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Bestyrelsen har på sit møde den 13. november 2012 besluttet nedenstående retningslinjer for
forvaltningen af skolens midler. Dette er sket for at sikre gennemskuelighed i den økonomiske
beslutningsproces og for at sikre ledelsesmæssigt overblik over økonomien. Vi er som skole
forpligtet til, at sikre den mest rentable, ansvarlige og mest fornuftige anvendelse af skolens midler.

Budget/ansvar.
Klassekasserne: Klassekasserne er til brug for fornøjelser/aktiviteter m.v. der ikke er
direkte relateret til undervisningen. Klasselærer (og eleverne) har alene råderet og
ansvar for kassen/kontoen. Hver 1. januar indsættes kr.2.500,00 på kontoen for 1.8.klasse, kr.1.500,00 for 9. og kr.1.000,00 for bh-kl
Kasserne kan eksempelvis bruges til:
Klassefester
Bio/teater
Ture i svømmehal, Pitstop, Laser, Tivoli, Bakken, Skøjtebane osv.
Ting til klassen: DVD-er, Plakater, Julekalendere osv.
Hygge: Morgenbrød, Is, Slik, Kager, Julehygge osv.
Knas til forældremøder.

Undervisningsmidler: Hvert team har et budget som de ved fælles samarbejde
disponerer over. Midlerne skal bruges til bøger/undervisningsmidler, ture og andre
undervisningsrelaterede ting/aktiviteter.
Inventar fælles: Konto der bliver brugt til: opslagstavler, whiteboard, mindre skabe
og reoler, knager, microbølgeovne og køleskabe m.v.
Budget 2012: kr.30.000,00 + kr.5.000,00 for SFO-en, i alt kr.35.000,00.
Kontoen bruges kun med godkendelse fra kontoret.
Arb.weekend – vedligeholdelse: 2012: kr.20.000,00. Kontoen bruges på de årlige
arbejdsweekender til maling, afdækning, pensler, rengøringsmidler m.v. samt
bespisning af de fremmødte. Indkøb aftales med Eric og Tony. Væsentlige ændringer/
Større indkøb af bl.a. materialer runder kontorteam.

Ændringer/istandsættelser af klasseværelser aftales altid med klasselærer/teamets
lærere før start. På 1. sal foretages ændringer/istandsættelser i samråd med både
stjerneskuddet og hygoteksleder.
Udvendig vedligeholdelse: Sand, maling, træbeskyttelse, F.eks. ny sandkasse m.v.
Kontoen benyttes kun efter aftale med kontoret.

Spørgsmål der jævnligt dukker op:
Gardiner: Skolen har ingen gardiner. Brandmanden for nylig beordret gardiner taget
ned p.g.a. brandfare.
Vægmalerier: Alle skolens vægge er lyse/hvide. Ønskes der malerier, males de på
noget så de kan tages ned igen eller flyttes.
Generelt: Som det fremgår, styres budgettet stramt bla. efter ovenstående
retningslinier, således at ledelsen hele tiden kan bevare overblikket og dermed stå til
regnskab for bestyrelsen/generalforsamlingen.
Årligt budget: hvert år i oktober/november måned kan alle – lærere, pædagoger,
serviceteam, elevråd og forældreråd - aflevere budgetønsker til kontoret for
kommende finansårs budget - store og små ønsker. Ønskerne bliver behandlet,
forhandlet og prioriteret i Q-team – bestyrelsen tager den endelige beslutning.

Susanne

