
Ungdomsskolens bestyrelsesmøde den 9. februar 2021 
 
Kommentarer til økonomirapport pr. 1. februar 2021 vedr. Slutforbrugsrapport for 2020: 
 

For alle afdelinger: # 330/ikke allokeret = Løn 
 
01 Fællesudgifter  
 
Løn Merforbrug på kr. 28.394 som dels skyldes udbetaling af engangsbeløb ifm. 

Egmont-støttet-projekt (vi får refusion i 2021) samt udbetaling af 

feriegodtgørelse til sekretær der fratrådte 30.11.2020. Beløbet på kr. 23.000 
der figurerer under ”000-Budgetramme” er ”afdrag” på feriepenge jf. ny 
ferielov – disse betales over 10 år. 

 
Personaleudgifter Merforbrug på kr. 3.932 – betaling af serviceaftale som rækker ind i 2021 og 

en dobbelt afregning af Falck Frikøb, da man have glemt at trække os i 
november.  

 
02 Fritidsskole  
 

Løn Merforbrug på kr. 213.710 – se forklaring nedenfor under ”personaleudgifter” 
– derudover har vi haft udgifter på egne lærere på Ordekspressen – her vil 
vi, når forløbet er afsluttet, forventet ultimo juni 2021, modtage afregning fra 
Egmontfonden og Center for Skole.   

 

Personaleudgifter Mindreforbrug på kr. 98.781 - hvilket skyldes ”salg af uforbrugte løntimer” til 
HU – som er konteret her.  

 
Administrationsudgifter Merforbrug på kr. 59.961, 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 Mindreforbrug på kr. 660.570, hvilket skyldes at 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 Merforbrug kr. 119.875 som skydes afregning af hytter, inventar dertil, samt 
installering af kameraovervågning. Hytter bruges til afholdelse af intensive 
læringsforløb og andre ungdomsskoleaktiviteter. Udgifter er delt med 
Heltidsundervisningen.  

 

Transportmidler Merforbrug på kr. 13.436 affødt af udbedring af skade på bus samt  
  serviceeftersyn. 
 
 
03 Klubben   

 
Løn Mindreforbrug på kr. 119.471 som bla. skyldes nedlukningen i foråret og 

dermed sparede lønkroner på ungdomsklubdelen samt ikkebudgetindregnet 
refusion fra medarbejder på barsel.   

 

 
Personaleudgifter Merforbrug på kr. 7.255 som primært skyldes øgede udgifter til Falck frikøb 

barselsfond.  
 
Administrationsudgifter Merforbrug på kr. 3.782, som følge af forskellig udgiftskontering ift. tidligere 

år samt udgifter til ekstra rengøringsmidler ifm. COVID-19 

 
Elevrelaterede udgifter Merforbrug på kr. 23.649, som primært 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 Merforbrug på kr. 35.995 – et bevidst overtræk til udskiftning af meget slidte 
sofaer, borde og skamler, derudover har der været udgifter til installation ifm. 

at få en billigere it/tv samt indkøb af nye mountainbikes.  
 
Indtægter Merindtægt på kr. 15.231, som følge af midlertidig opnormering af antal 

indskrevne børn i fritidsklubben pga. lang venteliste.  
 

 
Overordnet set har Ungdomsskolen et mindreforbrug på kr. 422.097 som vi håber at få overført til 
2021, da en stor del af beløbet skyldes aflyste aktiviteter siden marts som følge af Covid-19, 
aktiviteter som forventes afholdt i 2021.  
 

 
05 M-Ung 
 
Løn Merforbrug på kr. 152.682, pga. halvtidssygemeldt medarbejder samt 

ansættelse af ekstra personale som følge af større elevtilgang.  
 

Personaleudgifter Mindreforbrug på kr. 12.891 – ift. det tidligere udmeldte er der sket en 
regulering af lønudgift, fejlagtigt betalt af Heltidsundervisningen.  

 
Administrationsudgifter Mindreforbrug på kr. 42.021.  
 

Elevrelaterede udgifter Mindreforbrug på kr. 176.010. 
 
Overordnet afslutter M-Ung med et mindreforbrug på kr.78.240, som forventes overført til 2021.  
 
 

04 Heltidsundervisning 
 
Løn Mindreforbrug på kr. 66.828.  
 
Personaleudgifter Merforbrug på kr. 145.652, skyldes primært regulering af lønudgift på 

medarbejder i M-Ung, fejlagtigt betalt af Heltidsundervisningen.  
 
Administrationsudgifter Mindreforbrug på kr. 4.860. 
 
Elevrelaterede udgifter Merforbrug på kr. 10.744. 

 
IT & Inventar Mindreforbrug på kr. 236.682, som dels skyldes afregning af udgifter til 

hytter, inventar, kameraovervågning med den almene ungdomsskole. 
 
Transportmidler Mindreforbrug på kr. 49.881 – der har ikke været de forventede udgifter ift. 

slidtage mm. 

 
Betalinger/indtægter Der er en merindtægt på kr. 1.300.882 som følge af større elevindskrivning 

end forventet. 
 
Ejendomsudgifter Merforbrug på kr. 122.883 - merforbruget skyldes, som tidligere nævnt, en 

stigning i udgiften til Ejendomsservice vedr. bygningsdrift af Hulby Møllegård 
 
 
Heltidsundervisningen afslutter 2020 med et mindreforbrug på kr. 1.380.344 som overføres til 2021. 
Det skal bemærkes at Heltidsundervisningen har et 0-sumsbudget og at der i 2020 blev overført kr. 

1.284.400 fra 2019.  
 


