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1. Om resultatenheten 

 
«Enhetens navn» 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Geir Solberg Grunnskole, barnetrinn Geir Solberg 

Barnehage Eva-Gun Tromsdal 

SFO Cornelia Malmo 

  
 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

2010 Barnhage 11,3   5.278.000,-   4.651.000,- - 627.000,- 

2150 Skolefritidsordning  (SFO)   1,7       310.000,-      365.000,-     55.000,- 

2020 Grunnskole, barnetrinn 13,0   9.438.000,-   9.215.000,- -223.000.- 

SUM Røra skole og barnehage 26,0 15.026.000,- 14.231.000,- -795.000,- 

 
*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 
 

 
Avvik driftsregnskap - forklaring 

 
Et negativt resultat på nærmere kr. 800.000,-, og et forbruk på 105,6 % er dramatisk for enheten. Vel kr. 600.000,- er på drift av barnehagen. Det er ikke 
foretatt noen økning i antall ansatte denne perioden, men det er et høgt langtids sykefravær. Ekstra lønnsutgifter (+ sosiale utg.) beløper seg til ca kr. 
200.000,-. Inntekten (foreldrebetaling) er vesentlig mindre enn forutsatt, men dette forklarer ikke alt. Bemanningen er, som nevnt, lik den i foregående 
år, men må helt klart reduseres dersom denne trenden fortsetter inn i 2013. Det vil bli tatt fatt i dette arbeidet tidlig i 2013, dersom denne trenden 
fortsetter. 
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5. Virksomhetsplan 2012 - avvik 
     

 

Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 

S
a

m
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n
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Brukerundersøkelser 
 Foreldreundersøk. 
 Elevundersøk. 
 Lærerundersøk. 

 
Uformelle indikatorer, som: 

 Henvendelser 
 Tilbakemeldinger 
 Vise interesse for vår 

virksomhet 
 Deltagelse i ulike 

aktiviteter i skolen regi 
 Respons fra «bedrifter» i 

kretsen 

Undersøkelser er gjennomført 
 
 
 
 
Samhandling med foreldrene om 
dugnader, på skolens område, samt på 
skolehytta på Floåsen. 
 
 
Aktiv samhandling med bedrifter, for 
gaver/premier ved arrangementer, og 
til å få utført ønskede oppdrag på 
skolens område (graving/planering) 

Ingen avvik, tvert i mot ser det ut til at de 
som svarer på de ulike undersøkelser er 
godt fornøyd med driften. 
 
 
Foreldre er generelt svært positive til å 
delta. Jeg vil spesielt nevne islegging på 
senhøsten 2012 og dugnader på 
skolehytta. 
 
Vi er heldige som har Røra fabrikker i 
nærheten. De er alltid positive til 
henvendelser om saft/juice ved 
arrangementer. 

Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 

B
ru

k
e

re
 

Brukerundersøkelser 
 Foreldreundersøk. 
 Elevundersøk. 
 Lærerundersøk. 

Nasjonale prøver 
 
Spørreundersøkelse etter 
foreldreskole 
 
Uformelle indikatorer, 
spesielt med tanke på 
barnehagens virksomhet og 
drift 

Undersøkelser er gjennomført 
 
 
 
Nasjonale prøver er gjennomført 
 
Gjennomført, og en svært positiv 
tilbakemelding etter «skole» høsten 
2012 
God  og variert drift, hvor barna blir tatt 
på alvor, og hvor fokus er satt på barns 
medvirkning 

Brukerundersøkelsene viser at «brukerne» 
er godt fornøyd med driften av enheten. 
 
 
Etter gjennomføringen av nasjonale 
prøver ser det ut til at skolen må forbedre 
seg i norsk.  
 
 
Positive tilbakemeldinger 
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Sykefraværsstatistikk i 
Agresso 
 
 
Lærerundersøkelsen 
 
 
Ståstedsanalyse 
 
Medarbeidersamtaler 

Sykefraværet er noe høyt på enheten, 
spesielt på barnehagen.  
 
 
Gjennomført, og en generell svært 
positiv tilbakemelding 
 
Gjennomført 
 
Ikke gjennomført i 2012 

Det er «naturlige» årsaker til det, og det er 
ingen grunn til å sette i verk spesielle tiltak 
inneværende år. 
 
«Positivt avvik», dvs. svært god 
tilbakemelding. 
 
 
 
Vil bli gjennomført våren 2013 

Ø
k

o
n

o
m

i 

Regnskapsresultater 
 
 
 
 
 
 
Månedsrapportering 

Lederne på barnehage og SFO involvert 
i situasjonen. 
Bevisstgjøring av, og jevnlig 
informasjon til alle ansatte om 
regnskapssituasjonen, og hva hver 
enkelt kan bidra med for å holde 
budsjettene. 
Rapportert hver måned 

Et stort regnskapsmessig avvik for 2012, 
på 105,6 % av budsjettet. Dette er ikke 
akseptabelt, og vil bli nøye fulgt med i 
2013. 

 

6. Framtidige utfordringer 

 På barnehagen er det fortsatt behov for oppgradering av uteområdet. Det er et sterkt ønske om asfaltering/steinsetting, noe som vil 

lette adkomsten til de ulike lokalene, både for barn og foreldre. 

 Skilting ved avkjørsel til barnehagen er et uttalt ønske fra ansatte og foreldre. 

 SFO deler lokalene med 1. klasse på skolen. Det er med tiden ønskelig med egne lokaler, fordi arbeidsformen er svært ulik. 1. klasse har 

behov for mer «skole-like» lokaler, dvs. pulter, mens SFO gjerne vil ha arbeidsbord og benker (slik de har nå).  

 Skolen og elevmassen er i vekst, og med de planer om utbygging som er i kretsen, vil det etter hvert melde seg behov for flere rom. Nå 

har vi et aktivitetsbygg som delvis blir utnytta (skolekjøkken/forming), men der er det muligheter til mer bruk. En forutsetning for det, 

er at lokalene blir gått gjennom av bygningskyndige og arkitekt, og at det etter fremlegging av skolens behov, blir skissert en mulig 

løsning. Som nevnt, huset står der allerede. 

 Det er sterkt behov for mer «smårom» for gruppeundervisning og møtevirksomhet. Antallet barn med spesielle behov er økende, og 

dette krever at vi har egnede lokaler for å undervise dem. 

 Trafikksikkerhetstiltak. Avkjørsel inn til skole/samfunnshus er uoversiktlig. Den bør endres, ved at huset ved innkjørselen blir revet og 

innkjørselen blir flytta. Kommunen er allerede eier av eiendommen. 


