
Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 16. juni 2020 
 

Kommentarer til økonomirapport pr. 1. juni 2020: 
 

For alle afdelinger: # 330/ikke allokeret = Løn 

 

 

01 Fællesudgifter: 

 

000-Budgetramme Beløbet indeholder hele overførselsbeløbet fra 2019 for Heltidsundervisning, 

M-Ung og almen ungdomsskole 

 

Personaleudgifter Der er bl.a. afsat midler til uddannelse, men vi har søgt og fået refusion fra 

bl.a. kompetencefonden. 

 

IT & Inventar Der er afsat beløb til eventuel opgradering af hjemmeside, men pt. er der 

ikke brug for dette. 

 

 

02 Fritidsskole: 

 

Personaleudgifter Forventes at komme i underskud med omkring kr. 25.000. Udgifterne til 

dækning af Falck frikøb barselsfond, er i 2020 steget med kr. 12.000, og så 

har vi bevilget uddannelse til to medarbejdere, udgifter der ikke var 

indregnet i det afsatte beløb på denne konto.  

 

 

Elevrelaterede udgifter Der er et mindreforbrug end forventet, da der som følge af COVID-19 har 

været aflyst mange udgiftstunge aktiviteter i forårssæsonen. 

 

 

IT & Inventar Indtægt for salg af container 

Forventet udgift i juli på knap kr. 40.000 i juli til Elev og hold administra-

tionssystem. 

 

 

03 Klubben 

 

Administrationsudgifter Budget afsat efter sidste års forbrug, men ved gennemgang er det 

konstateret at udgifter i 2019 er konteret andet steds på en af klubbens konti 

 

Elevrelaterede udgifter Forventes at blive overskredet med kr. 138.000 da beløbet dækkes af 

indtægter. Sidste år blev både udgifter og indtægter konteret på samme 

konto, disse er som det fremgår, adskilt i år. 

 

04 Heltidsundervisning 

 

Personaleudgifter Ikke budgetlagt uddannelse til medarbejdere, stigning i udgifter til Falck 

frikøb barselsfond med kr. 1.709 pr. måned. Derudover er der budgetteret 

med en indtægt til løn via mellemregning til sekretærbistand og ledelse (fra 

M-Ung). Pt. afventer vi at dette bliver en splitkontering af løn i stedet for via 

regning. Budgettal kan derfor blive ændret, når denne er på plads. 

 

IT & Inventar Der er afsat midler til inventar mm. ifm. hytterne på Hulby samt kamera-

overvågning på hele området. Disse er ikke iværksat/færdiggjort endnu. 

 

05 M-Ung 

 

 

Personaleudgifter Der er budgetteret med en udgift til løn via mellemregning til 

sekretærbistand og ledelse (til Heltidsundervisningen). Pt. afventer vi at 

dette bliver en splitkontering af løn i stedet for via regning. Budgettal kan 

derfor blive ændret når denne er på plads. 



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

gange årligt og er i første omgang afholdt af Heltidsundervisningen 

 

Elevrelaterede udgifter: Der har ikke de første måneder været særlig mange udgifter, da der ikke har 

været behov herfor. Holdet har lige været på lejrskole, og der vil bl.a. 

komme udgifter – ligesom der mangler fordeling af udgifter jf. ovenstående. 


