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1. Om resultatenheten 

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

 
Rita Gjestad Aarnes 

2010 Mosvik barnehage Toril Alstad Damås 

2020 Mosvik skole Rita Gjestad Aarnes 

2150 Skolefritidsordning Toril Alstad Damås 

  
 
*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 Barnehage 4,8 2 229 000 2 057 200 -172 000  

2020 Grunnskole 7,55 5 036 200 4 750 000 -286 100 

2150 Skolefritidsordning 0,9   138 300    233 100    94 800 

SUM Mosvik barnehage og skole 13,25 7 404 300 7 040 300 -364 000 

 
*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  

Avvik på lønn både på funksjon 2010 og 2020. 

Utfordringer på bemanningssiden/lønn. Utfordringene har vært rapportert og drøftet med ass.rådmann og controller. 

Det ble ingen løsning på bemanningsutfordringen i 2014, noe som genererte et negativt avvik på 2010 og 2020 ved årets slutt. 

For 2015 er det tatt ned med 0, 4 stilling på funksjon 2020 fra 01.01.15. I tillegg er det planlagt å ta ned 0,5 stilling på funksjon 2020. 



             Inderøy kommune                  Årsrapport 2014  

 
                 3  

I tillegg har det vært et betydelig større langtidssykefravær i 2014 enn 2013.  

 

 

3. Viktige hendelser jf planlagte tiltak 2014 
 

Hovedfokus for Mosvik skole i 2014, har vært flytte ut av det tidligere kommunehuset og over i ny/renovert skole. Det har vært et spennende og inspirerende 

prosjekt, men også et krevende arbeid for hele kollegiet. Det har krevd mye tid og energi å få ting på plass og gi elevene en god start. Dette har gitt seg 

utsalg i slitasje på personalet. 

Både skole og barnehage har hatt negativ utvikling i tallen for nærvær. I 2013 var nærværstallet for enheten 96, 5 %, i 2014 endret tallet seg til 84, 8 %. 

 

I 2014 startet skolen innføring av SOL, et kartleggingssystem for leseopplæringa. 

Personalet i skole og barnehage ble skolert i «Håndbok – fra bekymring til handling», et tverrfaglig samhandlingsprosjekt mellom etatene rundt utsatte barn 

og unge. 

 

Ellers har fokus i barnehagen vært på læring, leik og danning. 

I skolen har vi fokusert på læringsmiljø, trygg skolehverdag, regler og rutiner samt samhandling heim – skole. 

Stort behov for spesialundervisning er utfordrende og ressurskrevende. 

 

 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 

 

Mosvik skole innflyttingsklar 01.08.2014 etter to års renovering/bygging. 

 

5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
  

Virksomhetsplanens hovedmålsettinger fulgt. 

 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

Enheten har utfordringer i forhold til bemanning og slitasje på bemanning. Varierende barnetall og elevtall gjør at det er usikkerhet blant de ansatte i forhold 

til arbeidssted. Vi har vært del av nedbemanning i flere år, noe som har ført til tap av kompetanse og økte utforinger for resterende bemanning. 
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Vi er i den heldige situasjon både i barnehage og skole at vi har nye og gode bygg. Det ligger godt til rette fysisk for gode lærings- og danningsarenaer. 

Holde høyt læringstrykk og bevare gode sosiale arenaer for elevene i skolen. Gi personalet utfordringer, oppfølging og kompetanseheving i tråd med de krav 

og forventninger som samfunnet har. Løfte fokuset på arbeidsmiljøet slik at nærværsprosenten øker. 


