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1. Om resultatenheten 
 
210 Sakshaug skole 
Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder 

Ingrid Stai Skjesol 
 

Sakshaug skole Ingrid Stai Skjesol 

Sakshaug SFO Bente Bromstad 

  

  

 
 

Presentasjon av tjenester som kommunen yter til innbyggere og ev andre.  

Funksjon 1 
2020 Grunnskoleopplæring 1.-7. trinn 
 

Funksjon 2 
2150 Skolefritidsordning, tilsyn før og etter skoletid for 1.-4. trinn og elever med særskilte behov 
 

 

 
2. Budsjett 2015 (må oppdateres etter kommunestyrets vedtak) jf. Funksjonsspesifikasjon i «mal budsjett 2015» 
 

Kostrafunksjon* Navn funksjonsområde  Oppr. budsjett 2015 
Netto drift** (1000 kr) 

Budsjettforslag 
2016 

Funksjon nr 1 2020 Grunnskole 13 313 13 238 

Funksjon nr 2 2150 SFO 513 533 

    

*mest sentrale funksjoner i enheten – dvs. de som er omtalt i budsjettdokumentet for 2015 
**netto drift = samlet utgift – samlet inntekt (dvs. både drift og finans.)  
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Enheten er, gjennom vedtatt budsjett, gitt en økonomisk ramme og enhetsleder har fullmakt til å disponere den samlede økonomiske 
rammen etter delegasjon fra rådmannen.  

 
3. Enhetens budsjettkommentarer 

 

Sakshaug skole må redusere bemanning for å kunne ta nødvendige reduksjoner i neste års budsjett. Det ser ut til at vi kan greie det ved hjelp 

av naturlig avgang. Det vil innebære 30% mindre lærerstilling, og 30% mindre assistentstilling. Da vi vil ha samme antall klasser neste skoleår, 

vil det bety lavere lærertetthet og voksen-tetthet pr. elev. 

 

 

 
4. Planrevisjoner og utredninger 2016-2019 (som gjelder enheten) 
 

Planer/utredninger Kommentarer År/periode 
Kommuneplanens samfunnsdel  2013-25 

Kommunedelplan oppvekst Vedtatt 02.06.2015 2015-20 

Kvalitetsplan for grunnskolen  2013-17 

Kulturplan  2013-25 

Folkehelseplan for Inderøy kommune  2014-25 

Budsjett- og økonomiplan   2015-18 

 
 

5. Overordnede målsettinger 2016-2019  
 
Visjoner og verdier 

Inderøy kommune:   Best – i lag  

Raushet, åpenhet, respekt 

 

I tillegg arbeider Sakshaug skole ut fra visjonen:   Mestring og mangfold – rustet for framtida        

Trygghet – kunnskap – glede  
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Utvalgte målsettinger fra Kvalitetsplan for grunnskolen i Inderøy: 

 

Mål 1 
Skolene i Inderøy har et positivt skolemiljø som fremmer læring 
 

Mål 2 
Skolene i Inderøy har god vurderingskompetanse 
 

Mål 3 
Inderøy kommune har god kommunikasjon med foreldre, foresatte og andre samarbeidspartnere for å sikre god samhandling for våre 
barn og unge 
 

 

 

 

6. Status og utfordringer 2016-2019 
 

 
Sakshaug skole går en spennende vinter i møte, med realisering av nybygg, nytt uteområde og tilpassing av eksisterende bygg (elgen) – og 
etter hvert flytting. Før skolestart 2016 skal vi over i ny bygningsmasse, med de investeringsbehovene det vil medføre for inventar. Sakshaug 
skole skal fungere som en del av Inderøy oppvekst- og kultursenter. 
 
Samtidig med byggeprosjektet skal vi delta i utvikling av samhandlingskultur, felles rutiner og sambruk av rom med de andre aktørene i IOKS. 
Etablering av ny samarbeidsarena ev. organisasjon vil innebære en omstillingsprosess for alle involverte. 
 
Sakshaug skole har de siste tre årene hatt en økning av antall elever med minoritetsspråklig bakgrunn, gjennom bosetting av flyktninger i 
kommunen. 2015-16 deltar vi som en av fem skoler/barnehager i Inderøy i den nasjonale satsinga Kompetanse for mangfold. Vi ønsker 
gjennom den å øke vår kompetanse og videreutvikle samarbeidsnettverk for bedre å kunne ivareta elevene gjennom hele utdanningsløpet. 
Skolen er tildelt 100 000 kr i prosjektmidler, som skal brukes til kompetanseheving og investering i pedagogiske verktøy. 
 
Etter flere års fokus på leseopplæring og vurdering for læring, innfører vi nå systematisk observasjon av lesing (SOL). Alle lærere skoleres. 
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SOL er et verktøy for å gi bedre underveisvurdering og veiledning i leseprosessen til elever og foresatte. 
 
Forrige skoleår hadde vi økt fokus på positivt og støttende skolemiljø, og arbeid mot mobbing. Dette arbeidet må fortsette, med nulltoleranse 
som mål og tidlig innsats som metode. Vi har tro på at elever som opplever skoledager prega av mangfold og mestring, også vil være 
støttende for sine medelever. Et tett og godt samarbeid med foresatte er avgjørende for et godt skolemiljø. 
 
Satsningsområder for Sakshaug skole skoleåret 2016-17: 

 Videreføre satsing på leseopplæring og vurdering for læring, gjennom innføring av SOL 

 Arbeide aktivt for et støttende læringsmiljø og inkluderende skolemiljø, gjennom relasjonell klasseledelse, mer bruk av varierte og praktiske 
læringsmetoder, trivselsledere 

 Utvikle kollektiv helhetstenkning rundt minoritetsspråklig elever, gjennom deltakelse i prosjektet Kompetanse for mangfold 

 Godt og gjensidig forpliktende foreldresamarbeid 

 Bidra til å utvikle mulighetene i Inderøy oppvekst- og kultursenter i samarbeid med de andre aktørene  

 

 

 

 

7. Delmål og tiltak 2016  
Tre delmål er gjennomgående for alle enheter – enhetene definerer for øvrig egne delmål ut fra kommuneplan, temaplaner etc. 

Prinsippene i balansert målstyring gjelder – målbare delmål! 

 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2016 
Brukere 
God kvalitet på 
tjenestetilbudet 

Bruker- 
tilfredshet  
 
 

Bruker- 
undersøkelser  
 
Direkte 
tilbakemeldinger 

4,5 
 
 
Åpenhet, 
kommunikasjon 
 

- Kvalifiserte ansatte, trygge og tydelige voksne 
- Gode samarbeidsrutiner 
 
- Dialog 

Trivsel blant elever 
 
 

Bruker-
tilfredshet  
 
 

Elevunder-
søkelsen 
Foreldreunder-
søkelsen 

99 % - Aktivt arbeid med klassemiljø 
- Tidlig innsats ved negativ atferd 
- Revidering av handlingsplan mot mobbing 
- Trivselsledere 
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God brukermedvirkning 
 

Opplevd god 
brukermedvirk
ning 
 
Gjennomførte 
tiltak med 
bruker-
medvirkning 
 

Bruker- 
undersøkelser 
 
 
Referater fra 
gjennomførte 
møter 

4,5 
 
 
 
Månedlig 
Månedlig 
Minimum 2 pr. 
skoleår 

- Oppfølging av brukerundersøkelser i samråd med 
brukergruppene (elevråd, FAU, ansatte) 
 
 
- Elevrådsmøter 
- Møter i FAU 
- Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg 
 

 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2016 
Medarbeidere 
Godt arbeidsmiljø Medarbeider- 

tilfredshet 
Medarbeider- 
undersøkelse 
 

4,5 
 

- Gode samarbeidsrutiner 
- Fellesmøter for hele personalet med faglig og sosialt innhold 
minimum 3 ganger i semesteret 
 

Høy nærværsprosent Årlig økning i 
tilstedeværelse 
 

Nærværs-
statistikk 

93 % - Arbeide med friskfaktorer 
- Gode rutiner for oppfølging av sykemeldte 

God ledelse Opplevd god 
ledelse 

Medarbeider-
undersøkelsen 
 

4,5 - Medvirkning 
- Medarbeidersamtaler 
- Kompetanseheving 
- Ukentlige admin.møter og plangruppemøter 
 

Kultur for læring og 
fornyelse 
 

Aktiv 
deltakelse i 
utviklings-
arbeid, felles 
praksis 

Nye felles planer 
og rutiner for 
SOLing av elever 
 
Nye felles planer 
og rutinger i 
IOKS 
 

SOL impl. innen 
høsten 2016 
 
 
Felles planer for 
samhandling på 
plass før høsten 
2016 
 

- Ukentlig teamsamarbeid  
- Kompetanseheving 
 
 
- Samarbeide med de andre aktørene for å utvikle mulighetene 
i Inderøy oppvekst- og kultursenter 
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Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2016  
Økonomi 
God økonomistyring Avvik fra 

budsjett 
Regnskap +/– 2 % - Månedsrapportering annen hver måned 

- Medvirkning, bevisste prioriteringer 
 

Ikke avvik på fast lønn Avvik fra 
budsjett 
 

Månedsrapport 0 % - Kontroll ved månedsrapportering 

Alle brukere blir 
fakturert 

Avvik fra tildelt 
tjeneste 
 

Månedsrapport/ 
fakturagrunnlag 

0 % - Kontroll av fakturagrunnlag 

     
 
 

Delmål Målindikator Målemetode Ambisjonsnivå Tiltak 2016 
Samfunn 
Synlighet Oppslag i 

media 
 

Antall artikler 
med positiv 
omtale 

Minimum ett 
oppslag pr 
halvår 
 

- Aktiv mot media og interessenter  

Oppslag på 
hjemmesiden 

Oppslag om 
fellesaktiviteter i 
årshjulet 
 
Informasjon 
tilgjengelig 
under 
Informasjon  
 

Aktuelt 
 
 
 
Fortløpende/ 
gjeldende info 
alltid tilgjengelig 

- Flere medarbeidere har kompetanse til å legge ut 
informasjon 
- Fast rutine ved utsending av informasjon til foresatte 
 

Et skolemiljø som 
oppleves trygt, 
mangfoldig og 

Brukertilfreds-
het og 
tilbakemelding

Elevunder-
søkelsen 
Foreldreunder-

4,8 - Aktivt og tydelig arbeid for inkludering, mot mobbing 
- Samarbeid med foresatte og lokalmiljø  
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inkluderende  
 

er 
 

søkelsen 
 

Bruke nærmiljøet aktivt  
 

Innbyggertil-
fredshet med 
tilbud til barn 
og unge 
 
Gjennomførte 
tiltak for bedre 
oppvekst- og 
nærmiljø 
 

Brukerunder-
søkelser 
 
 
 
Dokumentert 
aktivitet 
 
 

4,5 
 
 
 
 
Tiltak i planer er 
gjennomført 
 
Nye initierte 
samarbeidstiltak  
 

- Følge opp samarbeid om overganger med barnehagene og 
ungdomsskolen 
- Foreldreskole 
- Befeste Inderøy bibliotek som vårt skolebibliotek 
- Samarbeide med Inderøy kulturskole gjennom Kulturkompis 
- Bruke friluftsområder i nærmiljøet ukentlig 
- Samhandle med lokale lag og organisasjoner, som Røde Kors 
og Saniteten, Sund folkehøgskole 
- Etablere nettverk innad i kommunen og med andre 
kommuner i Nord-Trøndelag (bl.a. gjennom SOL og 
Kompetanse for mangfold) 
 

 

 
 


