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1. Om resultatenheten 
 

1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten 

 

Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. 

Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere Årsverk Nærvær 

Thomas Herstad Skole  106 12,4 95,1 

 SFO  24 1,3 94,7 

 Barnehage Bodil Myhr 47 11,6 89,7 

 

1.3 HMS 

 Gjennomgang av beredskapsplan med personalet.  

 Vernerunde med verneombud, styrer, vaktmester og enhetsleder. Det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.  

 Oppfølging etter vernerunde. 

 Møte med IHMS og personalrådgiver. Gjennomgang av aktiviteter og årshjul for HMS arbeidet på enheten.  

 Oppfølging av den kommunale medarbeiderundersøkelsen.  

 

2. Viktige hendelser  
 

 Tilsyn ved skolen på elevene sitt læringsutbytte. Resulterte i et større og nødvendig arbeid med lokale læreplaner.  

 Deltakelse i tre kommunale nettverksgrupper. IKT, vurdering og lesing.  

 Opprustning av enheten sitt uteområde. Samarbeid mellom skole og foresatte. Meget god dugnadsånd.   

 Svikt i ventilasjonsanlegg og branntilsyn medførte igangsetting av skisseprosjekt til ny avdeling i barnehagen.  

 Sluttføring av kommunal samfunnsplan som dannet grunnlaget og noen føringer på kvalitetsplanen for grunnskolen. Kvalitetsplanen ble sluttført høsten 

-13.  
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3. Enhetens regnskapsmessige driftsresultat 
 
3.1 Regnskap pr funksjon 
 

Regnskap 2013 

Kostrafunksjon* Navn tjenesteområde  Regnskap** Revidert 
budsjett** 

Avvik 

2010 Barnehage 5 117 044,- 4 910 000,- - 4,2 % 

2150 Skolefritidsordning 8 670 171,- 8 409 000,- - 3,1 % 

2020 Grunnskole    280 306,-    263 000,- - 6,5 % 

SUM  Ansvar 216 14 067 522,- 13 582 000,- - 3,5% 

.)  
 
 

3.2 Forklaringer til avvik fra budsjett 
I driftsåret 2013 var det mange refusjoner som skulle tilføres enheten. Det lot seg ikke gjøre før på slutten av året å beregne disse nøyaktig. Overforbruket 
kom som en følge av at refusjonsanslaget ble feil. I siste kvartal ble det kun kjøpt inn «må ha» varer samt at vikarer ble brukt i liten grad ved fravær.  
 

 

 

 

4. Investeringsprosjekter 2013 – framdrift og avvik 
Det har ikke vært noen investeringsprosjekter ved enheten i 2013. 

 
5. Vurdering av måloppnåelse  
Utvalgte målsetninger i samfunnsplan: 

 Inderøy skal fremstå som en allsidig og aktiv skolekommune. 
 Barnehagene og skolene skal være en sentral aktør når det gjelder å gi barn og unge i Inderøy en trygg og god oppvekst.  
 Oppvekst skal bidra til at barn og unge blir selvstendige, kunnskapsrike og utvikler demokratisk deltakelse. 
 Foresattes medansvar i barnehage og skole må ivaretas, tydeliggjøres og sikres.  
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 Godt fysisk- og psykososialt læringsmiljø skal fremme helse, trivsel, lek og læring.  
 Elevene skal være godt over nasjonalt nivå ved nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Alle elever skal være over kritisk grense, nivå 

1, i nasjonale prøver med unntak av elever som har store tilretteleggingsbehov og individuell opplæringsplan. 
 Kommunens enheter må til en hver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraftig og langsiktige tjenester.  
 Medarbeiderfokus: Utvikling av identitet og omdømme. Strategisk kompetanseutvikling. Nærvær.   

 

 

 

    

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Vurdering av måloppnåelse 
 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet 

Brukerunder- 
søkelser  

  

Enheten, god kvalitet på 
overgangen mellom skole 
og barnehage.  

 Spørre-
undersøkelse. 

 Meget gode tilbakemeldinger fra foresatte til 
nye skoleelever.  

Skole, trygt og godt 
læringsmiljø for elevene. 

Elev-
undersøkelsen 

Spørre-
undersøkelse 

Mer tilfredse 
elever sett 3 år 
tilbake i tid. 

Undersøkelsen ble vurdert av 
skolemiljøutvalget. Meget gode 
tilbakemeldinger fra elevene. Mål nådd.   

Skole, helhetlig plan for 
lese- og 
skriveopplæringen. 

Nasjonale-
prøver. 

Elevprøve. Ingen elever på 
nivå 1.  

Planen er under utarbeidelse. Opprettet 
nettverk i kommunen som vi deltar i. Mål i 
forhold til ingen på nivå 1 ble ikke nådd.  

Barnehage, fokus på 
innholdet i tilbudet til 
barna. 

Medarbeider-
undersøkelse 

Pkt. 
organisering av 
arbeidet 

4,8 Målet ble nådd. 

Barnehage, tidlig 
innsats. 

Medarbeider-
undersøkelse 

Pkt. 
organisering av 
arbeidet 

4,8 Målet ble delvis nådd.   

 
 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider-
undersøkelse. 

4,5  
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Enheten, 
Nærsværsprosent på 90. 

Registrert 
fravær i 
Agresso 

Ingen 
undersøkelse 

90 % nærvær. Målet ble nådd i skolen og på SFO. Barnehagen 
nådde 89,1 % nærvær. Samlet for enheten ble 
målet nådd.  

Enheten, gode og trygge 
pedagoger gjennom god 
ledelse.   

Medarbeider-
undersøkelse 

Spørre-
undersøkelse 

Organisering 
av arbeid, 4,5 
Nærmeste 
leder, 4,7 

Målet nådd.  

Barnehagen, faglig god 
kvalitet på arbeidet.  

Medarbeider-
undersøkelse 

Pkt. faglig- og 
personlig 
utvikling. 

5 Målet nådd.  

 
 
 
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +- 2 %  

Enheten, styre innenfor 
budsjettrammer. 

Regnskap -13. Regnskap -13. +- 1,5 % Målet ikke nådd. Negativt avvik på 3,5 %  

 
 
 
 
 
Samfunn 
Enheten, 
omdømmebygging. Bidra 
til at barnefamilier 
bosetter seg i grenda.  

Foreldre-
undersøkelsen 

Spørre-
undersøkelse 

Vurdert av SU, 
samlet positivt 
inntrykk av 
enheten.  

Enheten har ved flere anledninger vært synlig i 
lokal presse med positive oppslag. Effekten er 
vanskelig å måle.  

Enheten, samhandle med 
frivilligheten med 
prosjektet «Ny giv i 
lokalsamfunnet». 

Ferdigstilte 
delmål. 

 -Takoverbygde 
sitteplasser. 
-«Klatrejungel» 

Målet nådd. I tillegg har prosjekt gruppen 
initiert folkemøte i bygda for å følge opp det 
gode arbeidet.  
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6. Framtidige utfordringer og utviklingsområder 
 Gammelt bygg i barnehagen må erstattes. Jobber med skisseprosjekt. Utfordringen er om nybygget kommer på plass i tide. 

Ventilasjonsanlegget går på nåde. For å unngå en for krevende byggeperiode skal det gjøres et grundig forarbeid for å sikre logistikken 
og sikkerheten til barna i barnehagen og elevene ved skolen.  

 Nedgang i elevtall ved skolen gjør det aktuelt å vurdere om noen klasser må slås sammen.  

 Trafikksikring er fortsatt ikke iverksatt ved enheten.  
 

 


