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Ved budgetlægningen skal der gives de bedst mulige vilkår for at arbejde hen imod 

opfyldelsen af visionen for Høje Kolstrup Skole. 

 

Med udgangspunkt i det foregående års budget og forbrug udarbejder skoleledelsen et 

budgetforslag: 

 

Budgetlægning: 

 

o De tildelte beløb til indvendig vedligeholdelse, rengøring, el, varme, vand, 

skatter, afgifter og forsikringer overføres uændret. 

o Ud fra de tildelte beløb til løn og øvrig drift, samt tildelingerne til specialklasser, 

modtageklasser og 2-sprogsundervisning udarbejder skoleledelsen et forslag, 

der dækker alle øvrige udgifter. 

 

Godkendelse af budgettet: 

 

o Budgetforslaget forelægges skolebestyrelsen i årets 1. kvartal. 

o Budgetforslaget indeholder skolebestyrelsen forslag til anvendelse af et evt. 

driftsoverskud jf. regnskabet fra det foregående budgetår. 

o Budgetforslaget sendes til høring i MED-udvalget. 

o PR høres ang. budgettet for undervisningsmidler. 

o Skolebestyrelsen vedtager herefter budgettet. 

 

Budgetopfølgning: 

 

o Skoleledelsen foretager en budgetopfølgning for skolebestyrelsen på hvert 

andet skolebestyrelsesmøde. 

 

Ændringer i budgettet: 

 

o Hvis der i løbet af skoleåret er behov for større omprioriteringer i budgettet, 

kan skolebestyrelsen godkende budgetændringer indenfor skolens rammebeløb 

 

 

Aftalegrundlaget for princippet: 

(Rammer for dialogbaseret aftalestyring i Aabenraa Kommune pr. 1.1.2007) 

 

5. Økonomi: 

5.1 Økonomisk ansvar 

Økonomien i kommunen er en helhed, og den aftalestyrende enhed har indenfor 

aftalesummen et medansvar overfor denne helhed. 
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Det økonomiske ansvar vedrørende aftalesummen for den aftalestyrende enhed er 

alene placeret hos den aftalestyrende enhed. Det gælder både udgifter til løn og øvrig 

drift. Det betyder, at den aftalestyrende enhed afgør til hvilket formål, der skal 

anvendes midler, og det er den aftalestyrende enhed, som er ansvarlig for, at 

aftalesummen overholdes.  

5.2 Budgetramme 

Den aftalestyrende enhed får én budgetramme for den samlede aktivitet og kan frit 

prioritere indenfor de enkelte budgetposter, herunder også mellem løn- og 

driftsmidler. 

Det vil sige, at lønsummen indgår som en integreret del af den økonomiske ramme. 

Der henvises i øvrigt til tildelingsmodeller på de respektive områder.  

 

 

 

 

Principper for budgetlægning er vedtaget i skolebestyrelsen den 17.03.09 

 

 

 

Birgit Kirchhübel Karsten Hansen 

Skolebestyrelsesformand Skoleleder 


