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Besparelserne er udvalgt 

- så de dækker alle enheder, dvs. både skolen og SFO og alle grupper skal bidrage kollektivt til 

besparelsen. 

- at direkte besparelser på kerneområdet er uundgåelige! 

 

Sidstnævnte betyder bl.a., at bygningsvedligeholdelse og udendørs vedligeholdelse skæres 

ekstraordinært meget ned. 

Det kan forsvares, da besparelserne er udmeldt som 1-årige. Dvs. hvis besparelserne havde været 

flerårige, havde skolen ikke i samme grad kunne forsvare at skære så kraftigt ned på 

vedligeholdelsen.  

 

Vi kan dog ikke helt undgå, at besparelserne rammer eleverne direkte. Dels er det relativt mange 

penge vi skal spare, dels kommer besparelsen efter ca. halvdelen af året er gået. Det at vi kun har 

halvdelen af året tilbage til at finde besparelser, har den virkning, at der allerede er indgået aftaler 

for den sidste halvdel af året, som altså ikke kan ændres. F.eks. forudbetaling på lejrskoler samt 

indgåelse af aftaler med et firma om hjælp til udfordrede elever. 

 

Samtidig er der en vis usikkerhed forbundet med de foreslåede besparelser, der kræver, at inventar 

herunder IT ikke pludselig går i stykker og skal repareres eller udskiftes. Her må vi udsætte behovet 

for udskiftning eller reparation. 

 

SFO’en tilbyder ekstra ordinært, at stille ”eftermad” frem hver eftermiddag. Vi er ikke forpligtet til 

at yde denne service, men har prioriteret dette. Vi kan ikke undgå at spare på denne del og i øvrigt 

sender det også et vigtigt signal til forældrene om, at den 4. madpakke også skal laves derhjemme. 

 

Ture ud af huset begrænses til et minimum da vi kan spare en del på rejsekort-posten. Dog har vi 

valgt at lade enkelte rejsekort være tilgængelige for de klasser, som skal deltage i obligatoriske 

undervisningsforløb. 

 

Vi har drøftet lejrskoler i efteråret og har ud fra et retfærdighedsprincip taget lejrskoler, og 

skolerejser som er placeret i foråret med i vores overvejelser. Vi synes det vil være ærgerligt for 

eleverne, at droppe lejrskoler hele næste kalenderår. Vi mener, at eleverne bør have en så vigtig 

begivenhed med sig videre i livet og synes ikke det er her vi skal finde besparelsen. Besparelsen 

begrænses da vi allerede har booket og betalt for en del lejrskoler. Vi er dog indstillet på, at 

reducere lejrskolerne med en dag. 

 

 

 

 

 

 

Sparekatalog forslag    

Forventet mindre forbrug 2022   1.090.000 

      

      



Forplejning Personale   50.000 

Inventar skole    30.000 

It og AV     100.000 

Rejsekort og kørsel    30.000 

Klassekasser  

5000 * 
10  50.000 

Kopimaskiner    10.000 

10. kl.     5.000 

Naturfagsugen 39  500*10  5.000 

Eksursioner ZOO    19.000 

Elevråd     12.000 

Vedligeholdelse skole   150.000 

Vedligeholdelse SFO    80.000 

Børneudgifter SFO  incl mad   83.000 

inventar SFO    80.000 

Barselsudgifter    84.000 

PLC     25.000 

Valghold     15.000 

I alt     828.000 

      

      

Merforbrug overføres til 2023   262.000 

 

 

 


