omfang) til fri udlevering til lærere og pædagoger. Til 4. årgang udleve-

res en A4 mappe til engelsk. Kontorartikler herudover indkøbes på årgangskontoen. 

7. Inventar: 

Kontoen bruges til nyanskaffelser, erstatningskøb og reparationer: AV-udstyr: videooptagere, 

afspillere, redigeringsudstyr. Båndoptagere  l pr. klasse i den nye fløj. Filmfremviser, fotoud-

styr, forstærkere, radioer, musikinstrumenter, hvidevarer, symaskiner, sløjdmaskiner, keramik-

drejebænke og ovne, edb-udstyr, digitalt udstyr til kopiering, idrætsredskaber, nøgler, låse, dør-

pumper, beslag, møbler (Festsal, lærerværelse, klasseværelser, kontorer, faglokaler), service, 

scene, lamper, skilte, termostater til varmestyringssystemet, telefoner, kaldeanlæg, ure, spejle, 

sanitet, mm. 

8. Skolefritidsordningen: 

Materialer til beskæftigelse, fortæring, diæter, udflugter og koloni. 

9. Uddannelse: 

Kørsel, kursusafgifter, kopier, materialer og diæter. Udgifter i forbindelse med pædagogiske 

arrangementer 

10. Administration: 

Kontorholdsudgifter i SFO og  

11.Andet 

Kørsel: 

Lovbestemt kørsel med syge elever. 

Elevaktiviteter: 

Afgift til praktikformidlingskontoret, materialer til skolevejlederne og skolepatruljen, teaterfo-

restillinger og idrætsarrangementer mm.  

Elevråd: 

Et mindre beløb til brug for kontaktlærerne bl.a. til kurser og elevdeltagelse i landsorganisatio-

ner. 

Forældresamarbejde: 

Fortæring ved bestyrelsesmøder.  Abonnementer og foreningskontingenter.  Forældrearrange-

menter bl.a. første skoledag, orienteringsmøde i 9. årgang og dimission. 

 
Godkendt af bestyrelsen 

7. dec. 2000 

Godkendt af bestyrelsen den 7. november 2002 

Godkendt af bestyrelsen 2010 


