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Protokol  

 Forældrerepræsentanter:  
Jeanette Baagø (Formand), Lone Møller Mathiesen 
(Næstformand), Kim Tiphede Bakholt, Lotte Neer-
gaard Jacobsen, g 

Medarbejderrepræsentanter:  
Line Marit Bülow Pedersen, Rikke Dalgaard Bach, 
Christina Robertsen, Mikael Andreasen og Marianne 
Bach. 
 
Ikke tilstede: Tanja Elise Bruun Schouby, Marie Steg-

ger Sørensen, Bjarke Hansen 

 

Punkter til dagsorden – REFERAT i kursiv 

 

1. Budget 2022 til god-

kendelse 

Gennemgang ved Christina ifht opsamling siden sidst 
d. 16.3 og oplæg til budget 2022.  
 
På baggrund af fremlæggelse af budgettildeling i un-
dervisning og i SFO og prioriteringer med udeområ-
der, indvendig vedligehold, midler til elevråd, klasse-
kvotient, kortere skoledage og anden undervisning 

præsenteres budgettet. 
 

- Øgede lønomkostninger i 2022 end i 2021 pga 
øget elevtal i 2022. Øget implementering i in-
deværende skoleår og i kommende skoleår. 

- Øgede kantineudgifter, øgede elevaktiviteter 
og øget drift af undervisning i 2022 ifht 2021 
pga coronalukning i 2021. 

- Drift falder lidt, bla pga manglende kommuni-
kations medarbejder 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

- Der planlægges med 7 børnehaveklasser i 
kommende skoleår, med sammenlægning af 
klasser på 2 årgange samt en fastholdelse af 
antallet af klasser på 9. årgang. 

- Overgangstillæg p.g.a. overgang til ny budget-
tildelingsmodellen forsvinder. 

 
Det betyder en budgetlægning med et underskud på 
ca. 800.000 kr, som primært skyldes en prioritering af 

investeringer (vedligehold, elevrådet mv) samt en pri-
oritering af fastholdelse af antallet af klasser på 9. år-
gang. Det vurderes at være ok, da vi kom ud af 2021 
med et overskud, og at underskuddet kommer fra en-
gangsudgifter. 
 
SFO-budgetter peger ligeledes på et lille underskud 
på ca. 100.000 kr, som også skyldes øget elevtal og 
dermed øgede lønomkostninger og øgede børneakti-
viteter og øgede investeringer til udearealer. SFO har 
ligeledes et overskud i 2021, som kan bære det bud-
getterede underskud. 

 
Det samlede budget for skole og SFO forventes med 
et underskud, men det akkumulerede overskud kan 
bære det. 
Christina peger på, at planlægningen ser realistisk ud 
ifht. en fremadrettet drift. Det vil blive fulgt løbende i 
ledelsen og i bestyrelsen. 
 
Drøftelse i bestyrelsen af bl.a. betydning af budgettil-
delingsmodellen, klassekvotienter, prioritering af an-
den undervisning og overvejelser ifht. den akkumule-
rede formue. 

Det drøftes hvordan kommunikation om skolen øko-
nomi i den nye budgettildelingsmodel, hvor der arbej-
des med matematiske klasser og prioritering af anden 
undervisning.  
 
Budgettet er godkendt af bestyrelsen. 
 
 

 

 

 



   

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 


