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1. Om resultatenheten 

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

Stig Skjelstad (t.o.m. 31.08) 
Ingrid Stai Skjesol (f.o.m. 01.09) 

Sakshaug skole (1.-7. trinn)  Stig Skjelstad/Ingrid Stai Skjesol 

SFO Bente Bromstad 

  

  
 
 

2. Viktige hendelser 

- Brakka bak skolen ble stengt pga. fukt og inneklima. Lærernes arbeidsplasser er flytta inn i mediateket, og skolebiblioteket har måttet vike. 

- Det ble i høst ansatt ny rektor og enhetsleder ved Sakshaug skole. 

- Skolen har i løpet av høsten fått 5 nye elever som følge av familiegjenforening med flyktninger. De nye elevene og familiene deres har blitt godt mottatt 

både av medelever og foreldre. 

- I oktober ble Sakshaug skole for alvor involvert i forprosjektering av Inderøy oppvekst- og kultursenter. Brukergruppa for Sakshaug skole består av 

teamledere, SFO-leder, FAU-leder, inspektør og rektor. 

 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

2020 Grunnskole 24,3 13 385 466 12 981 000 - 404 466 

2150 Skolefritidsordning 1,8 423 685 576 000 152 314 

SUM Sakshaug skole 26,1 13 809 152 13 557 000 - 252 152 

 
*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. Prosjekter og investeringer 2012 – framdrift og avvik 

 

Stenging av brakka og flyttinga av lærernes arbeidsplasser har medført noen tilpassinger, som det ikke var budsjettert for i utgangspunktet. 

 

 
5. Virksomhetsplan 2012 - avvik 
     

Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 
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S.1.1: Innbyggertilfredshet 
med tilbud barn og unge  
 
S.1.3 Gjennomførte nye 
tiltak for bedre oppvekst- 
og nærmiljø 
 
 
 
 
 
 
 
S.4.1: Nye initierte 
samarbeidstiltak med 
frivilligheten 

S.1.1.1: Foreldreundersøkelsen. 
S.1.1.2: Elevundersøkelsen. 
 
S.1.3.1: Elever som tilføres kunnskaper og    
               har forståelse for betydningen av eget  
               nærmiljø. 
 
S.1.3.2: Gode overganger barnehage-skole  
               med vekt på leseopplæring. Alle  
               barnehager i kretsen er involverte i  
               dette arbeidet. 
 
 
S.4.1.1.:Samarbeid med lokalt Røde Kors om   
               førstehjelpskurs ansatte  
               og skiløypeoppkjøring. 
 
S.4.1.2: Samarbeid med Saniteten om  
               skolefrokost 1. kl. 1. skoledag. 
 

Gjennomført i april 
Gjennomført med 7. trinn i mars 
 
Klassene har brukt nærmiljøet aktivt, 
som turmål og som læringsarenaer. 
Inderøy bibliotek er besøkt ukentlig av 
alle klasser. 
Skolen og barnehagene har fulgt opp 
rutiner i Plan for samarbeid med fokus 
på leseopplæring. 
Høsten 2012 startet vi opp med 
foreldreskole. 
 
Førstehjelpskurs ble gjennomført i april 
Samarbeid om skiløype-oppkjøring har 
fungert godt. 
Saniteten har bidratt både med 
skolefrokost 1. skoledag og med saft på 
joggedagen. 
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B.1.1: Brukertilfredshet 
med tjenestetilbudet. 
 
B.2.1: Opplevd god service. 
B.3.1: Opplevd god 
brukermedvirkning 
 
 
B.3.2: Gjennomførte tiltak 
med brukermedvirkning 

B.1.1.1:Foreldreundersøklesen 
B.1.1.2:Elevundersøkelsen 
 
B.2.1.1: Foreldreundersøkelsen 
B.3.1.1: Foreldreundersøkelsen 
B.3.1.2: Elevundersøkelsen 
B.3.1.3: Lærerundersøkelsen 
 
B.3.2.1: Elevråd 
B.3.2.2: Foreldreråd/FAU 
B.3.2.3: Samarbeidsutvalg/SU 
B.3.2.4: Skolemiljøutvalg /SMU 
B.3.2.5: Foreldremøter 
B.3.2.6: Kontaktmøter 
B.3.2.7: Elevsamtaler 
 

Gjennomført i april 
Gjennomført med 7. trinn i mars 
 
Undersøkelsene er gjennomført, men 
ikke fulgt opp i ettertid. 
 
 
 
Elevrådsmøter er holdt månedlig. 
Det er holdt 8 FAU-møter i 2012, og det 
er holdt møter i Samarbeidsutvalget og 
Skolemiljøutvalget. Foreldremøter er 
arrangert etter oppsatt plan. 
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M.1.1:Medarbeider-
tilfredshet. 
 
M.1.2: Årlig økning i 
tilstedeværelse.  
 
M.2.1: Opplevd god ledelse 
 
M.3.1: Opplevelse av 
læring, utvikling og 
fornyelse 
 

M.1.1.1: Medarbeiderundersøkelsen 
 
 
M.1.2.1: Langtidsfravær –fra 8% 2011 til 7% 
M.1.2.2: Korttidsfravær –fra 3,4% 2011 til 2,5% 
 
M.2.1.1: Medarbeiderundersøkelsen 
 
M.3.1.1: Lærerundersøkelsen 
 

Ikke gjennomført i 2012 
 
 
Langtidsfravær i 2012: 6,26 
Korttidsfravær i 2012: 1,9 
 
Ikke gjennomført i 2012 
 
Resultatene av lærerundersøkelsen er 
ikke bearbeida. 
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Ø.1.1: Avvik fra budsjett 
 
Ø.2.1: Netto kostnader pr. 
tjeneste 
 

Ø.1.1.1:Regnskap 
 
Ø.2.1.1:KOSTRA, kommunegr. 10 

Avvik på -1,86%. Ekstraordinære 
faktorer som har spilt inn: Ansettelse av 
ny rektor/enhetsleder, flytting 
lærerarbeidsplasser, studenter fra 
HiNT bare halve året. 
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6. Framtidige utfordringer 

 

 Brakka må rives 

 Skolen mangler spesialrom til kunst og handverk og musikk 

 Skolens uteareal skulle vært oppgradert 


