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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* 

Harald E. Erichsen Inderøy ungdomsskole Harald Einar Erichsen 

 Voksenopplæringen Bjørn Åge Henriksen 

 

Antall elever 

Inderøy ungdomsskole 287 pr. 01.10.13 

Voksenopplæringen 5 faste, i tillegg kommer pasienter som får logopedbehandling. 

 

 

Antall brukere/elever/barn 

 

1.2 Personalet 

 

Antall årsverk 

Inderøy ungdomsskole 36,13 årsverk 

Voksenopplæringen 1,14 årsverk 

Totalt: 37,27 årsverk 

 

 

Nærvær/fravær Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring samlet 

Korttidsfravær 1,94 % 

Langtidsfravær 8,61 % 

Totalt fravær 10,55 % (89,45 % nærvær) 
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1.3 HMS 

 
 Leder ved enheten deltok i 2013 på opplæring i HMS. 

 Verneombudet har vært aktivt med i prosessen rundt etablering av IOKS (våren 2013). 

 Tillitsvalgte var aktivt med i Innholdsprosjekt 2 høsten 2013. 

 Oppfølging av den kommunale medarbeiderundersøkelsen.  

 

2. Viktige hendelser  
 

 Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved skolen på elevene sitt læringsutbytte.   

 Prosesser knyttet til IOKS. Høsten 2013 ble det besluttet å gå videre med planene for ny ungdomsskole samlokalisert med folkebibliotek, kulturhus, 

Inderøy videregående skole, kulturskolen og Sakshaug skole. 

 Deltakelse kommunale nettverksgrupper i IKT og vurdering.  

 Deltakelse i pulje 3 av Vurdering for læring. 

 Sluttføring av kommunal samfunnsplan. 

 Arbeidet med Kvalitetsplan for grunnskolen ble sluttført høsten -13.  

 

3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik Prosent 

2020 Inderøy ungdomsskole 23411 22488 -923 -4,1 

2130 Voksenopplæringen 705 741 36 +4,9 

      

SUM   24116 23229 -887 -3,8 
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3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 
 
Avvik kan i prinsippet forklares med 

- Vi gjorde avtale om å rekruttere 100 %  spes.ped.koordinator mot at vi i 2014 nedbemannet 1,2 stilling. 
- Lønnsoppgjøret ble ikke tilstrekkelig kompensert 
- Vikarmidlene strakk ikke til, bl.a. som følge av meget høy møteaktivitet knyttet til IOKS. 

 
Avvikene bør kommenteres ytterligere med f.eks.: 
Tiltak som ble gjennomført for å redusere overskridelsene  

- Det ble innført innkjøpsstopp 1.11.  
- Vikarkostandene ble redusert til et minimum ved god planlegging og gjennomføring av vikartiltak.  
- Sykevikariat ble ikke utlyst. 
- 1,2 stilling blir fjernet i 2014. 

 
4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 
 

Det var ingen større investeringsprosjekter i 2013. 

 

5. Vurdering av måloppnåelse  
 

Utvalgte målsetninger i samfunnsplan: 
 

 Kvaliteten i skoler og barnehager, definert som omgivelsenes oppfatning, påvirker barnefamiliers valg av bostedskommune. Inderøy har en netto 
tilflytting av både førskolebarn og barn i grunnskolealder. Det foreldre oppgir som grunn for å bosette seg i Inderøy, er at de har hørt mye positivt 
om skoler og barnehager, og fått anbefalinger om å flytte til Inderøy. 

o Dette stemmer godt med henvendelsene skolen mottar fra familier som vurderer å flytte til kommunen. 

 For ressursbruk til personell og materiell, er Inderøy kommune i absolutt nedre sjikt i fylket, og under nasjonalt. Når resultatene i skolen likevel er til 
dels svært gode, viser det at kommunen har en høgt kompetent og ansvarsbevisst stab med lærere og fagarbeidere som skal krediteres den 
kvaliteten vi som kommune nyter godt på omdømme. Vår ambisjon er å være på og over nasjonalt nivå på områdene resultater, læringsmiljø og 
gjennomføring. 

o Elevundersøkelsen indikerer at vi har et godt skolemiljø. 
o Elevenes resultater på Nasjonale prøver 8. og 9. trinn varierer litt, men i de fleste tilfeller er vi på snitt med, eller over snittet i Nord-Trøndelag. 
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o Resultatene målt i grunnskolepoeng hadde en negativ utvikling fra 2012 til 2013. 

 Gjennom oppvekstprogrammet med fylkeskommunen har kommunen forpliktet seg til samarbeid om hele oppvekstområdet 0-18 år. I tillegg skal 
temaplanene « Kvalitetsplaner for barnehage og grunnskole i Inderøy ivareta de områdene som kommunen satser spesielt på for å oppnå resultater 
innenfor oppvekstområdet. 

o Kvalitetsplan for grunnskolen ble vedtatt høsten 2013. 
o Oppvekstprogrammet ligger til grunn for tenkingen i Inderøy oppvekst- og kultursenter. 

 Det må legges til rette for barn- og elevmedvirkning. Barn og unge må få øvelse i å foreta bevisste valg og verdivalg til beste for seg selv og 
fellesskapet. 

o Det er et velfungerende elevråd ved skolen. 

 Det skal legges til rette for samarbeid med hjemmet. Foreldre/foresattes medansvar 
i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres. 

o Det ble i 2013 utarbeidet nye kontaktmøteskjema, og rutinene knyttet til kontaktmøtet ble endret ved at vurderingsnotat ble utsendt på 
forhånd.  

o FAU har jevnlige møter og involverer foreldrerepresentanter for alle klassene. 
o Foreldreskole er innført. 

 God samhandling barn og voksne for å få gode leke- og læringsmiljøer. Kompetente voksne. 
o Tre ansatte har deltatt på skolering i Ny Giv. Alle ansatte har deltatt i utviklingsarbeid rundt vurdering. 

 Barnehage og skole skal ha et godt samspill med nærings- og arbeidsliv, kunst- og kulturliv og andre deler av lokalsamfunnet. 
o I samarbeid med næringsforeninga arrangeres årlig en bedriftsmesse for bedriftene og elevene på 10. trinn. 

 Barnehage og skole skal følge vedtatt « Handlingsplan mot mobbing.» 
o Skolen har en egen plan som følges. (Sosial læreplan). 

 
 

 

    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Kommentar/vurdering 
Brukere 
Brukertilfredshet med 
tjenestetilbudet. 

Opplevd god 
service. 

Innbyggerundersøkelsen 4,5 Ikke oppnådd (4,4) 

Godt samarbeid mellom 

heim og skole 

Opplevd god 
brukermedvirkning 

Foreldreundersøkelsen Ingen negative 
tilbakemeldinger fra foresatte 
i svar på spørsmål om 
medvirkning 

Oppnådd 
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Sikre god informasjon 
fra skolen til heimen 

Gode internettsider Brukerundersøkelser Ingen negative 
tilbakemeldinger til skolen på 
informasjon som legges ut på 
hjemmesidene 

Delvis oppnådd. 
Informasjonen om valg av 
2. fremmedspråk bør 
skriftliggjøres. 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Kommentar/vurdering 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 

4,5 Ikke oppnådd (4,4). 

Høy tilstedeværelse Registrert 
sykefravær 

Rapportering i Agresso 92 % tilstedeværelse Ikke oppnådd (89,45 %). 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Kommentar/vurdering 
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra budsjett Regnskap +- 2 % Ikke oppnådd. Negativt 

avvik på 3,8 %. 
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Kommentar/vurdering 
Samfunn 
Bidra til økt tilflytting 
av barn og unge i 
skolealder til 
kommunen. 
 
 
Godt omdømme 

Innbyggerstatistikk 
 
 
 
 
 
Opplevd godt 
omdømme 

Registrere tilflytting for 
aldersgruppen 13-15 år 
Medieoppslag om 
skolens aktiviteter 
 
 
Innbyggerundersøkelsen 

Flere skal flytte til kommunen 
enn fra kommunen 
Minimum 3 avisoppslag i løpet 
av året 
 
 
4,6 

Oppnådd.(Befolkningsøkning 
totalt: 28 personer). 
Enheten har vært synlig i 
lokal presse med både 
negative og positive oppslag. 
Effekten er vanskelig å måle. 
Delvis oppnådd (4,4 /4,6). 

Bidra til kreativt 
oppvekst- og 
skolemiljø 

Tettere samarbeid 
med kulturskole, 
bibliotek, kulturhus, 
barneskoler og 

Positivt vedtak om 
bygging av Inderøy 
oppvekst- og 
kultursenter 

Etablering av Inderøy 
oppvekst- og kultursenter 

Oppnådd. 
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videregående skole 

 

 

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
 

 Det må i forlengelsen av satsingen på vurdering for læring jobbes grundig med å få implementert en god vurderingskultur. 

 Vi utfordres på å ha kvalifiserte medarbeidere til alle oppgaver innenfor skolen. Eksempelvis vil det i 2014 bli behov for språkassistenter som 

behersker både litauisk, polsk og arabisk. Det må jobbes godt med å sikre riktig kompetanse til alle utfordringer. 

 Vi går inn i et spennende siste-år i ungdomsskolens gamle bygningsmasse. Neste år vil mye tid bli brukt til å planlegge overflyttingen og drift i de nye 

bygningene som kommer lokalisert i og rundt kulturhuset. 

 Vi må jobbe hardt for å sikre en positiv utvikling med hensyn til elevenes prestasjoner, målt i resultater på nasjonale prøver, eksamen og målt i 

grunnskolepoeng. 


