
Ønsker til budget 2022 

Arbejdet med Budget 2022 og skoleåret 2022-23 er nu gået i gang. Noget af det første, som vi skal have styr 

på, er økonomien. Der er rigtig mange ting, vi skal tage højde for, når vi skal danne os et overblik. Antallet 

af elever på skolen og distriktselever i specialklasser/specialskoler er grundlaget, så det er vi ved at se 

nærmere på. Vi har delvis på grund af corona  overført penge de sidste par år, så vi har flere midler at starte 

ud med end ellers – og det er jo dejligt. Vi har også gang i en masse. Som koster – det er også dejligt       Vi 

har brug for at vide, hvad I har af ønsker, som skal med i budgettet. Vi vil derfor bede jer skrive jeres ønsker 

ind i nedenstående. I må gerne gøre det i fagteams, årgangsteam eller individuelt, vi er selvfølgelige 

opmærksomme på, hvor mange der er samlet omkring de forskellige ønsker. Frist for at ønske er mandag 

den 24. Januar 2022 

Hvem Vi/jeg ønsker Hvorfor 

 (Igen) ønsker jeg (vi) NYE borde til 
billedkunstlokalet. Dem vi har er 
ældgamle og ikke til at lave en pæn 
tegning på.  

Der TRÆNGER i høj grad til at skiftes ud og 
det har været et årelangt ønske.  

naturfagslærere 30.000 Forsøgsmaterialer og lidt 
udvidelse/fornyelse af apparater 

Bib. team Vi ønsker en dekoration   af indgangen 
til biblioteket  (fra gangen) Der skal 
tegnes på en ca .40 plade rundt om 
indgangen med motiver fra nogle af de 
bøger vi har. 
Vi ønsker også, at døren skal males i en 
mørk farve. Vi vil gerne have Allan til at 
udføre arbejdet. 
 Maling og plader :Pris 3000 kr. 
 
Vi ønsker fortsat et biblioteksbuget til 
selve bogsamlingen (udlån) på 100.000 

Det kan ikke ses, at der gemmer sig et 
bibliotek bag døren. Vi ønsker en mere 
indbydende indgang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligesom sidste år  

4-5X Ønsker 10 nye enkeltmandsborde og 8 
ny elevstole. 
Meget gerne magen til dem, eleverne 
har fået i indskolingen.  
 
Pris ukendt. 

Er meget afgørende for, at vores elever i 
specialklassen, har mulighed for at arbejde 
individuelt ved bordene samt at bordene kan 
sættes sammen, når der er fælles 
undervisning, På den måde sikre vi nogle 
mere hensigtsmæssige rammer, for 
elevernes indlæring og indlæringsstile. 

Idrætsudvalg Vi vil gerne have indkøbt - Opgradering 
af skumredskaber 
(stor saltoplint - skråkile)  
 
Renovering af gymnastiksal  
 
Multibane (med flere funktioner) i 
store skolegård 
 
Genetablering af volley-banen 
 

Efter rundering er de “smidt ud” grundet 
regler 
 
 
 
 
Der mangler muligheder for leg og 
bevægelse i store skolegård. 
 
Den er stort set vokset til med græs. 
 



Opgradering af rambla (fx med bander 
og /eller faldunderlag) 
 
Endnu en gymnastiksal (i stedet for 
ramblaen) 
 

Det giver flere muligheder i 
idrætsundervisningen + frikvarterne. 
 
Vi mangler idrætsfaciliteter 

Komp. team Whiteboard til kompetencecenter Fordi vi stadig mangler :-) 

6B Nye gardinløsninger klasseværelser Fordi gardinerne mange steder er i stykker, 
og der ikke kan lukkes helt af for lyset som 
så forhindrer elever og lærere i at kunne se 
det, der vises på tavlen ordentligt. 
 

Musikudvalg Forbedringer af musiklokalet: 
-Bedre udluftning/ventilation og ny 
gardinløsning og/eller solfilter på 
vinduerne  
-Nye opbevaringsmøbler med 
mulighed for at låse instrumenter og 
materialer inde 
-Et mindre øvelokale til elever tæt på 
musiklokalet 

-Der bliver utrolig hedt i musiklokalet i 
sommerhalvåret, da der er vinduer på begge 
sider og lokalet derfor opvarmes hele dagen 
igennem. 
-For at forhindre instrumenter og materialer 
forsvinder, bliver ødelagt og for at skabe 
mere orden og overblik i lokalet 
-For at have mulighed for at dele eleverne 
op i undervisningen, så de har bedre 
mulighed for at fordybe sig i øvningen i fx 
sammenspilsforløb. Dette er især blevet 
nødvendigt med indførelsen af 
valgfagsprøven. 
 

Læsevejledere  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokale til test af enkeltelever. 
I tilstødende eller samme lokale skal 
der være mulighed for at arbejde med 
fortrolige materiale og test, som skal 
analyseres, hvor der er ro til 
koncentration. 
 

Vores forslag er studiemiljøet. -der vil også 
være mulighed for at undervise ordblinde 
elever i større hold. 
Som skrevet i en tidligere mail er vores 
ønsker til indretning stadig: 
 
-Skriveborde -mindst tre pladser 
-Skabe med lås, så vi har plads til 
testmateriale, resultater m.m. 
(Skabene fra klubben flyttes evt til dette 
lokale) 
-Evt. enkelt/skab til UV materialer 
-Testbord (evt rundt bord i midten) 
 
 

Idrætslæree Projektor i salen  Så man bl.a. kan bruge Chromebooken til at 
vise teori, øvelser m.m. 

Husk et SOLIDT bur       (FR) 

Lærer Penge til klassernes (som i sidste 
budgetår) 

 

Team 1/2x 
 

Vi ønsker penge til legetøj/aktiviteter. 
Vi har brug for flere spil, puslespil, 
magneter, mere lego ,perler m.m 
Til 1/2x 

Eleverne kan kun arbejde fagligt en del af en 
undervisningstime, derfor er det vigtigt at 
kunne tilbyde dem at lave andre aktiviteter, 



som får dem ned i arrousel og som også 
udvikler hjernen. 

 


