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1. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

Enhetens navn 

Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder* 

Solvår Elverum 
Heirsaunet 
( fom 31.07.2013) 

Utøy skole 
Utøy barnehage 
Utøy SFO 

Solvår Elverum Heirsaunet 
Hanne Hemnes 
Hanne Hemnes/Solvår Elverum Heirsaunet 

Åse Marie Hagen 
 (fom 01.08.2014) 

Utøy skole 
Utøy barnehage 
Utøy SFO 

Åse Marie Hagen 
Hanne Hemnes 
Hanne Hemnes/ Åse Marie Hagen 

   

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

 

69 elever på skolen 

28 barn i barnehagen 

17 barn på SFO 

 

1.2 Personalet 

Totale årsverk ved enheten:  

 

 

Nærvær: 

Langtidssykmelding : 14,19 

Korttidssykmelding : 0.76 

 

1.3 HMS 

- Det er revidert en  HMS plan, høst 2014. Denne er vurdert/rapportert i personalgruppa. 

- Kriseplan er revidert og gjennomgått med personalgruppa. 

- Det er gjennomført to brannøvelser.   
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2. Viktige hendelser  
 

 Skifte av enhetsleder og nytilsatte lærere. 

  Nye ressurstrengende elever.  

 Kompetanseheving på personalet på SOL, Alle teller og Aktiv skolegym  

   

 

 

3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik 

2020 Grunnskole 5100 500 5228000 +3 

2010 Barnehage 2400 000 2474000 +5% 

2150 SFO    108 600    150 265 + 27% 

     

SUM      

*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 
 
Avvik kan i prinsippet forklares med 
Enheten har gått med positivt avvik i 2014 

- Vikar ble kun innleid ved absolutt behov fram til våren. Men har hatt vanlig innleie siste halvår 
- Korttid sykefraværet er meget lavt, og deler av langtidssykefraværet har blitt refundert 
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- Noe reduksjoner av funksjoner  og i ledelsen 
- Refusjoner fra andre kommuner som ble noe mer en ventet  

 

4. Investeringsprosjekter 2014 – framdrift og avvik 
- Det ble investert  i norskbøker i 3. og 4. klasse, i tillegg ble det i tillegg investert i naturfagsbøker i 4 klasse. 

- Det ble tatt et lite løfte på hyller og oppbevaring i klasserommene 

- I barnehagen ble det investert i nytt tørkeskap ,komfyr og oppvaskmaskin  

 

 

5. Vurdering av måloppnåelse  
Her tas med utvalgte målsettinger fra kommuneplan, temaplaner og enhetens virksomhetsplan for 2014 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! 

 
Enhetene må tilpasse dette til innholdet i virksomhetsplan for 2013. Følgende er kun forslag til hvordan dette kan gjøres: 
 

Virksomhetsplan 2013. 

    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsniv
å 

Tiltak Kommentar/vurdering 

Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Bruker- 
undersøkelse
r  

4,5 
(eksempel) 

  

Godt samarbeid med 
foreldre, aktivt FAU 

 Evaluering av 
foreldremøter 

 Skrive og sende 
referat til 
samtlige foreldre  
det gjelder. 
Samarbeide om 
ulike prosjekter. 
Lav 
kontaktterskel 

System for oppfølging/fravær fungerer. 
 
 
 
Ok 
 
Daglig kontakt. 
 

Læringsmiljø uten  Spørreunders  Jobbe med Systematisert: tema på foreldremøter, ukentlig 
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mobbing og utestenging økelse forståelse av 
hvordan en får et 
inkluderende 
miljø både i 
klasser og på 
foreldremøter 

fokus på møter. 
Jobbe systematisk med aldersblandede  grupper, 
møterpasser stort fokus på at vokse skaper 
vennskap grupper, . 
 
Resultat spørreundersøkelse:1,4 
 

Legge til rette for læring 
ute i nærområdet til 
enheten 

 Engasjement 
og deltaking 

 Male ulike spill 
på skolegården 

Ukentlig undervisning i nærområdet. 
Oppgradering av uteområdet er ikke 
gjennomført. 

Barnehagen 
Legge til rette for aktiv 
leik for læring 

   Jobbe med form, 
og forståelse av 
tid , sted og rom 

kontinuerlig 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsniv
å 

Tiltak Kommentar/vurdering 

Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
(snitt enhet) 

4,5 
(eksempel) 

 Med utgangspunkt i medarbeiderundersøkelsen 
er det jobbet ut en HMS plan. Denne er evaluert 
og justert underveis. 

Tilrettelegge for trygge 
medarbeidere 

Medarbeider- 
undersøkelse. 
Medarbeidersamtale. 

5  Leder er tilstede 
og er åpen for 
tilbakemeldinger 
og tar på alvor 
utfordringer som 
medarbeiderne 
har.  

Medarbeidersamtaler er gjennomført 
 

Faglige diskusjoner på 
pedagogisk forum og 
team. 

 5  Vurdering for 
læring, 
læringsmiljøet, 
og SOL og alle 
teller 

Fast tema på ped.forum og i team. 

Alle har adekvat  4,8  Digitale tavler og Ustabilt nett har ført til store utfordringer i 



             Inderøy kommune                    Årsrapport 2013 

        6  

arbeidsredskap i sin 
arbeidsutførelse 

i-pad i daglig 
bruk. 
Kursing av 
personalet.  

arbeidshverdagen. 
 (PC) for å få gjort en god jobb. Mangler bærbar 
pc i for styrer i barnehagen. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +- 2 %   

Styre innenfor 
budsjettrammer. 

 Månedlige 
rapporteringer 

 Redusere innleie 
av vikar. 
Innkjøpsstopp. 

Gjennomført. 
  

      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Samfunn 
      
Samarbeide med 
nærmiljøet 

   Felles 
arrangement til  
17. mai , og 
juletrefest, 
juleavslutning. 
Sommeravslutning  
Tilrettelegging av 
nærmiljø som 
felles prosjekt.  

Felles arrangement er gjennomført. 
 
 
 
 

Omdømmebygging, 
Bidra til at barnefamilier 
bosetter seg 

   Samarbeide med 
media og beboere 
i kretsen. 

Flere unge familier flytter til Utøy. Det er økning i 
barnetallet ved skolen. Barnehagen har venteliste. 

Bruke internettsida aktivt    Hjemmesida til 
kommunen 
oppdateres jevnlig 

Dette har ikke fungert tilfredsstillende.  
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fra enheten. 
Opprette side på 
facebook. 

 

 

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
- Renovere inngangsparti. 

- Installasjon av trådløsnett i allrom og gymsal 

- Investere i et klassesett bærbare pc -er 

- Tilrettelegg for praktiske, pedagogisk gode rom. Se på rombehovet mht krav om areal  i forhold til barnetall i barnehagen. ( Venteliste.) 

 


