SORTEDAMSKOLEN
ØKONOMIUDVALG
Retningslinjer for økonomiudvalgets virksomhed
Gældende fra den 180909
Årsbudget
Økonomiudvalget informeres om budgetårets udmeldte rammebevilling fra BUF, og om hvordan skolen
fordeler bevillingen til afholdelse af udgifter til løn og øvrige driftsområder.
Fagkonti (undervisningsmateriale) – intern budgetfordeling
Af skolens rammebevilling afsættes et budgetbeløb til afholdelse af udgifter til undervisningsmateriale i
forbindelse med undervisning i de enkelte fag.
Ansøgning om budgetønsker fremsendes til økonomiudvalget ved udfyldelse af særlig blanket inden for en
fastsat udmeldt tidsfrist. Økonomiudvalget vurderer og prioriterer budgetønsker modtaget fra de enkelte
faglærere på det ordinære møde i februar måned ud fra det aktuelle budgetbeløb. Økonomiudvalget indstiller
efter behandling af budgetønsker til endelig godkendelse i Skolebestyrelsen.
På årets øvrige ordinære møder informeres om det løbende forbrug på fagkontiene.
Årsregnskab
Økonomiudvalget informeres om skolens aktuelle budget og forbrug ved afholdelse af ordinære møder i
økonomiudvalget og orienteres om årets forventede resultat (forventet overskud eller underskud).
Økonomiudvalgets medlemmer
Økonomiudvalget består af to forældrerepræsentanter fra skolebestyrelsen, en repræsentant for lærerne,
afdelingslederen af læringsmiljøet og den administrative leder.
Mødehyppighed
Økonomiudvalget afholder fire ordinære møder om året i henholdsvis februar, maj, september og december
måned forud for møder i skolebestyrelsen.
Den administrative leder indkalder til møder i økonomiudvalget og fungerer som mødeleder under møderne.
Den administrative leder udsender dagsorden og mødeindkaldelse forud for hvert ordinært møde. Den
administrative leder medbringer materiale vedr. budget og forbrug til de ordinære møder.
Referat
Beslutninger truffet på møder i økonomiudvalget noteres i et referat. Inden de ordinære møder afsluttes opnås
enighed i udvalget om formulering af de enkelte punkter i beslutningsreferatet.
Kommunikation
Uden for de ordinære møder kommunikeres via e-mail mellem udvalgets medlemmer og der vil være fokus på
aftaler og opfølgning indgået på de afholdte økonomiudvalgsmøder.
Information til skolebestyrelsen
Referater fra økonomiudvalgets ordinære møder udsendes til skolebestyrelsens medlemmer. På
skolebestyrelsesmøder i februar, maj, september og december orienteres som skolens aktuelle budget og
forbrug samt forventning til årets forventede resultat (forventet overskud eller underskud).
Økonomiudvalget bidrager med et afsnit om skolens økonomi i Skolebestyrelsens årsberetning.
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