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1. Om resultatenheten 

 
Utøy skole og barnehage 
Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* 

Bjørg Helene Olsrud Utøy skole  Bjørg Helene Olsrud 

Barnehage Hanne Hemnes 

SFO Hanne Hemnes/ Bjørg H. Olsrud 

  
 
 

 
2. Viktige hendelser 

Avslutning av Comenius prosjekt What is your move? 

Comeniusassistent fra Tyskland fra januar til skoleslutt 

Total renovering av arbeidsrom, grupperom og personalrom etter skade dekt av forsikring gjennomført dette kalenderår 

 

 

3. Driftsregnskap 2012 
 

Driftsregnskap 2012 (1000 kr)  

Kostrafunksj.* Navn tjenesteområde  Faste 

årsverk*** 

Regnskap 2012 

Netto drift** 

Rev. Budsjett 2012 

Netto drift** 

Avvik 

2020 Grunnskole 8,1 5 146 000 5 158 000 12 000 

2010 Barnehage 5,1 2 379 000 2 504 000 124 900 

2150 SFO 0,7 176 000 152 000 -24 000 

SUM Utøy skole og barnehage 13,9 7 815 190 7 814 000 -1 190 

 
*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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Virksomhetsplan 2012 - avvik 
     

 

Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 

S
a

m
fu

n
n

 

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.2.1: Innbyggertilfredshet 
med kulturtilbudet 
S.2.2: Innbyggertilfredshet 
med tilrettelegging/service 
for næringslivet 
S.2.3: Nye initierte 
kulturtiltak 
S.2.4: Nye tilrettelagte tiltak 
mot næringslivet 
 
S.3.1: Miljøsertifisering av 
enheter 
S.3.2: Reduksjon i 
energiforbruk pr. m2 bygg 
 
S.4.1: Nye initierte 
samarbeidstiltak med 
frivilligheten 

S.1: Fullføre innredning av renovert allrom 
 
 
 
Nytt uteskoleområde ved Melhus/ Jørstad 
 
 
 
 
S.2:Barnehagen har juletrefest for familiene 
Til barna i barnehagen 
Delta i julegatetenning til grendeutvalget 
 
Sette opp forestilling 
 
 
Arrangere sommeravslutning 
 
 
S.3: 
Vi benytter tilbud fra grønt flagg 
 
Vi samarbeider med vaktmester 
 
S.4: 
Vedlikehold av turstier 
 
 
 

Gjennomført 
 
 
 
Tatt i bruk av alle klasser 
 
 
 
 
Gjennomført 
 
Ikke gjennomført 
 
Gjennomført 6 februar 2012 
 
 
Gjennomført på Rostad tirsdag før 
skoleslutt 
 
 
Ikke benyttet 
 
Ikke gjennomført pga redusert 
vaktmesterressurs 
 
Utsatt til våren 2013 
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Fokus Målindikator Tiltak 2012 Avvik 
B

ru
k

e
re

 

B.1.1: Brukertilfredshet 
med tjenestetilbudet. 
B.1.2: Nye 
tjenestebeskrivelser 
B.1.3: Vedtak som blir 
endret av klageinstansen  
 
B.2.1: Opplevd god service. 
B.2.2: Gode internettsider 
 
B.3.1: Opplevd god 
brukermedvirkning 
B.3.2: Gjennomførte tiltak 
med brukermedvirkning 

B.1:Alle barn i kretsen får barnehageplass 
Sikre overgang mellom barnehage og skole 
 
Gjennomføre brukerundersøkelser. 
Legge disse frem for FAU/SU 
 
 
B.2:Brukere møtt med respekt 
Alle ansatte kan redigere hjemmesidene. 
 
 
B.3 Evaluering av satsningsområder. 
Legge planer for fokus neste barnehage og 
skoleår 
  

Alle fikk plass, de siste i oktober 
Plan gjennomført 
 
Gjennomført  
 
 
 
Selv om vi har hatt opplæring, er vi ikke 
på nettsidene for å legge inn stoff fra 
skolen 
 
Regning som ferdighet satsning videre 
og Comenius assistent fra Polen 

M
e

d
a

rb
e

id
e

re
 

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 

M.1: Legge til rette for positiv kommunikasjon 
og gode arbeidsforhold til ansatte 
Følge opp intensjon i ny IA avtale 
Fokus på tilrettelegging 
Gjennom medarbeidersamtale kartlegge 
ønsker om stillingsstørrelse. 
 
M.2:Tilrettelegge for for aktiv medvirkning i 
driften. 
 
M.3:Nettveksdeltaking, besøk i barnehager 
Skolebesøk, aktiv deling av kunnskaper 

Gjennomført en planleggingsdag og tre 
kurskvelder med alle ansatte i 
barnehage, sfo og skole. Prosjektet 
«Regning som ferdighet» og 
samhandling i organisasjonen var tema 
Vi hadde Anders Bjøru fra Overhalla 
som hjelper i organisasjonsutviklinga 
og Jeanett Shjetne som hjelp når det 
gjalt det regning og forbygging av 
matematikkvansker 
Personalet var aktiv i planlegging og 
gjennomføring 
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Ø
k
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i Ø.1.1: Avvik fra budsjett 
 
Ø.2.1: Netto kostnader pr. 
tjeneste 

Ø.1:Bilag på rett konto med en gang 
 
Ø.2:Måndelig rapporter  
Involvere ansatte i innkjøp. 

Gjennomført Resultatavvik 0.02 % 
 
Gjennomført 
 
 

 

6. Framtidige utfordringer. 

-Digitale tavler i alle klasserom 

-Vedlikehold og utvikling av uteskoleområder 

-stabilt nettverk og stabil drift av datautstyr 

 


