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1. Om resultatenheten 

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

Thomas Herstad Barneskole 1 – 7.  Thomas Herstad 

Barnehage Bodil Myhr 

SFO Thomas Herstad 

  
 
 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

2010 Førskole 11 4 702 000,- 4 660 000,- - 43 000,- 

2150 Skolefritidsordning 1,1 324 000,- 306 000,- - 18 000,- 

2020 Grunnskole 12,3 8 300 000,- 8 310 000,- 10 000,- 

SUM Sandvollan skole og barnehage 24,4 13 325 000,- 13 276 000,- - 50 000,- 

 
*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 
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5. Virksomhetsplan 2012 - avvik 
     

 

Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 

S
a

m
fu

n
n

 

Brukerundersøkelse 
(Skolen) 
 
Resultatmål 
(Enheten) 
 
 
 
Foreldreoppmøte 
(Enheten) 
 
Å være sertifisert 
(Barnehagen) 

Jobbe aktivt med omdømmebygging gjennom å 
synliggjøre kvaliteten som enheten står for. 
 
Samhandle med foreldre og idrettslag om å 
oppruste et slitt uteområde rundt skolen. 
Frivilligheten deltar i planlegging og 
gjennomføring.  
 
Gjennomføre stordugnad sammen med alle 
foreldre på enheten.   
 
Arbeide med prosjektet avfallssortering og 
gjenbruk og initiere naturkunnskap ved neste 
sertifisering. 

Brukerundersøkelsen viser at brukerne 
er fornøyde med tjenesten. 
 
Prosjektet er ikke avsluttet. Prosjektet 
er i rute.   
 
 
 
Det antas at 60 % av foreldrene møtte 
opp. Avvik på 10 %.  
 
Ikke noe avvik. 

B
ru

k
e

re
 

Brukerundersøkelse 
 
 
 
Brukerundersøkelse: 
Elevundersøkelsen og 
foreldreundersøkelsen 
 
Spørreskjema 
 
 
 
 
Nasjonale prøver 
 

Gjennomføre en ståstedsanalyse med ansatte 
på skolen. Forme skolen videre i tråd med 
føringer fra skoleeier og egne behov. 
 
Videreføre elementer fra Olweus og arbeide 
aktivt med den sosiale læreplanen.  
 
 
Samarbeid med omkringliggende barnehager 
som en fast ordning med besøk mellom skole-
barnehage og barnehage-skole. Følge 
skoleeiers prosedyre ved overgang. 
 
Fast struktur på leseopplæringen. 

Ståstedsanalysen gjennomført, 
avventer kvalitetsplan vedtatt av 
skoleeier. 
 
Gode tilbakemeldinger på 
brukerundersøkelsene. Dette er et 
kontinuerlig arbeid.   
 
Oppsummert gjennom spørreskjema 
etter foreldreskole. Meget gode 
tilbakemeldinger på overgangen 
barnehage skole og oppstart skole.  
 
Avvik rapporteres etter at strukturen 
har kommet på plass. Om 2 år.   
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M
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Registret sykefravær. 
 
 
 
 
Hvor mange som deltar 
 
 
Medarbeidersamtaler 

Følge opp intensjonen i ny I-A avtale. Fokus på 
arbeidsglede, trivsel, ergonomi, samhandle 
med arbeidslivssentret, positiv 
kommunikasjon.  
 
Motivere og initiere deltakelse på 
videreutdanning.  
 
Bruker medarbeidersamtaler for å legge best 
mulig til rette for de ansatte og høyest mulig 
ressursutnyttelse. 

Høyt sykefravær med årsaksforklaring. 
I-A avtale fulgt opp av lederne med 
personalansvar.  
 
 
Mål oppnådd. To arbeidstakere tar 30 
stp. i leseopplæring.  
 
Gjennomført med alle ansatte.  

Ø
k

o
n

o
m

i Regnskapsresultat 
 

Månedlig rapportering, involvere ansatte for 
bevisstgjøring og gjøre de riktige 
prioriteringene. 

Resultatavvik på budsjettmål, - 0,36% 

 

6. Framtidige utfordringer 

 

 Trafikksikringstiltak er enda ikke iverksatt. Dette må gjøres i løpet at 2013.  

 Avdelingen Helios i barnehagen holder hus i et gammelt og uhensiktsmessig bygg. Det kan antas at en full gjennomgang av bygget fremtvinger 

vesentlige utbedringer eller eventuelt sanering av bygget for nybygg.  

 Som følge av nedleggelse av en privat barnehage i grenda Sandvollan kan det by på utfordringer å ha full barnehagedekning i grenda. 

 Skolen har sammen med foreldre og elever initiert en utbedring av uteområdet. Det legges til grunn en stor dugnadsinnsats.  

 Avventer avklaring av grunn ved skolen. Begrensning av tilgang til disse områdene vil fremtvinge en betydelig nytenkning i forhold til uteområdet ved 

enheten.  


