
Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. december 2020 
 

Kommentarer til økonomirapport pr. 30. november 2020: 
 

For alle afdelinger: # 330/ikke allokeret = Løn 

 

01 Fællesudgifter 

 

Løn Der forventes en overskridelse af lønbudgettet på ca. 30.000 kr. som dels 

skyldes udbetaling af engangsbeløb ifm. Egmont-støttet-projekt (vi får 

refusion i 2021) samt udbetaling af feriegodtgørelse til sekretær der er 

fratrådt 30.11.2020. 

 

Personaleudgifter Der forventes et mindreforbrug på ca. 5.000, i forhold til sidst, er der betalt 

et modul af kommunomuddannelsen som Absalon havde glemt at fremsende 

regning på.  

 

Administrationsudgifter Det afsatte beløb forventes opbrugt.  

 

IT & Inventar Der forventes ikke forbrugt ret meget mere, i 2019 blev administrative 

computere udskiftet, så der vil resten af 2020 være minimale udgifter på 

denne konto.   

 

02 Fritidsskole 

 

Løn Vi forventer at forbruge hele beløbet.  

 

Personaleudgifter Vil gå i plus med ca. 100.000 hvilket skyldes ”salg af uforbrugte løntimer” til 

HU. Der er kun delvis afklaring ift. Falck Frikøb barselsfond (se forklaring fra 

september).  

 

Administrationsudgifter Forventes et underskud i størrelsesordenen 65.000, som tidligere nævnt, er 

der sket en omplacering af udgifter så de bliver betalt der hvor de direkte 

hidrører, og så er der en ikke budgetlagt udgift på kontingent som hidrører 

afd. 01. 

 

Elevrelaterede udgifter Der er ikke brugt ret mange penge, da der som følge af COVID-19 har været 

aflyst mange udgiftstunge aktiviteter, bl.a. er Læringslokomotiv 8 blevet 

udsat, pt. til foråret 2021. 

 

IT & Inventar Forventes stort set opbrugt – der kommer i efteråret udgifter ift. 

systemopgraderinger, licenser mm. 

 

Transportmidler Forventes et mindre underskud, grundet skade på bus.  

 

 

03 Klubben 

 

Løn Der forventes et overskud på omkring 115.000.  

 

 

Personaleudgifter Udgifter til dækning af Falck frikøb barselsfond er steget (jf. Administrativ 

service – der mangler stadig afklaring ift. udgifter på timelønsansatte). 

Kontoen vil derfor komme i minus, da vi ikke har budgetlagt med så stor en 

stigning i udgifter.  

 

Administrationsudgifter Forventes et underskud på ca. 5.000 kr., som følge af forskellig udgifts-

kontering ift. tidligere år samt udgifter til ekstra rengøringsmidler ifm. 

COVID-19 

 

Elevrelaterede udgifter Forventes at gå i minus med ca. kr. 20.000, hvilket skyldes aflysning af Vilde 

vulkaner i juli (COVID-19), og vi valgte at overføre billetterne, der allerede 

var betalt, til 2021, men deltagerbetalingen kommer først i 2021. 



IT & Inventar Som følge af Covid-19-besparelser på lønudgifterne bl.a. ifm. nedlukning har 

 vi brugt penge på installation i forbindelse med at få en billigere it/tv løsning i  

 klubben, indkøb af nye mountainbikes samt tiltrængte sofaer, hobbyborde og 

 skamler.  
 

Indtægter  Der mangler en indtægt fra pladsanvisningen på ca. 7.000 kr. i juni måned –  

 vi er ved en fejl blev nedreguleret.  
 

Overordnet set forventes Ungdomsskolen at gå ud af 2020 med en mindreforbrug på ca. 400. - 

450.000 

 

 

05 M-Ung 

 

Løn Forventes et underskud på ca. 200.000 dels pga. halvtidssygemeldt 

medarbejder men også pga ansættelse af ekstra personale som følge af 

større elevtilgang.  

 

Personaleudgifter Forventes et mindreforbrug på ca. 115.000 - der er budgetteret med en 

udgift til løn via mellemregning til sekretærbistand og ledelse (til HU) – 

denne vil ikke ske, da der fra 1.8.2020 sker en splitkontering af lønudgift. 

 

Administrationsudgifter Der er endnu ikke foretaget fordeling af udgifter, disse afregnes primært to 

gange årligt og er i første omgang afholdt af Heltidsundervisningen. Konto 

forventes at have et mindre overskud. 

 

Elevrelaterede udgifter Der forventes et overskud på kontoen – der vil ved slutningen af 2020 

komme udgifter som i første omgang er afholdt af Heltidsundervisningen. 

 

Overordnet forventes M-Ung at afslutte 2020 med et mindreforbrug på ca. kr. 110.000. 

 

 

04 Heltidsundervisning 

 

Løn Forventes at gå i 0, der kommer stadig flere udfordrede unge til der skal i 

forskellige former for specialtilbud, hvilket medfører øgede udgifter til løn 

(men også øgede indtægter) 

 

Personaleudgifter Forventes et underskud på ca. kr. 250.000. Der er konteret udgifter vedr. 

køb af uforbrugte timer fra USK. Derudover er der budgetteret med en ind-

tægt til løn via mellemregning til sekretærbistand og ledelse (fra M-Ung), 

som ovenfor nævnt nu er blevet splitkonteret, så indtægten kommer ikke ind 

på denne konto.  

 

Administrationsudgifter Her forventes et mindre overskud. 

 

Elevrelaterede udgifter Her forventes et mindre overskud. 

 

Ejendomsudgifter Pga. en fejlkontering hos AS er udgiften nulstillet i november, hvorfor 

rapporten viser en forbrugsprocent på 3 – der er natten mellem 7. & 8. 

december kørt en rettelse således at udgiften er bogført igen – der vil 

således stadig være et merforbrug på ca. kr. 123.000. 

 

IT & Inventar Forventes et mindre overskud 

 

Betalinger/indtægter Der er pt en afklaring ift. manglende indtægter for november på i omegnen 

af kr. 600-650.000. 

 

Transportmidler Her forventes et mindre overskud, dog kommer der afregning fra afd. 02 

omkring brug af busser i 2020. 

 

Heltidsundervisningen forventes på nuværende tidspunkt at komme ud af 2020 med et mindreforbrug 

på ca. kr. 1.000.000 forudsat de forventede indtægter når at komme ind i 2020. 


