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1. Om resultatenheten 

 

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

Solvår Elverum Heirsaunet Funksjon 2020, grunnskole 1-7 Solvår E. Heirsaunet 

Funksjon 2150, SFO Cornelia Malmo 

 Funksjon 2010, Barnehage Eva- Gun Tronsdal 
 

2. Driftsregnskap 2014  
 

Driftsregnskap 2014 (1000 kr)  

Kostrafunksj. Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk 

Regnskap 2014 

Netto drift 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift 

Avvik 

2020 Grunnskole 13,3 8 912 140 9 738 888                826 748 

2150 Skolefritidstilbud 1,2 336 485 378 718 -  42 233 

2010 Barnehage 10,7 5 108 226 
 

4 591 233 
 

- 516 993 

SUM 212 Røra skole og barnehage 25,2 14 356 918 14 708 839                351 921 

 

Forklaring av større økonomiske avvik  
Avvik på lønn på funksjon 2010.Utfordringer på bemanningssiden/lønn. Utfordringene har vært rapportert og drøftet med controller og personalsjef. Vi vi fikk et negativt 

avvik på 2010 ved årets slutt knytet til fastlønn. 

For 2015 vil det tas ned med 0, 6 stilling på funksjon 2010 fra 01.06.15, avhengig av sykefravær.  

Det positive avviket kommer av refusjoner som ikke var budsjettert, og som vi seint fikk oversikt over. 

 

3. Viktige hendelser jf. planlagte tiltak 2014 

Bemanning: Det har det vært store forandringer i personalgruppen i 2014. Skolen har tilsatt ny rektor, inspektør har sluttet samt at tre personer har gått av 

med pensjon.  

I løpet av høsten har det vært en del langtidssykmeldinger , noe som har vært en utfordring mht vikardekning.  
Likevel har vi klart å opprettholde et godt trykk i kollegiet med fokus på kvalitet i skole og sfo. 
Bygninger: 
Fire klasserom sto ferdig renovert ved skolestart i høst, samt at det ble påbegynt renovering av aktivitetsrom. 
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Vi har pusset opp og tilrettelagt rom for praktisk estetiske fag, sløyd, kunst- og handverk og musikk. Dette har krevd ekstra ressurser mht utstyr og 
undervisningsmateriell og en ekstra innsats fra personalet mht rydding og flytting. 
Vi har fått bevilget penger til noe utebelysning, samt nytt kjøkken på personalrom. Dette ble bra! 
Skolemiljø/ læring: 
Skolen har jobbet aktivt med det psykososiale miljøet noe som resulterte i gode resultater på elevundersøkelsen mht det psykososiale miljøet ved skolen.  
Gjennom ulike turer og felles aktiviteter har det vært tilrettelagt for samspill i klassen og med andre elever ved skolen. 

I 2014 startet skolen innføring av SOL, et kartleggingssystem for leseopplæringa. Vi har også videreført arbeidet med vurdering for læring. Skolen jobber 

aktivt med begge satsningsområdene. Vi ønsker å holde fokus på elevenes trivsel og læringsutbytte. Aktivitetsplan  

 

4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 
Arbeidet med Aktivitetsbygg er i gang. Ventilasjonsanlegg er budsjettert i 2015. Totalrenovering planlagt ferdigstilling 2016. 
 

5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
Vi ønsker å ha et større fokus på fysisk aktivitet og helse enn det vi har klart mht virksomhetsplanen. Utover dette har satsningsområdene i 
virksomhetsplanen har vært fulgt opp i 2014. 
 

6. Framtidige utfordringer 
Stort behov for renovering av rom for mat og helse, samt tilrettelegging av fysisk uteområdet. Det er satt ned en egen skolegårdsgruppe bestående av to 
foreldre ,en lærer samt rektor som jobber aktivt for å forbedre det fysiske uteområdet ved skolen. Det har ikke vært rom for renovering over budsjettet. 


