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1. Om resultatenheten 

 
Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

 Inderøy ungdomsskole Harald Einar Kirknes Erichsen 

Voksenopplæringen Bjørn Åge Henriksen 

  

  
 

 
2. Viktige hendelser 
 

Vi søkte og fikk innvilget forsøk etter Opplæringslovens § 1-4. «Gla’pakken» ble igangsatt f.o.m. høsten 2012.  

Det ble utarbeidet et skisseprosjekt for mulig etablering av et nytt oppvekst- og kultursenter i samarbeid med Inderøy kulturhus, Inderøy videregående skole, 

Folkebiblioteket, Inderøy kulturskole og Sakshaug skole. Dette arbeidet ble besluttet videreført, og det ble derfor høsten 2012 igangsatt et forprosjekt som 

skal være ferdig våren 2013. 

 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

2020 Inderøy ungdomsskole (grunnskole) 38,93 21338 21981 -242 

2130 Inderøy ungdomsskole (voksenopplæring) 0,78 692 700 220 

2220 Skolelokaler  0 0 5 

      

SUM Inderøy ungdomsskole 39,71 22030 22681 -16 

 
*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2012 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
***Planlagte årsverk – endring i året kommenteres under avvik 
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4. Virksomhetsplan 2012 - avvik 

   

Fokus Mål - dette må vi oppnå Målindikator Tiltak 2012-2015 Avvik 

S
a

m
fu

n
n

 

S.1: Gode oppvekst- og 

nærmiljø  

 

 

 

  

S.1.1: Innbyggertilfredshet 

med tilbud barn og unge  

S.1.2 Innbyggertilfredshet 

med helse- og 

omsorgstilbudet 

S.1.3 Gjennomførte nye 

tiltak for bedre oppvekst- 

og nærmiljø 

S.1: Starte med forsøk «Glapakken» for 

derigjennom å skape et godt skolemiljø, slik at 

elever og ansatte har best mulig grunnlag for å 

tilegne seg kunnskap, gi en god undervisning, 

og å oppleve mestring. (Mål fra «Gla’pakken»).  

 

 

«Gla`pakken» kom 

på plass fra og med 

01.08.12. 

Vi deltok i felles 

prosjekt for mulig 

etablering av 

Inderøy oppvekst- 

og kultursenter. 
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Fokus Mål - dette må vi oppnå Målindikator Tiltak 2012-2015 Avvik 
B

ru
k

e
re

 

B.1: God kvalitet på 

tjenestetilbudet 

 

B.2: Tilgjengelige 

tjenester 

 

 

B.1.1: Brukertilfredshet 

med tjenestetilbudet. 

 

B.2.1: Opplevd god service. 

 

B.2.2: Gode internettsider 

 

 

 

B.3.1: Opplevd god 

brukermedvirkning 

B.3.2: Gjennomførte tiltak 

med brukermedvirkning 

M.1: Deltakelse i nettverk «Vurdering for 

læring» . 

 

 

M.2: Innføre nytt forsøk «Gla’pakken» med 

fokus på mestring og trivsel. 

 

 

 

 

M.3: Gjennomføre brukerundersøkelser. 

 

M.4: Opplæring av flere ansatte i redigering av 

hjemmeside. 

Vi deltar i pulje 3 i 

satsingen på 

«Vurdering for 

læring». 

«Gla`pakken» er 

igangsatt.  

Internettsidene 

oppdateres. Flere 

har fått tilgang til å 

gjøre dette. 

Elev- og 

foreldreundersøkel

sen ble gjennomført 

våren 2012. I tillegg 

begynte vi med 

Foreldreskole, hvor 

foreldrene ble gjort 

kjent med skolen og 

noen av våre 

samarbeidspartner

e. FAU evaluerte 

Foreldreskolen og 

kom med forslag til 

forbedringer.  
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Fokus Mål - dette må vi oppnå Målindikator Tiltak 2012-2015 Avvik 
M

e
d

a
rb

e
id

e
re

 

M.1: Godt arbeidsmiljø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.2: God ledelse 

 

 

 

M.3: Kultur for læring 

og fornyelse  

M.1.1:Medarbeidertilfredsh

et. 

 

 

M.1.2: Årlig økning i 

tilstedeværelse.  

M.1.3: Heltid–uønsket 

deltid.  

Tilfredshet med 

stillingsstørrelse 

 

 

 

 

M.2.1: Opplevd god ledelse 

 

 

 

M.3.1: Opplevelse av 

læring, utvikling og 

fornyelse 

Ø.1: Gjennomføre medarbeidersamtaler årlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø.2: Gjennomføre Lærerundersøkelsen. 

Medarbeidersamtal

er er gjennomført 

med alle ansatte. 

Enheten hadde i 

underkant av 8 % 

sykefravær i 2012. 

Dette er noe under 

gjennomsnittet i 

kommunen. 

Stort sett alle er 

tilfredse med 

stillingsstørrelsen. 

Lærerundersøkelse

n ble gjennomført. 

Ståstedsanalysen 

ble gjennomført. 

Skolen deltar i flere 

utviklingsprosjekt, 

som 

Nettverksarbeid for 

bedre ivaretagelse 

av utsatte barn og 

unge, SUNT, Den 

naturlige 

skolesekken og 

Gla`pakken. 
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Fokus Mål - dette må vi oppnå Målindikator Tiltak 2012-2015 Avvik 
Ø

k
o

n
o

m
i 

Ø.1: God 

økonomistyring  

 

 

Ø.2: Effektive tjenester 

 

Ø.1.1: Avvik fra budsjett 

 

 

Ø.2.1: Netto kostnader pr. 

tjeneste 

Aktiv bruk av rapporteringsmal for å holde seg 

oppdatert på den økonomiske situasjonen. 

Minimalt avvik fra 

budsjettet (-0,07 %, 

dvs. -16.000,-) 

Målt mot andre 

kommuner i Nord-

Trøndelag bruker 

Inderøy kommune 

lite penger pr. elev.  

 

    
5. Framtidige utfordringer 

 

Inderøy ungdomsskole er inne i en spennende tid hvor mange ulike prosjekter er i gang, eller under utvikling. Det kan nevnes: 

 

- Mulig etablering av Inderøy oppvekst og kultursenter. 

o Et slikt senter vil fange opp i seg behovet for renovering av skolebygninger, men det vil også gi inspirasjon og rammer for utvikling av skolen 

på andre felt. Vi blir deltakere i et større fellesskap, og vi vi ser nye samarbeidsmuligheter. Utfordringen dukker opp om det mot formodning 

ikke skulle bli realisert et slikt senter. Da må flere av skolens bygninger totalrenoveres.(Pålegg fra Arbeidstilsynet). 

- Fornying og omstrukturering for best mulig tjenesteyting 

o Det foregår et kontinuerlig arbeid for alltid å være i stand til å yte best mulig tjenester. Vi må tilpasse oss nye behov, men samtidig forsterke 

plattformen vi står på. Vi retter nå spesielt søkelyset mot spesialundervisningen. Dette gjelder både undervisnings- og administrasjonsdelen, 

og hvordan vi har organisert oss mht. administrasjon av hele arbeidsfeltet. 

- Endringer i folketallet 

o Framskrivinger av elevtallene tilsier at barneskolene allerede skal merke reduksjoner i disse, mens ungdomsskolen i løpet av 3-4 år også vil 

kunne få nedgang. Imidlertid er det tilflytting til flere grender i kommunen, og prognosene slår ikke alltid til. Vi merker også spesielt på 

Sakshaug gevinsten av at kommunen tar imot flyktninger, og det er en økning i elevtallet bl.a. som en følge av familiegjenforeninger. 

- Voksenopplæringen  

o Voksenopplæringen har fått flere brukere. Det betyr at midler må omfordeles mellom grunnskolen og over til formål i voksenopplæringen for 

å gi tilbud når endringer skjer i løpet av året.  For 2012 dreier dette seg om ca. 40 % stilling. Omfordelingen kan på sikt svekke 

undervisningen i grunnskolen om behovet i voksenopplæringen fortsetter å øke. Det er relativt små stillinger i voksenopplæringen, og det er 

til tider vanskelig å ha nødvendig dekning på spesielle fagområder. Dette gjelder bl.a. logopedi.   


