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1. Om resultatenheten 

 
Sandvollan skole og barnehage 
Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder 

Thomas Herstad Funksjon 2010, barnehage Bodil Myhr 

Funksjon 2150, skolefritidsordning Anita Lidbom 

Funksjon 2020, skole 1. – 7. Thomas Herstad 

  
 
 

 
2. Driftsregnskap 2014  
 

Driftsregnskap 2013 (1000 kr)  

Kostrafunksj. Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk 

Regnskap 2014 

Netto drift 

Rev. Budsjett 2014 

Netto drift 

Avvik 

2010 Barnehage 10,86 4 973 375,- 4 476 631,- - 496 744,- 

2150 Skolefritidsordning 1 154 010,- 170 800,- 16 790,- 

2020 Grunnskole 12 8 134 554,- 8 370 480,- 235 925,- 

SUM Sandvollan skole og barnehage 23,86 13 261 939,- 13 017 911,- - 244 029 

 
 

 
Forklaring av større økonomiske avvik  

Resultatet på ansvar 216 ble økonomisk negativt. I 1.kvartal ble det avdekket et mulig overforbruk på funksjon 2010. Det ble ført dialog med ass.rådmann, 

rådgiver oppvekst og controller. Det ble ikke funnet noen vesentlige innsparingsområder. Det ble gjennomført innsparing på innleie ved sykdom, avvikling av 

personalmøter og redusert innkjøp. Det ble vurdert reduksjon på bemanning, men ut i fra et forsvarlighetshensyn ble ikke dette gjennomført. Funksjon 2020 

kom ut med et positivt resultat. Året ble periodisert ved høyere bemanning vinteren kontra høsten. Høsten ble ekstrem stram på funksjonen da overforbruket 

på funksjon 2010 skulle utjevnes.  
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3. Viktige hendelser jf planlagte tiltak 2014 
 

- Styrket overgang fra barnehage til skole. Fagsamarbeidet som har gått over flere år nå er blitt ytterligere styrket. Høynet faglighet og mer 
erfarings basert.  

- Startet innføring av systematisk observasjon av lesing, SOL. Vil øke kompetanse til lærerne og vil kvalitetssikre leseopplæringen.  
- Innføring av håndboka «bedre samhandling». Blitt til i et tverrfaglig samarbeid og tydeliggjør det tverrfaglige arbeidet omkring de utsatte 

barna.  
- Nærvær. Betydelig nedgang i sykefraværet på enheten. Har i flere år hatt fokus på nærværsfaktorer.  
- Omdømme, kommune og oppvekstsamfunn. Omtale i lokal og regional presse.  

 

 
4. Prosjekter og investeringer 2014 – framdrift og avvik 

 

5. Avvik fra virksomhetsplan 2014  
  

Virksomhetsplanen er fulgt opp med fokus som beskrevet.  

 
 

6. Framtidige utfordringer 

 

- Funksjon 2010, barnehage, har fått betydelige reduserte rammer. Noe som er betenkelig med tanke på tidlig innsats, forsvarlig drift og pedagogisk 

arbeid. Redusert bemanning vil kunne føre til at det pedagogiske arbeidet grenser til barnepass. Ny barnehage vil kunne lette noe ved bedre mulighet 

for samlede grupper.  

- Nytt barnehagebygg. Tydelig ledelse i prosessen som sikrer brukerne og ansatte god nok kvalitet i hverdagen i byggeprosessen. 

- Læringsmiljø. Forskning viser at et trygt og inkluderende læringsmiljø fremmer læring. Her må skolen hele tiden holde trykket oppe.  


