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1. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 
Lyngstad skole og barnehage 

Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Kåre Mandal 2010 Barnehage Olaug Vang  

2020 Grunnskole 1. – 7. klasse Kåre Mandal 

2150 SFO Kåre Mandal* 

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

Rektor måtte legge ledelse av SFO inn i sin stilling fra 01.01.14 for å få optimalisert timer sammen med barna. 
 
Antall barn/elever 

Navn tjenesteområde  Antall barn/elever 

Førskole 27 

Grunnskole 52 

Skolefritidstilbud 8 

 

1. Inderøy kommunes visjon «Best - i lag»; et samarbeid basert på åpenhet, raushet og respekt og enhetens visjon «En gyllen  
    mulighet» skal være styrende for alt arbeid på enheten. 

2. Barn skal til enhver tid ha de beste oppvekstvilkår med et godt nærmiljø og et rikt kulturliv.  
3. Å være på og over nasjonalt nivå på områdene resultater, læringsmiljø og gjennomføring. 
4. Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring.  
5. Nærvær skal være på nivå med kommunal sektor i Norge. 

 

 
1.2 Personalet 

Antall årsverk 13,5 

Nærvær  85,49  Av fraværet er 13,11% langtidsfravær og 1,40% korttidsfravær. 

Kommentar: Det er et bekymringsfullt stort langtidsfravær. Det gledelige er likevel en nedgang i korttidsfravær.  
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1.3 HMS 

Det er søkt om, og innvilget, tilretteleggingstilskudd for 1 person. Denne er nå tilbake i full jobb. 

 

I 2014 har vi hatt 5 langtidssykmeldte. Status pr 31.12.14: Én er tilbake i full jobb, én er i 60% stilling, én er i 50% stilling, én er i 41% stilling og én er 100% 

sykmeldt fortsatt.  

 

Bemanningen i barnehagens to avdelinger og SFO har vært langt under den norm som andre barnehager i kommunen følger (3 voksne pr 18 plasser). Det 

har ført til stor slitasje på ansatte og gått ut over tilbudet – særlig til SFO-elevene. I løpet av høsten ble det innleid ekstrahjelp for å unngå sykmeldinger.  

 

 

2. Viktige hendelser  
 

En summarisk beskrivelse av hendelser som kan være av interesse. 

 Det er gjennomført 3-timers førstehjelpskurs for alle ansatte. 

  Arbeidet med eget opplæringsrom for IKT basert på tynnklienter og kabling mot internett ble avsluttet våren 2014. Dette gir langt bedre muligheter til 

å følge opp IKT-planen. 

 Antall barn i SFO er redusert fra 14 til 8 etter sommerferien. Tilbakemeldinger tyder på at sammenslåing med barnehagen i hele åpningstiden ikke er et 

akseptabelt tilbud. I løpet av høsten ble bemanningen økt slik at deler av dagen fikk elevene i SFO eget opplegg med en voksenperson. 

 Det er bevilget penger til inngjerding fra gym.salen/Lyngstad samfunnshus opp mot barnehagen/avd Haukråka. Dette vil gi nødvendig skjerming mot 

riksvei 229 og mot unødvendig kjøring på skoleplassen. Som følge av inngjerdingen vil barna i barnehagens avdeling Revkroken kunne bruke skolens 

uteområde slik at de slipper å ha all uteleik sammen med de minste barna. 
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3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
Regnskapet for 2014 viser at de innstramminger som ble iverksatt i 2013, og videreført i 2014, har sørget for at regnskapet for ansvar 215 går i 
pluss selv om vi har vært nødt til å leie inn ekstra bemanning i barnehage og SFO de siste 3 månedene. Delvis vakante stillinger knyttet til 
langtidssykmeldte og rimelige, men meget dyktige, vikarer gir et noe fordreid bilde av den egentlige driften. Ellers synes driftsresultatet å vise 
en viss redsel for at det dårlige resultatet i 2012 skulle gjenta seg.  
 
 

Regnskap 2014 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik 

2010 Barnehage  2 744 + 22 

2020 Grunnskole  4 581 + 116 

2150 SFO  139 - 49 

SUM    7 464 + 89 

*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.)  
 
 

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 

--- 

 
 

4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 
--- 
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5. Vurdering av måloppnåelse  
Her tas med utvalgte målsettinger fra kommuneplan, temaplaner og enhetens virksomhetsplan for 2013 etc. Noen delmål er gjennomgående for alle enheter – enhetene 
definerer for øvrig egne delmål ut fra kommuneplan, temaplaner etc.. Prinsippene i balansert målstyring gjelder – målbare delmål! 

 
Brukere 
 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Leseplan/tidlig innsats: 
Rask iverksetting av 
kartlegging og oppfølging i 
barnehage / skole ved 
mistanke om barn med 
spesielle behov. 

Egenvurdering 
Bruker- 
tilfredshet 
 

Observasjoner 
Kartlegging i 
barnehage / 1. kl. 
(språk/lesing/ 
regning). 
Medarb.samtaler 

Alle barn med 
spes. behov skal 
få relevant 
oppfølging innen 
2 måneder fra 
tiltaksvedtak 
fattes. 

Planmessig kartlegging. 
Kollegiale drøftinger av sosiale 
/ faglige behov.  
Drøfte aktuelle tilfeller med 
relevante fagmiljøer. 
Formalisere støtte fra 
relevante fagmiljøer. 

Det er ikke meldt noen sak som 
tyder på at målet ikke er nådd. 

HMS 
Ha sikre utendørs 
lekeområder for barn i 
barnehage og skole. 

Egenvurdering Egenvurdering Alle barna skal ha 
sikre lekeområder 
tilpasset egen 
alder. 

Følge opp siste vernerunde for 
Haukråka. 
Definere nødvendige tiltak for 
Revkroken og skolen. Skape 
forståelse for nødvendige 
strakstiltak overfor overordnet 
nivå i kommunen . 

Målet er delvis nådd. Det er 
bevilget penger til tiltaket. 
Iverksetting vil skje i løpet av 
vårhalvåret 2015. 

Læringsmiljø/ 
klasseledelse: 
Elever på Lyngstad skole 
opplever god arbeidsro. 

Bruker- 
tilfredshet 

Elevundersøk.  
skole 
 

>90% av elevene 
uttrykker 
tilfredshet. 

Jobbe planmessig med 
klasseledelse i kollegiet. 
Jobbe med lokalt definerte 
tiltak for å skape god 
arbeidsro. 
«Olweus-corner» minst 6 x pr 
år. 

Målet er ikke nådd. Selv om fram-
gangen fortsetter for tredje år på 
rad, viser snittet på 3,7 at vi 
fortsatt er relativt langt unna 
målet (snitt på min 4,5).  

Læringsmiljø: 
Alle opplever en mobbefri  

Bruker- 
tilfredshet 

Brukerundersøk. 
bhg 

Å ha en mobbefri 
enhet. 

Gjennomføre trivselstiltak. 
Bruke «Handlingsplan mot 

Nullvisjonen er ikke nådd. For 
skole svarer kun 72% av elevene 
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enhet med et godt og 
inkluderende miljø. 

Elevundersøk.  
skole 

mobbing og uønsket atferd» 
ved mobbetilfeller. 

at de ikke opplever mobbing i det 
hele tatt. Det er en tilbakegang 
på ca 12% fra 2013. Snitt: 4,6. 

Vurdering: 
Det er utarbeidet 
funksjonelle lokale 
læreplaner på alle trinn i 
norsk og matematikk. 

Funksjonelle 
lokale 
læreplaner er 
utarbeidet 

Se at planene 
finnes  

Planene skal 
kunne danne 
grunnlag for 
årsplaner og 
ukeplaner med 
tydelige 
komp.mål 

Komp.heving i Vurdering for 
læring og Underveisvurdering 
Utarbeide felles mal for LL 
Systematisk fokus på bruk av 
kompetansemål  
Utarbeide lokale læreplaner 

Målet er nådd. 

Vurdering: 
Nå kommunale 
målsettinger på nasjonale 
prøver.  

Resultat på NP Nasjonale prøver 
i lesing, regning 
og engelsk på 5. 
trinn 

Lesing 2,0 
Regning 2,0 
Engelsk 1,9 

Sikre at elevene er kjent med 
prøveformen. Gjennomføre og 
reflektere over skolens planer 
for «Bruk av resultater på 
nasjonale prøver».  

Målet er ikke nådd.  

 

Medarbeidere 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 

Ledelse: 
Alle ansatte opptrer som 
tydelige, profesjonelle 
ledere uavhengig av ulike 
roller. 

Bruker- 
tilfredshet 
Medarbeider- 
tilfredshet 

Tilbakemeldinger 
Egenvurdering 
Drøftinger i 
kollegiet 

Ingen negative 
tilbakemeldinger 
fra brukere eller 
kolleger. 

Planmessig drøfting av 
forventninger, profesjonalitet 
og holdninger til barn og 
voksne i barnehagen og 
skolen. 
Skape felles forståelse for 
begrepet «ledelse som 
funksjon». 
Drøfting i felles 
planleggingsmøter 2 x pr år. 

Det er vanskelig å gi en helt 
objektiv vurdering, men det er 
ikke gitt negative 
tilbakemeldinger. Det tyder på at 
målet i alle fall delvis er nådd.  

Ansatte har kompetanse i 
relevant bruk av 
dataverktøy 

Tilbakemeldin
ger fra ansatte 

Hensiktsmessig 
bruk av IKT 

Ansatte er 
fortrolig med IKT 
som verktøy i sine 
ulike roller. 
 

Kartlegging av behov. 
Melde 
kompetansehevingsbehov 
videre. 
Øke kompetansen ved lokal 

Målet er delvis nådd. 
Kompetansen er hevet på enkelte 
områder, men vi er ikke i mål. 
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kursing. 

Ansatte opplever et godt  
og trygt arbeidsmiljø. 

Medarbeider- 
tilfredshet 

Medarbeiderund
er- 
søkelsen  

Snitt enhet på 
min. 4,5 

Bruk av humor. 
Skape felles forståelse for 
ledelse som funksjon. 
Benytte dialog som 
styringsform for å skape 
forutsigbarhet.  
Vektlegge gjensidig respekt for 
roller og posisjoner. 

Undersøkelsen er ikke 
gjennomført. 

Det er høyt nærvær på 
enheten. 

Registreringer  Nærvær >92% Drøfte mål og forventninger 
om høyt nærvær. 
Synliggjøre den enkeltes 
betydning på jobben. 
Iverksette tiltak som 
forebygger fravær fra jobb.  
Tilrettelegge arbeidet ved 
særlige behov. 
Gi hver enkelt ansatt tett og 
målrettet oppfølging. 

Målet er ikke nådd, jfr punkt 1.2. 

 
 

Organisasjon 
Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 

Læringsmiljø: 
Systematisk planlegging 
og gjennomføring av tiltak 
som sikrer eleven optimalt 
utbytte av opplæringen. 

Plan for 
gjennomføring 
er utarbeidet. 
Opplevd bruk 
av planen. 

Skolebasert 
vurdering 
 
 

Gjennomføring 
ihht planen. 

Videreutvikle en samlet strategi 
for arbeidet. 
Utarbeide lokale læreplaner i 
norsk og matte. 
Kompetanseheving, Vurdering. 
Kompetanseheving, Tilpasset 
opplæring. 

Målet er delvis nådd. 
Planen må endres for å få en mer 
helhetlig tilnærming til temaet.  

 

 

Økonomi 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  

God økonomistyring Avvik fra 
budsjett 

Regnskap +- 2 % Planmessig drøfting i kollegiet. 
Månedlig rapportering. 

Målet er nådd. 
 

 

 

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
 

Voksentetthet  

Budsjettsituasjonen i 2014 har ført til nødvendige omstillingstiltak på enheten. Når voksentettheten må reduseres, gir det utfordringer som må håndteres. 

Vi er farlig nær en smertegrense for bemanningsreduksjoner. Det gir utfordringer både i arbeidet med det enkelte barn/den enkelte elev og innenfor 

ledelse. Heldigvis ser budsjettet for 2015 ut til å gi rom for noe økt stillingsressurs. 

 
HMS 

Stort langtidssykefravær gir utfordringer selv om de fleste årsakene til fravær synes å ligge andre steder enn i jobbsituasjonen. Selv om vi har meget gode 

vikarer som barna/elevene stort sett er godt kjent med, ville situasjonen for alle parter vært bedre med et vesentlig større nærvær av de fast ansatte. 

 
Faglige resultater  
Resultater fra nasjonale prøver i 5. klasse viser at vi har en jobb å gjøre for å utvikle funksjonelle lesere med god tallforståelse. Opplegg i både 
barnehage og skole må vurderes nøye for å avdekke hvilke muligheter vi så langt ikke har klart å utnytte optimalt.  
 
Kompetanseheving 
Kompetanse blant ansatte er av avgjørende betydning for de faglige resultater våre barn/elever oppnår. Den helhetlige kommunale satsing på 
å skape et bedre læringsmiljø er et viktig tiltak. Vi har jobbet spesielt med klasseledelse, vurdering for læring og lesing som grunnleggende 
ferdighet på enheten. Det er opprettet ulike kommunale nettverk som vi tror skal løfte prestasjonene framover.  Nå står også 3 satsinger som 
har fokus på både kartlegging og tiltak for tur: "By opp barnet til dans" i barnehagen, "Systematisk observasjon av lesing" (SOL) og "Alle teller" 
(tallforståelse) i skolen. Denne helhetlige kommunale satsingen tror vi skal bidra til å kunne gi barn og elever ved Lyngstad skole og barnehage 
et enda bedre tilbud i årene framover. 


