
  

Principper for budgetlægning  
  
Behandling af budgettet sker ud fra ønsket om gennemskuelighed og en aktiv medinddragelse af              
medarbejdere, elever og skolebestyrelse.  
  
Princippet i budgetlægningen er decentralisering, forstået således at midlerne lægges ud til de, der              
har det daglige ansvar for anvendelse af midlerne – under ansvar over for skoleledelsen. Hvert               
område har – efter ansøgning og konkret beskrivelse – adgang til overførsel mellem budgetår.  
  
Skolebestyrelsen holdes orienteret ved et møde halvårlig om udviklingen i årets forbrug af             
budgettet.  
  
SFO-budget udarbejdes særskilt til godkendelse i skolebestyrelsen.  
  

Retningslinjer for budgetlægning  
  
1. I budgettet indlægges et særskilt satsningsområde1, der tilgodeses med et større beløb.            

Satsningsområderne fastlægges i forhold til skolens virksomhed og drøftes i UG           
(Udviklingsgruppen) og i MED-udvalget og godkendes endelig af skolebestyrelsen.         
Satsningsområderne udpeges efter en flerårig plan og fastlægges således, at de forskellige fag og              
områder tilgodeses. Satsningsområderne fastlægges inden behandlingen af skolens budget.  

  
2. I november måned indgives der ønsker til skolens budget.  

Alle ansatte, PLC (Pædagogisk læringscenter), fagudvalgsformænd, tilsynsførende for        
faglokaler og samlinger og elevråd afgiver ønsker til det kommende års anskaffelser af inventar              
og undervisningsmidler samt ansøgning om overførsel af eventuelle midler til det kommende            
budgetår.  

  
3. Skolens ledelse udarbejder på baggrund af de indkomne ønsker og retningslinjer vedtaget i             

skolebestyrelsens et budgetforslag.  
  
4. Et budgetudvalg, bestående af en elevrepræsentant, et forældrevalgt bestyrelsesmedlem, en          

lærerrepræsentant fra hver afdeling, en repræsentant fra Skolebiblioteks-teamet og skolens          
ledelse behandler budgetforslaget og udarbejder et budget, der  

  
5. Høres i UG (Udviklingsgruppen) og forelægges MED-udvalget og vedtages endeligt i           

Skolebestyrelsen i december måned.  
  
En gang årligt – i april måned – afgiver MED-udvalget og skolebestyrelsen ønsker til det               
kommunale budget. I august/september måned udsender Børneforvaltningen forslag til besparelser          
og aktivitetsudvidelser, som efterfølgende behandles i MEDudvalget og skolebestyrelsen, der begge           
udarbejder et høringssvar – evt. samlet.  
 
Vedtaget i Skolebestyrelsen den 3. december 2020 
 
Vedtaget i MED-udvalget den 12. oktober 2017  

1
 Under forudsætning af, at det besluttes at der arbejdes med satsningsområder.  


