
 

KOMMISSORIUM 
 

for arbejdsgruppen vedrørende handleplan i forbindelse akk. overskud over 5% Undervisning 

og SFO 

 

Emne Handleplan for anvendelse af akkumuleret overskud undervisning og SFO 

 

Opgave Der skal udarbejdes handleplan for anvendelse af det akkumulerede 

overskud på både undervisningsområdet og SFO-området. 

Lov/regelgrund Byrådet har vedtaget en økonomisk politik for Børn og Unge i forhold til 

overførselsadgang mellem årene.  Udgangspunktet er, at Børn og Unge 

samlet set må have akkumuleret opsparing / gæld på maksimalt 5 %. 

Chefteamet har den 18. juni 2019 besluttet at disse rammer også gælder 

på dagtilbuds- / skole- / SFO- / FU-niveau. 

 

Hvis resultatet afviger ud over de byrådsfastsatte udsvingsgrænser på 5 

% akkumuleret over- og underskud, skal der udarbejdes en handleplan, 

som sendes til skolens økonomikonsulent i Børn og Unge.  

Interessenter Byråd, Børn og Unge, Skolebestyrelse, Ledelse, Personale 

 

Arbejdsgruppens 

sammensætning 

Skolebestyrelsesrepræsentant: Pernille Bertelsen (forkvinde for udvalg) 

og Karen 

Skoleleder: Carsten Aude 

Administrationsleder: Jette Andersen 

Tovholder Jette Andersen 

 

Tidsplan Aftales på møde den 3/5.21, første input til skolebestyrelsen under 

orientering fra ledelse 6/5.21. 

Afslutning af arbejdet med handleplan august 2021. 

Udvalget indstilles til at overgå til et stående økonomiudvalg august 

2021. 

Økonomi Udvikling i akkumuleret resultat 

 

Undervisningsområdet: 

 
 
SFO: 



 

 
 

Regnskabsforklaring 2020 - Undervisningsområdet  

• Alle ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 er blevet 

refunderet 

• Der er modtaget bevilling til Erasmus+, hvor udgiften først 

afholdes i 2021 

• Der er modtaget bevilling til fraværsprojekt, hvor noget af 

udgiften først afholdes i 2021 

• Mindreudgift ved teknisk service under AF er tilbageført til skolen 

(135.000 kr.) 

• Kantinemedarb. har haft orlov fra 1/10.20, hvor AF har løst 

opgaver med skolemælk, rengøringstilsyn, bestillinger m.m. 

• Lejrskole er udskudt til 2021 

• Færre udgifter til kompetenceudvikling 

• Generelt færre udgifter på grund af COVID-19 og flere ting er 

udskudt til 2021 

• Bevillinger 2020 (Mestring af skoledag og læringsliv 103.000 kr., 

Erasmus+ 248.000 kr. og fraværsprojekt 100.000 kr.) 

 

Regnskabsforklaring 2020 - SFO 

• Alle ekstra udgifter i forbindelse med COVID-19 er blevet 

refunderet 

• Færre udgifter til kompetenceudvikling 

• Generelt færre udgifter på grund af COVID-19 og flere ting er 

udskudt til 2021 

• Der var fald i børnetal fra juni måned. Personaleressource er 

tilrettet i forhold til lavere børnetal 

 

Forventet børnetal april 2020: 

 
 

Forventet børnetal maj 2020: 

 
 

Forventet børnetal september 2020: 

 
 

Børnetal 2020: 



 

 
 

Forventet børnetal april 2021: 

 
 

Resultatkrav  At handleplanen sætter retning for at minimering af akkumulerede 

overskud, så der arbejdes strategisk med at komme under 5% grænsen. 

Bemærkninger  

 


