16. oktober 2020

Det mener vi
Om budgetdata for skoler i København

Skolebestyrelsen skal have tilstrækkelige data for at kunne føre tilsyn
Det er en central opgave ifølge lovgivningen at skolebestyrelsen skal godkende skolens budget og føre
tilsyn med skolens virksomhed. Dette nødvendiggør at bestyrelsen får tilstrækkelige og pålidelige data for
budget og regnskab.
Vi oplever at skoleledere i Københavns Kommune ikke har ordentlige redskaber til dette, og derfor i bedste
fald bruger meget tid på at fremstille hjemmelavede opstillinger – i værste fald får bestyrelserne slet ikke
tilstrækkelige informationer til at kunne føre tilsyn og godkende budget på et oplyst grundlag.

Forbedret mulighed for budget- og regnskabsopfølgning med ny budgetmodel
Københavns Kommune er i gang med at indføre en ny budgetmodel. Vi finder 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 i oversigten nedenfor udvalgt de
væsentligste konti som der bør være tal for:

Budgetdata som skolebestyrelser bør have for at kunne varetage tilsynspligten
Indtægtsbudget:
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
Skole og Forældre København. E-mail: sekretariat@skole-foraeldre-kbh.dk

•

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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