
        
 

 

Skolebestyrelsesmøde den 27.2.2018 kl. 17.00-20.00 
 
Forældrevalgte: Annemette Skjøttgaard, Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla 
Bisgaard, Martin Bien, Dorthe Møller 
Elevrepræsentanter: Emma, Julie 
Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønborg, Charlotte Aagaard 
Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Michael Korsgaard Lund, Poul Højmose, Katja Uth 
Gæst: Per Andersen, Jesper, Karina (afbud), Line 
Afbud: Poul Højmose, Stine Sørensen, Charlotte Aagaard, Julie (kom til punkt 190), Martin Bien gik før 
punkt 194) 
Mødeleder: Annemette Skjøttgaard Ordstyrer: Karina Poulsen              Referent: Steffen Friis Brahe 
 

Punkt 
 

Beslutning Ansvarlig 

189) Info: 10 min 

Nyt fra eleverne 
 

Emma og Julie fortæller om elevernes indsatser og hvad der rør sig hos dem.  

Positiv feedback på de valgfag som nu kvalificeres på 
lærermøder. 
Logokonkurrence har været nævnt i elevrådet. 
Et punkt fra kvalitetsrapporten var, at flere elever ikke føler 
de har medindflydelse på undervisningen. Det vil være et 
punkt elevrådet beskæftiger sig med indtil sommerferien. 
 

Emma/ 

Julie 

190) Info: 10 min 
Tilbagemelding fra 
Kvalitetssamtalen 

 

Martin og ledelsen melder tilbage om kvalitetssamtalen – udviklings- og tilsynspunkter.  

Der er aftalt følgende udviklings- eller tilsynspunkter som 
følge af drøftelserne på samtalen: 

 
Udviklingspunkter 

• Samskabelse: Vi vil styrke samskabelsen og 

kommunikationen med forældrene for at øge elevernes 
trivsel og synligheden. 

• Udskoling: Vi vil arbejde med eleverne i udskolingens 
motivation og medbestemmelse for at øge deres faglige 
udvikling. 

• Økonomi: Vi vil følge op på skolens økonomi og 
undervisningsdelens samlede budget. 

 
Udviklingspunkterne vil blive indarbejdet i skolens 

LokaleUdviklingPlan (LUP) (se evt vores bestående via link) 
 
Tilsynspunkt 
Der skal udarbejdes en indsats ift. at mindske andelen af 
elever med et opmærksomhedskrævende fraværsmønter. 
 
Handleplanen på indsatsen ligger p.t. hos Områdeleder Ole 
Ibsen og vil efter hans godkendelse blive en del af skolens 
indsats ifg fravær.  
 

Martin 
og 
ledelsen 

http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/274287/text/5.%20Lokal%20udviklingsplan


        
 

 

191) Dialog: 15 min 
SFO rammeforslag 
 

SFO forældrerådet præsenterer, hvilke forslag de indstiller til skolebestyrelsen 

Rammer for MÅL- og Indholdsskrivelse for SFO i Aarhus 
kommune. 
 
Ud af 12 temaer beskrevet i ovenstående har forældrerådet 
og SFO ledelsen valgt at fokusere på: 
  

• Samskabelse med forældre på tværs af undervisning og SFO  

• Helhed og Sammenhænge gennem: 

o Sundhed/Trivsel herunder idræt/bevægelse 
o Natur- og udeliv 
o Kreativitet og musiske aktiviteter 

 

Her er bl.a. tænkt at sammenbinde det bedste fra 
Elstedgaard og Frimærket. Det skal ikke være aktiviteterne 
for aktiviteternes skyld, men de skal være funderet i 
pædagogiske tanker/overvejelser. 
 
SFO forældrerådets valg skal nu retur til pædagogerne, som 
herefter skal forholde sig til hvordan tingene skal føres ud i 
livet. 
 

Karina 
Bilag 1 

192) Dialog: 20 min 
Regnskabsaflevering 
 

Steffen gennemgår regnskabet.  

Bilag 2: Oversigt over udviklingen i indtægter og udgifter. 
Bilag 3: Undervisnings-regnskabet 2017 incl kommentarer. 
Bilag 4: SFO regnskabet 2017 incl. Kommentarer 
 
De væsentligste pointer for undervisningsdelen er, at vi kan 
glæde os over et mindre underskud end forventet (ca 
tkr300) og dette på trods af en opprioritering af 
uddannelsen primært linjefagsuddannelser. 
 
Vi kan også glæde os over vandbesparelser i svømmehallen 
da det nye driftsanlæg nu virker (hvilket også har givet mere 
stabil drift) og endelig var 2017 også første år hvor vi både 
sendte 9.klasserne til Berlin på lejrturen og hvor 6. klasserne 
kunne glæde sig over et ”sponseret” klassearrangement 
med overnatning.  
 
Der er øremærket tkr 625 til RULL projektet (toiletter, 
facade, låse samt tjenesteboligen).  
 
SFO budgettet har fulgt budgettet dog med en opprioritering 
af aktiviteterne. 
  
Skolebestyrelsen har godkendt Regnskabet for 2017. 
 

SFB 
Bilag 
2+3+4 



        
 

 

193)  Info/beslutning:  
20 min 
Basistilsynspunkter/ 
Principper 
 

Orientering om basistilsynspunkter samt gennemgang og fordeling af principper 

vi mangler for at være lovformelige 

Dokumentation er et stort kommunalt tema.  
 
Tilsyn, hygiejne, førstehjælp, kvalifikationskrav, arbejdsmiljø, 
undervisningsmiljø, administrative og økonomiske forhold 
m.m. er alle eksempler på overskrifter hvor der er 
basistilsynspunkter. 
  
Men også skolebestyrelsesarbejdet herunder den liste af 
principper, som står på den liste undervisningsministeriet 
har liggende. Der er endnu nogle principper, som vi allerede 
nu (punkt 194) og på de kommende møder skal 

gennemarbejde og godkende. Deadline er juni 2018. Vi tager 
principperne fra en ende af. Vi mangler ca. 10 principper, før 
vi er ”lovformelige”. 
 
Vi indarbejder arbejdet med principperne i årshjulet. 
 

Katja 

Aftensmad 18.15-18.45 
 

 
 

 

194) Gruppearbejde: 45 
min 
Principper 
 

Arbejde med principperne – første udkast/klargøring til behandling i skolebestyrelsen.  

 

Der blev arbejdet i grupper i forhold til at udarbejde 
manglende principper. 

Produkterne fra de enkelte grupper sendes til Rie 
(kommunikationsmedarbejder) som retter til og klargør til 
godkendelse. 
 

Alle 

195) Dialog: 15 min 
Indtjening til skoletur 9. 
klasse 
 

Stine fremlægger forslag om indtjening – dialog om princippet. 

 
Afbud fra Stine – punktet afventer til næste møde. 
Stines oplæg fremsendes med dagsorden ved først givne 
lejlighed. 

 

Stine 

Næste møde 

196) Dialog: 10 min 
Siden sidst 

Punktet blev rykket frem i 

dagsorden og taget før 

aftensmaden. 

 

Ledelsen fortæller, hvad der er sket på skolen – siden sidst  

 
Næste bestyrelsesmøde flyttes til 20/3. 

RULL projektet fylder en del lige nu. Vi er gået ind i de sidste 
faser i forhold til udbudsudarbejdelsen. 
Lysprojektet – er blevet et større projekt end oprindeligt 
planlagt. Som tingene ser ud lige nu, vil vi kunne tjene en 
investering i nyt lys i omegnen af kr. 2,5 mio hjem via 
besparelser på El (over 25 år).  
Facadeprojektet og ventilationsprojektet er også projekter 
hvor vi ”går efter” den totale renovering. 
 

Ledelsen 
 
Link til 

RULL 
punkt på 
hjemme-
siden 

http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/p579665/text/0.%20RULL-projektet
http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/p579665/text/0.%20RULL-projektet
http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/p579665/text/0.%20RULL-projektet
http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/p579665/text/0.%20RULL-projektet
http://lystrup-skole.skoleporten.dk/sp/p579665/text/0.%20RULL-projektet


        
 

 

 

 

 

 

 

 

197) Dialog: 5 min  
Skolebestyrelsens punkt 
til Intra/hjemmeside  
 

Kvalitetssamtalen 
Appetitvækker til skolebestyrelsesvalg 

 

198)  
Punkter til kommende 
møder  

Marts:  
Handleplan for fravær – tilsynspunkt 
Fraværsplan 
Forældremøder – skolehjul – punkt fra januarmødet 
Budget/planlægning for kommende år 
Principper 
Kontaktforældrepjece 
 
April: 
LUP 
Principper 
Antimobbestrategi 
Skolefester – input fra forældre 
Vikardækning 
Forældrearrangementer 
Budget 2018 – endelig godkendelse 
 
Principper: 
Princip erhvervspraktik, princip for skolens samarbejde med 
eksterne samarbejdspartnere, klassedannelse 
 

 

 

Næste møde: Tirsdag den 20/3 2018 kl. 17.00 
 



INDHOLDSBESKRIVELSE
FOR SFO I aaRHUS KOMMUNE

MÅL- OG
RAMMER FOR
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INDLEDNING
I Aarhus skal der være tilbud om SFO til børn i 0.-3. klasse. 

”SFO er et vigtigt pædagogisk tilbud. Ikke kun som fritidstilbud men også som en del af skolens samlede hverdag, 
hvor SFO er en ligeværdig samarbejdspartner i undervisningen. SFO’en er i høj grad også stedet, hvor skolen møder 
forældrene i dagligdagen, når de mindste børn bliver afleveret og hentet på skolen. Det er børnenes og de unges 
trivsel, læring og dannelse, der er på spil, og det skal vi alle værne om, hver med vores roller og opgaver.”

Den opgave skal vi samarbejde om. SFO-forældrerådet og skolebestyrelsen har en vigtig opgave i skole-hjemsam-
arbejdet generelt. I arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er det SFO-forældreråd og skolebestyrelser, 
der fastlægger de temaer, der skal arbejdes med. 

I arbejdet er det vigtigt også at sikre børnenes stemme, så de har medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i 
SFO.

Med denne nye og reviderede mål- og indholdsbeskrivelse for SFO ønsker vi – byrådet og jeg - at skabe en ramme 
for arbejdet med stor lokal frihed for SFO-forældreråd, skolebestyrelser, ledere og medarbejdere. 

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er - på samme måde som Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik - ikke en 
færdig opskrift på opgaven i SFO eller på samarbejdet mellem SFO, undervisning og forældrene. Mål- og indholds-
beskrivelse for SFO er en ramme, der skal inspirere til dialog mellem skolebestyrelse, SFO-forældreråd, ledere og 
medarbejdere - og børn - om, hvilke mål og indsatser, der lokalt skal arbejdes med for at tilgodese de lokale ønsker 
og behov. Og dermed give gode vilkår for at række ud efter visionen for vores børne- og ungepolitik.

God arbejdslyst! 

Bünyamin Simsek
Rådmand Børn og Unge

INDLEDNING
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FORMÅL

FORMÅL
I børne- og ungepolitikken understreges det, at alle børn og unge skal have unik mulighed for at udvikle sig, trives 
og lære. Målet er, at alle børn bliver så dygtige, de kan. 

Aarhus Byråd ønsker med vedtagelse af Rammer for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse for SFO (0 – 3 
klasse) i Aarhus Kommunes skoler at fremme barnets trivsel, læring og dannelse gennem udviklingen af sammen-
hæng, ligeværdighed og samarbejde mellem SFO, undervisning og forældrene. 

I SFO og undervisning indgår ledere, medarbejdere og forældre hver med deres roller i et tæt samskabende sam-
arbejde om at skabe helhed i barnets skoleliv.

I kraft af at fritid og undervisning finder sted inden for den samme ramme, forstærkes muligheden for en målrettet 
og koordineret tidlig pædagogisk indsats. 

SFO understøtter barnets alsidige udvikling i de sociale arenaer og stærke fælleskaber, som skolen som helhed 
udgør. Dette sker i et komplementært forhold til og samarbejde med undervisningen.
 
I SFO er der særligt fokus på børnenes aktive deltagelse i for dem meningsfulde aktiviteter og stærke fællesskaber. 
Dette forudsætter, at børnene lærer at træffe reflekterede valg, gode beslutninger og udøve kvalificeret dømme-
kraft. 

Organiseringen af det pædagogiske arbejde sker inden for en ramme af voksenorganiserede og børnenes selv-
valgte aktiviteter med henblik på at sikre børnenes medindflydelse på, hvad de skal foretage sig i SFO. 

Endvidere har SFO en særlig opgave i at forberede børnene til et mere selvstændigt fritidsliv fra 4. klasse. Et fri-
tidsliv, der kan foregå i det lokale foreningsliv og/eller i det lokale fritids- og ungdomsskoletilbud. I arbejdet er der 
et særligt fokus på barnets udvikling af vedholdenhed og robusthed. Under ét egenskaber, der er vigtige i barnets 
dannelsesproces på vej mod et selvstændigt ungdomsliv.

Formålet er at skabe rammerne for det gode børneliv i skolen i spændingsfeltet mellem at blive til nogen og blive 
til noget.
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BAGGRUND

BaGGRUND
Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er udarbejdet dels for at understøtte det lokale råderum og løs-
ninger, dels for at udmønte Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik. Valg af pædagogiske metoder i arbejdet 
fastsættes derfor ikke i de centralt fastsatte rammer. 

Skolen – undervisningsdel og fritidsdel – har en samlet opgave med at sikre, at børnene trives og bliver så dygtige, 
som de kan. Hertil hører, at de samlede ressourcer skal bruges til størst mulig gavn for børnene inden for de gæl-
dende rammer.  

I arbejdet med den fælles pædagogiske opgave bør man lokalt anvende de pædagogiske ressourcer, hvor de kom-
mer det enkelte barn og grupper af børn bedst til gode. Prioriteringen af de pædagogiske ressourcer skal ske med 
respekt for de selvstændige opgaver og forpligtelser, som SFO og undervisning hver især har.   

Grundloven sikrer, at undervisningen er betalingsfri. Derudover har man i Aarhus Kommune besluttet, at SFO og 
undervisning har adskilte budgetter. Der kan ikke flyttes budget mellem SFO og undervisning, og der aflægges 
selvstændigt regnskab for de to dele.

Det er en fælles opgave for skolebestyrelse og SFO-forældreråd at drøfte og følge op på, at SFO´ens samlede res-
sourcer bruges i overensstemmelse med byrådets beslutninger. 

Grundlaget for arbejdet er Lov om Folkeskolen, herunder Folkeskolens formålsbestemmelse, Bekendtgørelse om 
krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger og Aarhus Kommunes børne- og unge-
politik. 

Dokumenter, der indgår i det samlede grundlag for SFOs virke er angivet som faktaboks og vil fremtidigt indgå som 
en af del materialet på hjemmesiden: www.aarhus.dk/SFO
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RAMMEN

SKOLERNES UDFYLDELSE aF RaMMEN
Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indebærer et tæt samarbejde mellem SFO og 
undervisning og de øvrige tilbud til børn og unge i lokalområdet (dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud samt 
lokale foreninger mv.) om blandt andet overgange fra dagtilbud til skole, fra SFO og indskoling til mellemtrin og 
fritids- og ungdomsskoletilbud, og/eller andre lokale fritids- og foreningstilbud. 

Det lokale arbejde med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO sker inden for de rammer og temaer, som 
bekendtgørelsen og børne- og ungepolitikken beskriver. 

De opstillede temaer danner tilsammen en ramme om udmøntning af børne- og ungepolitikken og bekendtgørel-
sens bestemmelser. 

Jævnfør byrådets ønske om at styrke det lokale engagement og indflydelse tjener temaerne som inspiration for 
skolebestyrelsens og SFO-forældrerådets beslutning om valg af temaer. Det betyder, at de opstillede temaer kan 
erstattes af andre temaer og/eller tilpasses lokale forhold. 

Fokus på kravene i samarbejdet er den inddragende og samarbejdende proces mellem SFO og undervisning. Det vil 
sige, at der for hvert valg af tema skal beskrives, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig medvirker 
til at indfri børne- og ungepolitikken og bekendtgørelsens bestemmelser.
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TEMAER

TEMaERNE ER:

•	 	Områdesamarbejde,	herunder	samarbejde om overgange mellem dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og 
øvrige lokale fritids- og foreningstilbud.

 
•	 Samskabelse	med	forældrene	på	tværs	af	undervisning	og	SFO.	

•	 Vidensbaseret	udvikling	af	praksis.

•	 Tidlig	og	forebyggende	indsats.

•	 Fokus	på	helhed	og	sammenhæng.

•	 Læring,	udvikling	og	dannelse.	Alle	skal	bliver	så	dygtige,	som	de	kan.

•	 	Motivation,	robusthed,	vedholdenhed	samt	evnen	til	at	begå	sig	i	fællesskaber	og	møde	fremtidens	udfordringer.

•	 Demokrati	og	medborgerskab.

•	 Sundhed	og	trivsel,	herunder	idræt	og	bevægelse.

•	 Kreativitet	og	musiske	aktiviteter.

•	 Natur	og	udeliv.

•	 Sproglige	udtryksformer.

Temaerne er rettet dels mod det enkelte barn og gruppen af børn. Dels mod organiseringen af arbejdet med ind-
frielse af de lokalt opstillede mål i samarbejdet mellem SFO, undervisning og forældrene.

For hver af de lokalt relevante temaer, der vælges, beskrives valg af aktivitet, der udmønter temaet. Samtidig angi-
ves det, hvordan SFO og undervisning sammen og hver for sig bidrager til at indfri målet. 

Arbejdet med Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO indgår i den lokale udviklingsplan og kvalitetsrap-
port og tages således op til revision i den forbindelse, jf. bekendtgørelsens krav herom.
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PROCESSEN

DEN LOKaLE PROCES
Skolebestyrelsen fastsætter i samarbejde med SFO-forældrerådet principper for de temaer, man lokalt ønsker frem-
met, herunder rækkefølgen for implementering.  

For hvert af de temaer, der ønskes fremmet for at indfri børne- og ungepolitikken, fastlægger skolebestyrelsen i 
samarbejde med SFO-forældrerådet de overordnede principper for arbejdet – hvad man ønsker fremmet. Herefter 
opstiller skolens ledelse i samarbejde med medarbejderne pædagogiske mål og fastlægger aktiviteter og samarbejds-
aftaler, der understøtter en indfrielse af de opstillede principper og mål – hvordan arbejdet lokalt tilrettelægges.

Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFO’ers virke i Aarhus Kommune:
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Dokumenter, der indgår i grundlaget for SFO´ers virke i aarhus Kommune

SFO siderne
•	 Bekendtgørelse	af	lov	om	folkeskolen
•	 	Bekendtgørelse	om	krav	til	indholdet	af	mål-	og	indholdsbeskrivelser	for	folkeskolens	skolefritids-

ordninger nr 699 af 23/06/2014 
•	 Styrelsesvedtægt	for	folkeskolerne	i	Aarhus	Kommune
•	 Rammer	for	Mål	og	indholdsbeskrivelse	for	SFO	i	Aarhus	Kommune
•	 Børne-	og	ungepolitik	for	Aarhus	Kommune
•	 Stærkere	fællesskaber
•	 Vejledning	til	arbejdet	i	SFO-forældreråd	i	Aarhus	Kommune
•	 Lokaleprogram	for	kommunale	skoler

Alle dokumenter kan læses på www.aarhus.dk/sfo

SFO-hjemmesiden revideres løbende som følge af fremadrettet ændret lovgivning og Byrådets  
beslutninger mv. 

SFO-SIDERNE
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www.aarhus.dk/SFO



Lystrup Skole, regnskab 2011‐2017 og budget 2017 SFB/2602218

Undervisning (excl. SFO) R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016 B2017 R2017 afvigelse B2018

Budget/regnskab

Indtægter 32.082.948 33.839.500 34.598.282 35.289.551 36.409.727 37.529.779 37.382.946 37.485.539 ‐102.593

Ledelse 0 0 1.255.519 1.276.939 1.346.243 1.454.201 1.457.424 1.457.466 ‐42

Prioriterede indsatser (ledelsesinitiativer m.v.) 130 26.902 13.048 11.128 36.824 81.488 340.000 287.975 52.025

Rengøring (rengøringspersonale) 1.828.414 694.815 188.154 190.007 142.576 172.338 190.976 184.879 6.097

Administration (sekretærer m.v.) 609.348 609.546 683.836 741.022 715.640 610.668 750.646 738.982 11.664

Anskaffelser (inventar,uv/adm‐IT, øvrige) 141.306 404.145 461.940 774.179 169.997 303.600 370.000 235.869 134.131

Øvrig adm. (kontorhold, IT‐drift, bestyrelse m.v.) 237.400 230.489 174.841 161.734 144.511 168.455 215.000 153.721 61.279

Bygninger (pedeller m.v.) 1.639.219 1.899.923 1.715.510 1.252.377 1.328.394 1.369.656 1.437.513 1.281.381 156.132

Bygningsdrift (energi, rengør./renhold, svømmehal) 2.720.214 3.739.167 3.704.526 3.892.323 3.986.462 3.108.924 4.195.000 3.504.169 690.831

Skolefrokostordning (kantine) 264.232 ‐13.476 3.923 7.913 ‐6.834 ‐11.038 1.083 ‐31.422 32.505

Undervisning (lærere, støttetimer m.v.) 23.385.787 24.214.232 21.843.323 23.344.586 24.353.963 24.005.227 24.594.003 24.706.818 ‐112.815

Undervisning (vikarer) 0 812.554 983.712 584.540 909.807 1.036.457 1.195.992 1.453.400 ‐257.408

Undervisning (fagmaterialer, uv‐IT, AKT, abonnem.) 950.344 957.701 901.389 1.001.860 1.072.171 1.020.258 1.113.000 1.050.933 62.067

Udvikling (efter‐ og videreuddannelse m.v.) 153.634 114.029 40.160 192.319 432.321 646.723 545.000 811.044 ‐266.044

Elevaktiviteter (ekskursioner, lejrskole, elevråd) 94.185 94.592 134.995 135.282 258.702 127.461 265.000 258.531 6.469

Skolebibliotek (bøger, tidsskrifter, bogopsætning) 103.607 87.791 82.067 75.175 99.106 84.529 90.000 93.745 ‐3.745

Specialklassepladser (specialskoler) 1.615.677 1.785.387 1.840.071 1.656.849 1.886.550 2.029.775 2.563.165 2.383.831 179.334

Udgifter i alt 33.743.497 35.657.797 34.027.014 35.298.233 36.876.433 36.208.722 39.323.443 38.571.322 752.121

Over‐/underskud ‐1.660.549 ‐1.818.297 571.268 ‐8.682 ‐466.706 1.321.057 ‐1.940.499 ‐1.085.783 ‐854.716

Ramme

Ramme (året) 33.745.576 35.562.809 34.908.939 35.068.062 36.494.512 37.529.779 37.485.539

Forbrug (året) 33.743.497 35.657.797 34.027.014 35.298.233 36.876.433 36.208.722 38.571.322

Resultat ifht. ramme (året) 2.079 ‐94.988 881.925 ‐230.171 ‐381.921 1.321.057 ‐1.085.783

Opsparing

Saldo (overført fra tidligere år) 184.359 ‐51.354 ‐146.342 735.593 505.440 123.519 1.444.700 1.444.576

Statuskorrektioner (investering, smartboards) ‐237.792 0 0 0 0 ‐1.305.000 0 ‐625.000

Resultat ifht. ramme (året) 2.079 ‐94.988 881.925 ‐230.171 ‐381.921 1.321.057 ‐1.940.499 ‐1.085.783
Saldo (ultimo) ‐ korrigeret for reservationer ‐51.354 ‐146.342 735.583 505.422 123.519 139.576 ‐495.799 ‐266.207 ‐229.592 100.000

Kilde (talmateriale): Lystrup Skoles hjemmeside, forældrer/skolebestyrelsen/regnskabsmateriale.
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