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1. Om resultatenheten 

 
«Enhetens navn» 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Anne Kristensen Barnehage  

  
*Status pr utgangen av året. Kort kommentar dersom skifte i løpet av året. 
 

 
2. Driftsregnskap 2014  
 

Driftsregnskap 2013 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2014 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift** 

Avvik 

2010 Førskole  6 608 212 7 233 387 +625 175 

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2013 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
 

 
Forklaring av større økonomiske avvik  

Forklaring gis på ansvarsnivå, med referanse til funksjonsnivået - kun vesentlige avvik kommenteres. 

 

Avviket kan i prinsippet forklares med: 

- Rene budsjetteringsfeil 

- Pris og lønnsnivå 

- Endring i aktivitet 

- Merkostnader/mindreinntekter uten endring i aktivitet/tilbud(effektivitetstap) 

- Uforutsette hendelser 
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3. Viktige hendelser jf planlagte tiltak 2014 

 Bli-kjent fest for alle foreldre i august ved oppstart av nytt barnehageår. Kjempe god oppslutning og gode tilbakemeldinger 

 Samarbeid med Frivillig Inderøy om besøksdager på Næss omsorgs boliger og på sykeheimen – Livs glede sykeheim (prosjekt) 

 Samarbeid med Inderøy videregående : Vinterfest, ulike konserter og forestillinger. 

 Samarbeid med Inderøy ungdomsskole – 20 elever kommer og er med i barnehagen en dag pr.uke  ca. 2 mnd 

 Vi arrangerte egen ski dag og karneval 

 Hente kaffe for besteforeldre el. «Tante» i  des. 

 Hentekaffe for foreldre rundt bålet på barnehagedagen i mars. 

 Lesestunder og ulike arrangement i samarbeid med biblioteket 

 Vi fikk ferdigstilt møterom i 2.etg ( delt av personalrommet) – et stort løft for å få gjennomført møter og samtaler på en god og hensiktsmessig måte 

  Liv og røre  kreativt samspill– et samarbeidsprosjekt med Flyndra , for skolestartere i barnehagen ( febr, mars og april) 

 Skolestartere hadde en uke på museet (uke 23) med tema : «Gamle dager»- mat, aktiviteter og leiker. 

 To konserter på barnehagen i samarbeid med Musikk i Nord-Trøndelag 

 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 

Her listes opp større prosjekter og investeringer med avvik i framdrift og kostnad 

 

5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
(Her beskrives tiltak som ikke er gjennomført i henhold til virksomhetsplan. (virksomhetsplan kan kopieres inn og legges til en kolonne for 

kommentering av avvik)   
 

6. Framtidige utfordringer 

Å fylle barnehagen med nye søkere 

Utvikle og vedlikeholde uteområdene 

Opprettholde dagens nivå på bemanning 

Jobbe videre med helhetstenking på huset 

Opprettholde et godt foreldresamarbeid 

Opprettholde et godt og faglig arbeidsmiljø 

 

 


