
Principper for budgetlægning – Skæring Skole 2016.  
 

Budgetprincipperne skal afspejle skolens vision og værdier: 
  

 
 
 
 
 
På Skæring Skole vil vi fortsat have en øget opmærksomhed på 
 

 at fastholdelse vores elevtal 

 om muligt - at værne om traditioner, som betyder noget for vores fællesskaber som bl.a. 
Skærby, musical, forårskoncerter og fester.  

 at inddrage vores mange forældres engagement og bidrag i skolens hverdag både i form af 
øget inddragelse i undervisningen/fritiden, ved arrangementer ud af huset, overtagelse af 
sociale arrangementer, praktiske opgaver i øvrigt, donationer m.m. 

 
 
STANDARD 
 

Undervisningsområdet 

 
Tildeling på børnetal 
Budgetlægger med en sikkerhedsmargin på børnetal i forhold til den forventede indtægt for august-
december. 
 

 
Synergi i opgaven med børnene: 
Der arbejdes med at udnytte synergien undervisning/TAP/SFO/klub/ungdomsskole. I forhold til den enkelte 
opgave vurderer ledelsen hvilken personalegruppe, der har kompetencer til at løse opgaven, og hvordan 
den samlede ressource udnyttes bedst. Undervisningsdelen finansierer således timer varetaget af SFO og 
Klub. 
 

 
Normalundervisning: 
Prioriteres i nedenstående rækkefølge: 
 
UVM minimumstimetal i forhold til skolereformen. 
For dansk, matematik og historie er der fastlagte minimumstimetal, mens der mellem de øvrige fag kan 
flyttes timer, idet et samlet minimumstimetal og skoleugens samlede længde - 30/33/35 timer - dog skal 
iagttages. For 0. – 6. årgang gælder, at der er tale om anbefalede længder, mens 35 timer er et maksimum. 
 
Normalundervisningen består af:  

1. Faglig undervisning 
2. Understøttende undervisning, som består af 

- morgenbånd/-sang  
- pædagogisk måltid 
- andet 

3. Bevægelse, som består af 
- morgenløb for 7. – 9. årgang 
- bevægelse integreret i undervisningen 

4. Studietid – lektiecafe/faglig fordybelse 
 
 



I praktiske musiske fag på 4. – 6. årgang anvendes en ekstra ressource som f.eks. kan anvendes til holddeling 
eller to-voksentimer. 
 
Klasser med mange elever eller særlige udfordringer kan evt. i en afgrænset periode støttes med ekstra 
personaleressourcer. 
 
Klassernes størrelse følger principperne for klassedeling-/sammenlægning. 

 
Støtte- og holdtimer, specialundervisning samt socialpædagogisk støtte: 
Der afsættes en pulje til Skærings Inkluderende Fællesskaber. Puljen forsøges dimensioneret i 
overensstemmelse med de centrale tildelinger, men der kan om nødvendigt tildeles yderligere lokale midler. 
 
På baggrund af ansøgninger fra skolens personale i forhold til, hvor de oplever, at der er børn eller 
børnegrupper med særlige behov, fordeles ressourcen for en periode af gangen. Der er 4 perioder i et 
skoleår. 
 
Ressourcen tildeles med særligt fokus på at skabe og styrke inkluderende fællesskaber frem for individuel 
støtte.  
 
Der er fokus på om opgaven med fordel løses af en lærer, pædagog eller medarbejder med anden faglighed. 
 

 
To-sprog 
Skolen har en to-sprogskoordinator, som er tovholder på skolens elever med dansk som andet sprog’s 
sproglige udvikling, samt faglig sparring til kollegaer.  
 
Lektioner til særlig sprogstøtte fordeles på medarbejdere med en særlig kompetence indenfor feltet. 
Skolens indsats på områdes, skal i videst mulig omfang stå mål med tildeling til opgaven. Denne er vigende. 
 
Der skal i fordelingen af ressourcer til opgaven være en særlig opmærksomhed på samarbejdet med 
hjemmet. 
 

 
Vikartimer 
Fast sats i forhold til lønbudgettet. Andelen af vikartimer, som læses af skolens faste lærere overfor andelen 
af tilkaldevikarer vurderes ved planlægningen af kommende skoleår. 
 
Som udgangspunkt er målet så få aflysninger som muligt – men med øje for om der er sammenhæng 
mellem indsats og kvalitet. 
 
Ydertimer aflyses som udgangspunkt for 6.-9. årgang med mindre der en faglig kvalificeret løsning.  
 
Der er udarbejdet principper for vikarpåsætning som følges. Muligheden for at omfordele en større 
ressource til vikardækning ligger hos det faste personale undersøges.  
 

 
Efter- og videreuddannelse: 
Der afsættes midler til kompetenceudvikling svarende til et fast indekseret beløb per fuldtidsstilling. 
Skolen får tildelt midler til styrkelse af linjefagskompetence. 
 
Kompetencemidler går primært til opkvalificering af linjefagskompetence, så vi nærmer os den politiske 
målsætning i 2020. 
 
Særlige indsatser kan dog ske med baggrund i ekstrabevillinger eller bevidste prioriteringer. Kravet om 
videndeling skal iagttages. 
 

 
Elevaktiviteter: 
Sats pr. elevtal fordeles på: 
 



Lejrskole 
I skoleåret 2016/2017 er der planlagt med en 3 dags lejrskole på 5. årgang. Forældrene overtager eleverne 
efter det første 1½ døgn, hvorefter lærerne kan afspadsere. 
 
5 dags lejrskole på 8./9. årgang  
 
UV midler  
Der arbejdes med en fordeling af undervisningsmidlerne, som tager udgangspunkt i en sats per elev pr. fag.  
 
Vi tilstræber at højne kvaliteten af undervisningsmidlerne med indkøb af bøger, digitale læringsplatforme og 
andre tidssvarende undervisningsmaterialer og ved at begrænse andelen af fotokopier til eleverne.  
 

 
Fysiske rammer 
Vi vil tilstræbe en forsvarlig vedligeholdelse af skolens eksisterende rammer og leve op til lovgivningen på 
området. Vi vil være en bæredygtig skole, som blandt andet arbejder med energiforbedrende tiltag og fokus 
på det fysiske arbejdsmiljø for børn og medarbejdere. 
 
Rengøring 
Størstedelen af rengøringsopgaven er udliciteret. Dermed er opnået en økonomisk gevinst. Skolen anvender 
en del af denne gevinst til: 
Kvalitetssikring. 
Omdeling af sæbe, papir og klude. 
Akutrengøring ved uheld. 
Ekstra rengøring af toiletter. 
Intern service i fht. den pædagogiske opgave og det pædagogiske personale. 
Affødte vedligeholdelsesopgaver.  
 
Indvendig vedligeholdelse: 
Fast (indekseret) beløb. 
Renovering, ombyg o.a.: Indsatser. 
 

 
Inventar: 
Fast (indekseret) beløb svarende til inventar til 2 klasselokaler. Hvis behovet vurderes anderledes kan 
”klassesæt” veksles til indkøb af andet inventar til undervisningen. 
 
Desuden afsættes beløb til vedligehold af eksisterende inventar. 
 
Der udbygges som udgangspunkt med 2 smartboards/interaktive tavler om året. Dette område skal 
revurderes forud for planlægning af skoleåret 2017/2018. 
 

 
Madordning 
Skolemadordningen skal ”hvile i sig selv” med tildelingen til kantinen fra Børn & Unge.  
 

 
Specialklasser/-undervisning 
Der budgetlægges med tildelingen til specialklasserne på skolen. 
 

 
Skoleudviklingspulje 
I såvel undervisningsbudgettet som SFO budgettet afsættes hvert år minimum 1% af den samlede tildeling 
til arbejde med indsatspunkter i en ”skoleudviklingspulje”.  
 
Indsatspunkterne kan være: 

 Fælles indsatspunkter for undervisnings og SFO, som finansieres forholdsvist af 
undervisnings- og SFO budget  

 Indsatspunkter på undervisningsområdet, som finansieres af undervisningsbudgettet 

 Indsatspunkter for SFO-området, som finansieres af SFO budgettet 



 
Indsatspunkterne kan være flerårige og fremgår af LUP. Temaerne fastlægges bl.a. med udgangspunkt i 
kvalitetsrapport, brugertilfredshedsundersøgelse, trivselsmålinger, APV. 
 

 
Ikke disponerede konti: 
Som sikkerhed mod ikke styrbare udgifter (f.eks. langtidssygdom) afsættes der en buffer. 
 
 

SFO 

 
Tildelingen til SFO fra forvaltningen varierer over året med det faktiske børnetal måned for måned. 
 
Skolepædagoger løn 
Der normeres med en klassepædagog pr. klasse for 0. – 4. årgang. Derudover ansættes 
medhjælpere/studerende i afdelingerne, således, at der er flest voksne pr. barn i afdelingerne med de 
mindste børn, og antallet af voksne tilpasses afdelingens størrelse.  
  
SFO’en ansætter derudover ressourcepædagoger med særlige kompetencer f.eks. i forhold til udeliv. 
 
I 4. klasse tages udgangspunkt i en lavere normering, som afspejler, at tildelingen for årgangen er lavere. 
Der er derfor årgangspædagoger frem for klassepædagoger. 
  

 
Efter- og videreuddannelse: 
Der afsættes som standard 1,3 % af lønbudgettet. 
 
Beløbet fordeles på følgende måde: 

- fastlagt kursuspolitik. 
- fælles pædagogiske dage/weekender. 
- fælles pulje, som ledelsen disponerer over. 

 
Særlige indsatser kan dog ske med baggrund i ekstrabevillinger eller bevidste prioriteringer. Kravet om 
videndeling skal iagttages. 
 

 
Driftsmidler: 
Indekseret sats pr. barn fordeles på: 

 Materialer 
 Fødevarer 
 Ekskursioner 

 

 
Forældresamarbejdet: 
Fast indekseret beløb. 
 

 
Skoleudviklingspulje 
1% af samlede tildeling. Se yderligere beskrivelsen ovenfor. 
 

 
Ikke disponerede konti: 
Som sikkerhed mod ikke styrbare udgifter (f.eks. langtidssygdom) afsættes der en buffer. 
 
Derudover reserveres en børnetalsbuffer svarende til 0,5% af bevillingen til at imødegå eventuelle 
udmeldinger af børn.  
 

 
Godkendt på Skolebestyrelsesmøde den 2. marts 2016. 
 


