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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* 

Anne Kristensen Sakshaug barnehage  

   

   

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

 

Antall brukere/elever/barn 

77 barn 

 

1.2 Personalet 

Antall årsverk 

20 

 

Nærvær 

Mindre fravær i 2013 enn før. 

Brukt tilretteleggingstilskudd på to personale  (3 mnd) – og en tilbake i full jobb igjen. 

Rolleavklaring og forventninger til hverandre ble jobba med i starten av barnehageåret. 

 

 

1.3 HMS 

Årshjul og planer utarbeidet. 

Evalueres og sjekkes kontinuerlig. 

Faste møter med ATV og verneombud. 

Vernerunder med verneombudet   vår og høst. 
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2. Viktige hendelser  
 

En summarisk beskrivelse av hendelser som kan være av interesse. 

  Uteområdet i barnehagen og utstyret der hadde store oppgraderingsdugnader vår og høst 2013. Stor dugnadsinnsats av foreldre i barnehagen. 

  Utedo ble reist i Gammelgården turområde – også foreldredugnad 

 En stor «bli-kjent» fest ble arrangert ved oppstart av nytt barnehageår(august- foreldre, søsken og ansatte) – 250 stk som møtte opp. 

 Tilsyn i sept. Ingen avvik. 

 Bli-kjent treff for foreldrene på de forskjellige avdelingene – arrangert av foreldrerepresentantene i Samarbeidsutvalget. 

 Samarbeid med Frivillig Inderøy om Luccia treff på Inderøyheimen med sang og aktiviteter 

 Samarbeid med Inderøyvideregående – invitasjoner til konserter, forestillinger, Vinterfest ( ski-dag), aktiviteter i barnehagen. 

 Barnehagen hadde ellers egen ski-dag, karneval. 

 Besteforeldrekaffe på Luccia dagen med enormt oppmøte 

 Foreldrekaffe rundt bålet ute i barnehagen på barnehagedagen. 

 Lesestunder og adventsamling på biblioteket 

   

   

    

  

 

 

 

3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik 

2010 Sakshaug barnehage 6 661 767 7 803 000 1 141 232 
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(85,37) 

     

     

     

     

     

     

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 
 

-  
- Pris- og lønnsnivå: 
- En 35  % barne-og ungdomsarbeiderstilling vakant hele året 
-  

 

4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 
Ikke aktuelt 

 
5. Vurdering av måloppnåelse  
Her tas med utvalgte målsettinger fra kommuneplan, temaplaner og enhetens virksomhetsplan for 2013 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: 
 
 
 

    



             Inderøy kommune                    Årsrapport 2013 

        5  

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak Kommentar/vurdering 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Daglig kontakt 
Foreldresamtaler 
Foreldremøter 
Møter i 
samarbeidsutvalget 

 Legge vekt på 
foreldresamarbeidet 
Avdelingsvise 
foreldremøter(etter 
ønske fra 
foreldrene) 
 

Vi lagde nytt skjema for første 
foreldresamtalen ( brukes i 
Håndbok for bedre samhandling..) 
Mye større oppmøte. 

      
      
      
      
      
      
      
 
 

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

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
 

  Bra deltakelse 

 Medarbeidersamtaler 
med alle ansatte 

  Positivt Nødvendig å gjennomføre med 
alle ansatte 1 gang pr.år 

Godt arbeidsmiljø – 
Felles trimtur med litt 
sosialt 

Felles trimtur en 
gang pr. mnd 

Felles 
opplevelser 
utenfor jobb og 
bedre form. 

Flest mulig 
deltar 

 Ca. 8 stk som møter hver gang. 
Invitasjon til sted, hva og når 
rullerer. 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +- 2 %  Har i utgangspunktet ikke satt 

opp noe mål. Er usikker i henhold 
til opptak av nye barn evt. ledige 
plasser siste halvdel av 
budsjettåret. 
Viser til vakant stilling. 
Ble holdt vakant for vi manglet 4 
barn på småbarns avdeling pr.1 
aug. ( ble fylt opp  pr. 15/12) 

      
      
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak  
Samfunn 
 Nærmiljøet Omdømmebygging Nye søkere Små turer rundt i 

nærmiljøet 
 

 Foreldresamarbeid   Barnehagen 
inviterer 
foreldre, 
besteforeldre, 
søsken 
God daglig 
kontakt ved 
hente og bringe 

 

 Samarbeid med 
ulike instanser  
Som 
- Inderøy 
videregående 
skole 

 
 
 
Omdømmebygging 

 Ulike aktiviteter 
og arrangement 
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- Frivillig Inderøy 
- Biblioteket 
-Overgang 
barnehage-skole 

 
 
Gode samarbeids 
rutiner 

 
 
 
Faste samarbeidsmøter 

 

 

 

 

6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
Fylle barnehagen med søkere 

Møterom i 2.etg – dele personalrom. 

Utvikle og vedlikeholde uteområdene 

Nok bemanning dvs. opprettholde dagens nivå – mulig å ta i bruk vakant stilling 

Helhetstenking på huset – vi er en barnehage med fire avdelinger. 

 
 
 
 
 
Anne Kristensen, styrer/enhetsleder Sakshaug barnehage 


