
 
 

Årsrapport 2014 
 

Inderøy ungdomsskole  
         og voksenopplæring 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Inderøy kommune                    Årsrapport 2014 

        2  

1. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

Enhetens navn 

Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* 

Harald E. Erichsen Inderøy ungdomsskole Harald Einar Erichsen 

 Voksenopplæringen Bjørn Åge Henriksen 

 

Antall elever 

Inderøy ungdomsskole 303 pr. 01.10.14 

Voksenopplæringen 6 faste, i tillegg kommer pasienter som får logopedbehandling. 

 

 

Antall brukere/elever/barn 

 

1.2 Personalet 

 

Antall årsverk 

Inderøy ungdomsskole 36 årsverk 

Voksenopplæringen 1 årsverk 

Totalt: 37 årsverk 

 

 

Nærvær/fravær Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring samlet 

Korttidsfravær 1,63 % 

Langtidsfravær 7,47 % 

Totalt fravær 9,10 % (90,90 % nærvær) 
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1.3 HMS 

 
 Verneombudet har vært aktivt med i prosessen rundt etablering av IOKS (våren 2013). 

 Det er utarbeidet HMS-plan for skolen. 

 

 

2. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
2.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik Prosent 

2020 Inderøy ungdomsskole 22804 22750 -54 -0,2 

2130 Voksenopplæringen 477 735 258 +35 

      

SUM   23399 23485 +86 +0,3 

 
 
 

2.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 
 

o Avviket er positivt. 
 

 
3. Viktige hendelser 
 

• Planlegging og bygging av ny ungdomsskole, deltakelse i prosesser rundt dette. 

• Deltakelse kommunale nettverksgrupper 
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4. Prosjekter og investeringer 2014 
 

Vår største satsning var og er etableringen av et nytt, stort oppvekst- og kultursenter ved dagens kulturhus. Etableringen går etter planen, og til sommeren 

2015 skal byggetrinn 1 være unnagjort. 

 

 

5. Avvik fra virksomhetsplan 2014 
    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Vurdering 

 

Brukere 

Brukertilfredshet med 

tjenestetilbudet. 

 

Opplevd god 

service. 

 

Innbyggerundersøkelsen 4,5 Resultat 4,4 

Godt samarbeid mellom 

heim og skole 

Opplevd god 

brukermedvirkning 

 

Foreldreundersøkelsen Ingen negative 

tilbakemeldinger 

fra foresatte i svar 

på spørsmål om 

medvirkning  

Positivt resultat, spesielt mange positive 

tilbakemeldinger i forhold til våre rutiner ved 

utviklingssamtaler (sender ut vurderingsnotat før 

samtalen) 

 

Medarbeidere 

Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 

Medarbeider- 

undersøkelse 

(snitt enhet) 

4,5 Resultat 4,4 

Høy tilstedeværelse  Registrert 

sykefravær 

Rapportering i Agresso 92 % 

tilstedeværelse 

Resultat 90,9 %, positiv utvikling siden forrige år. 

 

Økonomi 

God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap +- 2 % Positivt resultat. 
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Samfunn 

Bidra til økt tilflytting av 

barn og unge i skolealder 

til kommunen, godt 

omdømme 

Innbyggerstatistikk 

Opplevd godt 

omdømme 

Registrere tilflytting for 

aldersgruppen 13-15 år 

 

Flere skal flytte til 

kommunen enn 

fra kommunen 

 

Positivt resultat, opplever tilflytting. 

Bidra til kreativt oppvekst- 

og skolemiljø 

Tettere samarbeid 

med kulturskole, 

bibliotek, kulturhus, 

barneskoler og 

videregående skole 

Positivt vedtak om 

bygging av Inderøy 

oppvekst- og kultursenter 

Etablering av 

Inderøy oppvekst- 

og kultursenter 

Bygging pågår! 

 

  

 

 

 
6.  Framtidige utfordringer 
 

 

 Skolen skal delta i satsningen Ungdomstrinn i utvikling med oppstart våren 2015. 

 Vi utfordres på å ha kvalifiserte medarbeidere til alle oppgaver innenfor skolen.  

 Vi skal flytte inn i ny ungdomsskole sommeren 2015! Det blir en spennende tid hvor mange enheter skal utfordre hverandre på å få til et godt 

samarbeid og en god samhandling. 

 Vi må fortsatt jobbe hardt for å sikre en positiv utvikling med hensyn til elevenes prestasjoner, målt i resultater på nasjonale prøver, eksamen og målt 

i grunnskolepoeng. 

 


