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Høringssvar fra Skole og Forældre København vedr. ny budgetmodel for 
almenskoler 

Transparens og objektive kriterier 

Den ny budgetmodel er efter Skole og Forældre Københavns opfattelse som udgangspunkt en forbedring 
fordi den er mere gennemskuelig og anvender objektive kriterier til at vurdere socioøkonomiske forhold 
frem for subjektive vurderinger af om ens barn er tosproget. 

Blød indfasning  

Dette ændrer dog ikke ved at vi kan være bekymrede for effekterne af at fjerne midler fra skoler – hvilket 
er konsekvensen for en lang række skoler, om hvem vi ikke har grund til at antage at besparelsen vil være 
uden konsekvenser. Vi finder det derfor meget vigtigt med en blød overgangsordning. 

Forbedret mulighed for budget- og regnskabsopfølgning 

Endeligt finder vi det afgørende at det indtænkes i implementeringen af budgetmodellen at 
skolebestyrelsen skal kunne få reel indsigt i både indtægter og udgifter i budget og regnskab. 
Skolebestyrelsen skal jf. folkeskoleloven §44 stk. 3 godkende skolens budget, inden for den økonomiske 
ramme der er fastsat for skolen. Skolebestyrelsen udarbejder ligeledes en række (lovpligtige) principper, og 
det skal være muligt for bestyrelsen at kunne se budgetter og prioriteringer for om disse principper er 
afspejlet i budgettet.  

For at kunne godkende og føre tilsyn med skolens budget, må skolebestyrelsen således have information 
om hvordan midlerne anvendes. Siden kommunen indførte Kvantum, er antallet af konti som 
skolebestyrelserne har adgang til, væsentligt begrænset, hvilket gør tilsynsopgaven vanskelig og til tider 
umulig.  

Ikke alt kan gøres op, og derfor har Skole og Forældre København forsøgt at udvælge de væsentligste konti 
som der bør være tal for. Se oversigt herfor nedenfor.  

 

På vegne af Skole og Forældre København 
Kirsten Birk Lassen 
Formand 
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Konto som skolebestyrelser har brug for ift. at kunne varetage 
skolebestyrelsens tilsynspligt 
 

Indtægtsbudgettet:  
Skolens indtægt fordel på de forskellige dele som ender med at indgå i beregningen i budgetmodellen, og 
udviklingen over seneste 3 år for at man kan følge skolens udvikling. 

Udgiftsbudget: 
Skolens udgifter over seneste tre år fordelt på: 

- Løn, opdelt på 
o Ledelse 
o Pædagogisk personale 
o Vikar 
o Andet 

- Driftsudgifter, opdelt som minimum på 
o Kursus/efteruddannelse til pædagogisk personale 
o Kursus/efteruddannelse til øvrige 
o Undervisningsmidler, gerne opdelt i bøger, digitale abonnementer og øvrige 
o Elevaktiviteter 
o Lejrskole og ekskursion 
o Udendørsvedligeholdelse 
o Rengøring 
o EAT/madskoler 

KKFO’ens udgifter over de seneste tre år fordelt på:  
- Løn, opdelt på 

o Ledelse 
o Pædagogisk personale 
o Vikar 
o Andet 

- Driftsudgifter, opdelt som minimum på 
o Kursus/efteruddannelse til pædagogisk personale 
o Kursus/efteruddannelse til øvrige 
o Udendørsvedligeholdelse 
o Rengøring 
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