Tungumálatöfrar áætlanir

?

rekstraráætlun 2018
TEKJUR
Samfélagssjóður Landsbankans
Aðrir styrkir
Tekjur af námskeiðsgjöldum
Starfsmaður Menningarmiðstöðin Edinborg
Salarleiga Menningarmiðstöðin Edinborg 40 tímar
sjálfboðavinna verkefnastjórn og undirbúningi

1.000.000 kr.
1.000.000 kr.
450.000 kr.
150.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
samtals tekjur

GJÖLD
laun kennara
laun verkefnastjóra og annarra skipuleggjenda
salarleiga í Ediborgarhúsi 5 dagar Rögnavaldarsalur/myndlistaherbergi
efniskostnaður
matur fyrir nemendur og kennara 50x5x250kr.
annað
samtals gjöld

3.000.000 kr.

1.305.000 kr.
1.400.000 kr.
150.000 kr.
50.000 kr.
62.500 kr.
32.500 kr.
3.000.000 kr.

Forsendur fyrir vinnu kennara, verkefnastjóra og annarra
tímakaup skv. viðmiði
tímar Námskeið Tungumálatöfrar 6 kennarar/3 á hvert námskeið
1. námskeið. kennsla 4 t.á dag í 5 d. + skrúðganga (3x4x5)+(3x3)
1. námskeið. kennsla 4 t.á dag í 5 d. + skrúðganga (3x4x5)+(3x3)
1. námskeið. kennsla 4 t.á dag í 5 d. + skrúðganga (3x4x5)+(3x3)
undirbúningur/skipulag tímafjöldi kennarar
frágangur/skipulag tímafjöldi kennarar

5.000 kr.
tímafjöldi
69
69
69
27
27

345.000 kr.
345.000 kr.
345.000 kr.
135.000 kr.
135.000 kr.

samtals tímar kennara

261

1.305.000 kr.

tímar undirbúningur, fjárhagsstjórn og skipulag 2018
Anna Hildur startari verkefnis og verkefnastjóri í byrjun
Isabel verkefnastjóri frá ágúst 2017 full starf í 2 mán + undirbúningur
Matthildur Menningarmiðstöðinni Edinborg bókhald og fjármunir
samtals tímar undirbúningur og stjórn

40
200
40
280

200.000 kr.
1.000.000 kr.
200.000 kr.
1.400.000 kr.

námskeiðsgjöld hvers nemanda á námsskeiði
fjöldi þátttakenda á þremur námskeiðum (fjöldi barna)
samtals

10.000
45
450.000

Tungumálatöfrar áætlanir
rekstraráætlun 2017
TEKJUR

?
?
?
?
?

Styrkur Landsbankinn
Styrkur Ísafjarðarbær
Salarleiga Menningarmiðstöðin Edinborg
ritföng Penninn
matvara Nettó
styrkur vegna ferðar á ráðstefnu á Dalvík
sjálfboðavinna kennarar
sjálfboðavinna verkefnastjórn og undirbúningi
styrkur vegna ferðar á ráðstefnu á Dalvík
annað mismunur gr af

50.000 kr.
150.000 kr.
100.000 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
152.555 kr.

samtals tekjur

?
?
?

GJÖLD
laun kennara 4 x 50.000
salarleiga í Ediborgarhúsi 5 dagar Rögnavaldarsalur
efniskostnaður Nína
matvara
efniskostnaður Penninn
ferðakostnarður vegna ráðstefnu á Dalvík
sjálboðavinna kennara
sjálboðavinna verkefnastjórn
annað

4.315 kr.
496.870 kr.

200.000 kr.
100.000 kr.
4.315 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
152.555 kr.

samtals gjöld

496.870 kr.

Forsendur fyrir vinnu kennara, verkefnastjóra og annarra
tímakaup skv. viðmiði
tímar Námskeið Tungumálatöfrar Ólöf, Jóngunnar, og Nína

5.000 kr. upphæð
tímafjöldi

námskeið kennsla 3 tímar á dag í 5 daga + skrúðganga 17
undirbúningur/skipulag uþb 8 tímar
frágangur/skipulag uþb 8 tímar
samtals tímar námskeið 2017

51
24
24
99

255.000 kr.
120.000 kr.
120.000 kr.
495.000 kr.

tímar undirbúningur, fjárhagsstjórn og skipulag 2017
Anna Hildur startari verkefnis og verkefnastjóri í byrjun
Isabel verkefnastjóri frá ágúst 2017
Matthildur ME umjóns bókhalds og reikninga
samtals tímar skipulagning

50
50
20
120

250.000 kr.
250.000 kr.
100.000 kr.
600.000 kr.

tímar ferð og undirbúningur á ráðstefnuna Menningarlandið
verkefnastjóri
kennarar
samtals tímar ráðstefna
tímar í verkefnið alls

26
20
46
265

130.000 kr.
100.000 kr.
230.000 kr.

Samtals vinna kennarar
Samtals vinna verkefnastjórn
tímar í verkefnið alls

119
146
265

