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 Overordnede ”skal” udgifter i Midtskolen prioriteres først. Her er fx tale om, Copydan, fælles 

kommunal IT aftale., uddannelse og møder -  personalet. For nogle udgifters vedkomne vil 

de være budgetlagt og derefter lagt ud på afdelingerne for andres holdes de centralt. 

Dette har udelukkende administrative årsager.  

 

 Centralt holdes midler til større anskaffelser fx IT, inventar og istandsættelse af faglokaler. De 

midler har alle – enkelt personer og faglige netværk, som en del af budgetproceduren 

mulighed for at afgive ønsker til. Ledelsen prioriterer med udgangspunkt heri, hvad der er 

råd til indenfor budgettet. Øvrige ønsker gemmes til en evt. udmøntning af restbudget. Der 

opstilles en prioriteret liste. Denne gøres synlig for alle. 

 

 Centralt holdes midler til indkøb af nye bogsystemer. Ønsker hertil afgives af de faglige 

netværk. Prioriteringen foretages af ledelsen og rest ønsker gemmes til evt. restbudget. 

 

 Centralt lægges budget for linjerne i overbygningen. Disse midler ud konteres til de enkelte 

linjer.  

 

 Centralt allokeres der midler til de engangsmaterialer, Vi overordnet vælger at bruge i 

Midtskolen. For kommende budget år er der tale om: 

 

- Aktiv til syvende årgang. 

- Aktiv til fjerde årgang 

- Dansk Direkte til overbygningen 

- Kontekst til indskolingen 

- De`Dansk indskoling.  

 

Materialerne indkøbes af administrative grunde af den enkelte afdeling 

 

 Centralt fastsættes nøgletal for forbrugsfagene. Midlerne lægges herefter ud i de enkelte 

afdelinger med fuld dispositionsret. 

 

 Kommende år findes der kun en type fagudvalg, nemlig de faglige netværk.  Deres 

opgave er, at arbejde med faglig/pædagogisk udvikling samt komme med ønsker til 

indkøb af nye bogsystemer eller andre undervisningsmidler. Kommende skoleår har vi 

følgende netværk: 

 

- Matematik 

- Dansk 

- Engelsk 

- Tysk 

- Naturfag (fysik, Biologi, geografi, natur/teknik) 

- Håndværk og design 

 

 

Læsecentret og specialklasserne tildeles eget fagbudget til supplering med specialpædagogiske 

undervisningsmaterialer. 

 

Kompetencecenter for læsning tildeles samme budget, som vi får udmeldt til funktionen i 

budgettet. 

 

Der afsættes en pulje til uforudsete udgifter på den enkelte afdeling 

 



 Alle tre afdelingsteams (indskoling, mellemtrin og udskoling) på de tre afdelinger tildeles 

midler til ekskursioner, emneuger, skumgummibamser, fiskesnøre, puder, spil etc. Budgettet 

er elevtalsafhængigt. 

Teamet har ansvaret for at sikre, at de enkelte klasser tilgodeses. 

 

Budgettet gennemgås på de enkelte afdelinger, når det er lagt 

 

 

 

 


