
Rådmannen orienterer juni 2017 

 

Oppfølging skolevedtak, orientering om status pr. juni 2017 

Med utgangspunkt i bestillingen fra hovedutvalg FOLK 09.05, vil rådmannen redegjøre for status 

vedrørende punktene i vedtaket i saken om ny skolestruktur fra september 2016. 

 

 

Vedtak i kommunestyret 19. september 2016 

Med grunnlag i gjeldende kvalitetsvurderinger og rammebetingelser videreføres dagens 

skolestruktur med 6 barneskoler. 

Med bakgrunn i utredningsarbeidet som er gjennomført vinteren og våren 2016, framkommer det 

en del utfordringer som det må arbeides målrettet med, og rådmannen bes: 

 

 Sørge for større grad av samhandling mellom enhetene i Inderøyskolen 

 Gjøre en nærmere vurdering av om det er andre og mer hensiktsmessige måter å organisere 

Inderøyskolen på innenfor rammen av vedtaket 

 Før skoleåret 17/18 legge fram en plan for hvordan alle elevene i Inderøyskolen kan ta del i 

satsingen på Akset kultur- og skole samfunn 

 Innenfor en tidsramme på ca 6 mnd legge fram dokumentasjon på hvordan det arbeides 

med «Vurdering for læring» ved den enkelte enhet i Inderøyskolen 

 Legge fram forslag til retningslinjer for Samarbeidsutvalgene, slik at disse kan nyttes på en 

enda mer hensiktsmessig måte. 

 

 

Status juni 2017  

 

Sørge for større grad av samhandling mellom enhetene i Inderøyskolen 

Det er viktig å understreke at enhetene de siste 3-4 år har samhandlet godt på flere/mange områder. 

Inderøyskolen er i dag et begrep som brukes mye. Det signaliserer at man oppfatter at man på 

skoleområdet er samordnet og at samkjører seg i mange saker. I tillegg skal begrepet signalisere at 

målsettingen er at alle barn og foresatte i Inderøy kommune skal få et tilnærmet likt tilbud. 

 

Det er siste år produsert flere kommunale planer gjeldende for hele Inderøyskolen; Kvalitetsplan for 

grunnskolen (2013) (under revidering i 2017), Folkehelseplan (2014) og Oppvekstplan (2015). Dette 

har også vært med å bidra til, og styrke, felles fokus for alle elevene i Inderøyskolen. Det er også 

jobbet med felles instrukser og retningslinjer for elever og ansatte, felles plan mot mobbing, felles 

beredskapsplaner, felles plan for svømmeopplæring, felles kartleggingshjul, ungt entreprenørskap 

(UE), fells opplegg med SLT for 7.klasse m.m. Inneværende skoleår har man jobbet med en felles 

overordnet leseplan som trår i kraft fra skoleåret 2017-2018. 

 

For å legge til rette for samhandlingen, har enhetslederne møter med assisterende rådmann 1-2 

ganger per måned (rektormøter, temamøter). Dette kommer i tillegg til rådmannens 

enhetsledermøter.  Nytt for skoleåret/barnehageåret 2016-2017: Tre-fire samhandlingsmøter per år 

for rektorer og styrere.  

 



Samarbeid skjer på mange områder, gjeldene for ulike grupper: 

- Arbeidsavtale for ansatte 

- Prosedyrer for tilsettinger 

- Nettverk; felles for skolene 

- Videreutdanning, kompetanseheving 

- Foreldreskolen 

- Planleggingsdager 

- Overganger; barnehage – barneskole, barneskole - ungdomsskole 

- Planverk; som nevnt over  

- Arrangement av ymse slag slik som turdager, prosjekt mellom klasser og trinn m.m. 

 

Rådmannen vil også framover jobbe for stor grad av samhandling på skoleområdet og ta ut de 

synergier som er mulig å ta ut. 

 

Gjøre en nærmere vurdering av om det er andre og mer hensiktsmessige måter å organisere 

Inderøyskolen på innenfor rammen av vedtaket 

Vedtaket slår fast at man skal ha seks barneskoler i Inderøy kommune, og at det er de gjeldende 

kvalitetsvurderinger og rammebetingelser som skal danne grunnlaget for videre arbeid. 

 

Rådmannen har i tiden etter vedtaket, arbeidet på flere fronter utover de regelmessige 

møtearenaene for rektorene, for å se på hvilke muligheter man har med tanke på organisering av 

skolene. Det har vært samarbeidsmøter mellom rektorgruppen og kulturfeltet, mellom 

rektorgruppen og prosjektleder i AKSET og, ikke minst, møter mellom foresatte og representanter for 

de tre minste grendeskolene. 

 

Innholdet i møtene har omhandlet følgende:  

 Møter med kultur. Tema: kulturkompis, den kulturelle skolesekken (DKS), korps - mulige 

synergier. Samarbeid om lærerkrefter, samarbeid om korps/ korpsutvikling 

 Møter med foresatte (Initiativ fra foreldre fra Mosvik, Lyngstad, Utøy). Tema: eksisterende 

samarbeid mellom skoler og fagområder - og muligheter for framtidig samarbeid. Hvordan 

kan foresatte bidra på fritida slik at elevene/ungene blir bedre kjent/får flere å spille på. 

 Dialogmøte 3.april  

Innspill på spørsmål knyttet til foreldrenes bidrag til utvikling av skolen og barnehagen, større 

engasjement i samarbeidsutvalgene, dialogen skole/bhg – heim, hva er den gode skole og 

barnehage, elevundersøkelsen, AKSET og utviklingsarbeid, uteareal, praktiske og estetiske 

fag, revidering av kvalitetsplanen (se vedlegg Oppsummering fra dialogmøtet 03.04.17). 

 

Rådmannen er opptatt av å utnytte det handlingsrommet som finnes innenfor de økonomiske og 

organisatoriske rammeforutsetninger i oppvekstsektoren. Likevel opplever rådmannen en 

begrensning i handlingsrommet når det gjelder omorganisering/omstilling innenfor de gitte 

rammene. Ressursene bindes i all hovedsak opp mot stillinger og kostnader til bygg/anlegg.  

 

Før skoleåret 17/18 legge fram en plan for hvordan alle elevene i Inderøyskolen kan ta del i 

satsingen på AKSET kultur- og skolesamfunn 

 



Prosjektleder i AKSET har hatt en dialog med alle rektorene på de fem grendeskolene i 2017. Hun har 

laget et sammendrag av de ønsker og behov som kom fram i møtene. Dette skal danne grunnlaget 

for det videre arbeidet. 

 

SKOLE BEHOV/ØNSKER - ROM/RESSURSER I AKSET  

Røra  Keramikkovn  

 Naturfaglab. 

 Skolekjøkken (?) 

 Bruk av kompetanse: dramaelever/-lærere 

 Biblioteket (brukes i bassengperioden) 

 Økt samarbeid med barneskoler, f.eks. idrettsdager  

Utøy  Deling av ressurser, satellitter ut til grendeskolene, f.eks. 
Rødhetteprosjekt, realfag, dysleksivennlig skole, kulturkompis, DKS  

 Internforestilling – låne Kultursalen?  

 Spesialrom – musikk, kunst & håndverk 

Lyngstad  
 
 
 
 
 

 Flere treffpunkter, mer kontinuitet over tid for å få faglig utbytte og for å 
bli bedre kjent  

 Temabolker på ulike fag, f.eks. naturfag  

 Lage kreativt opplegg i teorifagene 

 Konkrete prosjekter (avgrenset) – eksempel Samefolkets dag  

 Styrke relasjonen med Kulturskolen  

 Samarbeide om forestillinger i AKSET, felles numre, f.eks. 7. trinn 

Sandvollan   Bruke AKSET ifm. svømmebussen  

 Hospitering av IVGS-elever – drama og samfunn– praksis 3DR 

 Ønsker å dra nytte av fagsamarbeidet  

 Lab.forsøk – noen praktiske utfordringer  

 Hospitering av mellomtrinnet til IUS 

 7. trinn har vårtur til AKSET 

Mosvik   Vårforestillinger – har brukt en av salene våre m/teknisk bistand 

 AKSET som ressurssenter – ta med kompetansen ut til grendeskolene 

 Ta del i et større fagmiljø i AKSET, f.eks. musikklærerne, kan virke 
stabiliserende på ansatte med større faglige utviklingsmuligheter  

 

Konkrete forslag å vurdere  

Rødhette-prosjekt, evt. andre drama + språkprosjekter tilbys ved at elever/lærer drar ut til 
grendeskolene. Bruk av minibuss?   
Grendeskolene kan involveres i større arrangementer ved AKSET, f.eks. med egne lokale 

opplegg slik Utøy gjorde det på Samefolkets dag.  

 

Utfordringer 

Finansiering av skyss, organisering  
 

Som det kommer fram av tabellen over, og som rektorene tidligere har gitt uttrykk for til hovedutvalg 

Folk, ønsker rektorene i liten grad å bruke tid og ressurser på å skysse elever til AKSET og mellom 

skolene. Rektorene ser imidlertid verdien av den satsingen som er gjort, og vil gjerne knyttes tettere 

til AKSET gjennom samarbeid om tema, arenaer m.m. 

 

Når det gjelder bruk av spesialrom, så jobber skolene i AKSET med timeplanlegging av rom og saler 



for skoleåret 2017/18. Timeplanen ventes ferdig i løpet av mai og vil bli kommunisert ut til 

grendeskolene.  

 

Eksempler på gode samarbeidsprosjekt (se over)  

 

One-note 

Det jobbes med å få etablert en kommunikasjonsplattform i AKSET som også vil involvere 

grendeskolene. OneNote vurderes som aktuelt verktøy som del av Office 365-pakken. Dette vil være 

en nyttig kanal for kunnskapsdeling av undervisningsopplegg som er prøvd ut innenfor ulike 

fagområder gjennom de faglig-pedagogiske samarbeidsgruppene.   

 

Innenfor en tidsramme på ca 6 mnd legge fram dokumentasjon på hvordan det arbeides med 

«Vurdering for læring» ved den enkelte enhet i Inderøyskolen 

Det vises til framlagt sak PS 35/17 Dokumentasjon av Vurdering for læring i hovedutvalg Folk 9.mai 

2017. 

 

Legge fram forslag til retningslinjer for Samarbeidsutvalgene, slik at disse kan nyttes på en enda 

mer hensiktsmessig måte. 

Skolene i Inderøy bruker retningslinjer for Samarbeidsutvalgene (SU) som er utarbeidet av 

Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG). 

 

Det vises Opplæringsloven, § 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar.  

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 

undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for 

kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. 

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover 

eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. 

Samarbeidsutvalet (SU) har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 
 

SU kan uttale seg om følgende:  

 Ordensreglementet 
 Skolens informasjonsvirksomhet 
 Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen 
 Forslag til budsjett 
 Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket 
 Plan for hjem-skole-samarbeid 
 Skolevurdering 
 Trafikkforholdene 
 Skoleskyss 
 Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene 

Kilde: http://www.fug.no/samarbeidsutvalg 

 

Det kan virke som om det er behov for en gjennomgang av retningslinjene til samarbeidsutvalget 

(SU), og ikke minst hvordan man bruker dem/praktiserer samarbeidet mellom skole og SU. Da vil det 

være naturlig også å se nærmere på utnyttelsen av utvalget, saker til utvalget etc.  



Innspill på dialogmøtet 3. april vedrørende dette temaet, var bl.a. å få på plass en årsplan for SU og 

møteplaner (felles tidspunkt for SU-møter på alle skolene). Det ble også pekt på at det er viktig at alle 

forplikter seg til å møte. 

 

 

Status eiendomsskatt 

Status eiendomsskatt 30.5.2017 

Bygg med manglende areal i Mosvik 
 

 Ved oppstart av prosjektet hadde vi 870 bygg i Mosvik hvor vi manglet areal. Etter å ha gått 

gjennom papirarkivet og i tillegg gjort en del målinger i terrenget, er vi nå nede på 470. 

 De resterende vil bli målt opp med mannskap fra friidrettsgruppa i Mosvik IL (ca 120-150 

bygg). De resterende vil vi måle opp med bruk av eget mannskap. 

 De mest perifere bygg vil bli målt samtidig med befaring. 

 Det er gitt opplæring av målepersonellet den 30. mai. Opplæring er gitt av eget personell 

Personell for besiktigelse  

 Vi har nå avtale med 7 eksterne og mulighet til å bruke tre egne ansatte ved befaring. 

 Vi har utstyr til å ha 7 team i sving samtidig. 

 Det er avholdt to møter for opplæring til nå. Det er planlagt opplæring mer opplæring 14/6 

og 21/6. Det vil da bli gjennomført befaring på ulike eiendommer for å kunne diskutere 

gjennom ulike problemstillinger og også lære å bruke våre verktøy. 

Gjennomføring av besiktigelse 

Det legges ut informasjon om hvordan eiere skal forholde seg hvis de ønsker å være med på befaring. 

Dette presiserer vi også i de resterende brevene som sendes ut. Det vil da bli opplyst hvilket område 

vi er i til enhver tid. 

 Oppstart på området Røra 19/6. 

 Sandvollan står så for tur, og informasjon til eierne sendes ut til uken (tirsdag-onsdag). 

 Videre rekkefølge er: Lyngstad, Utøy, Framverran, Mosvik og Sakshaug. 

Framdriftsplanen for besiktigelse oppdateres fortløpende etter hvert som vi får inn tilbakemelding på 

når de ulike kan delta på befaringene. 

 

Status HUNT4 

Planlegging av det lokale HUNT kontoret pågår for fullt. Bemanning er i all hovedsak på plass. Det er 

rekruttert blant egne ansatte og pensjonister med helsefaglig bakgrunn. Turnus for driftsperioden er 

lagt. Det planlegges at HUNT-kontoret etableres i lokalene som Flyktningetjenesten disponerer pr. i 

dag (parallelt jobbes det med at Flyktningetjenesten flyttes til Gamle Sakshaug skole). 

 

 



Videre er det etablert kontakt med frivilligsentralene. Administrasjonen har tiltenkt dem en viktig 

rolle når det gjelder markedsføring, men også planlegging og koordinering både før og under 

driftsperioden. De har sagt seg villig til å inngå et samarbeid med kommunen om dette, og nærmere 

avtale skal inngås innen kort tid. 

 

HUNT4 skal til Inderøy på bedriftsbesøk den 22.juni.  De har avtalt møte med noen bedrifter for å 

rekruttere  Ambassadørbedrifter  fra kommunen til HUNT4. Å være Ambassadørbedrift  betyr at 

ledelsen framsnakker HUNT4 som viktig å delta på blant ansatte, spre info om HUNT4 internt, legge 

til rette for, og gjerne gi ansatte fri til å delta på undersøkelsen i arbeidstiden om mulig. Som 

gjenytelse profilerer de Ambassadørbedriftene på reklamemateriell, på sosiale medier, bedriftene får 

en plakat for å henge/plassere på personalrom etc, blir omtalt  i HUNT4-avisa etc. De drar også rundt 

på ledermøter/personalmøter osv. etter ønske fra bedriftene for å informere om 

helseundersøkelsen.  

 

HUNT4 har bedt om et møte med ordfører/rådmann som skal avholdes i løpet av juni. Dette for å 

planlegge Kickoff for HUNT4-start  i Inderøy, De er også interessert å få med kommunen som 

Ambassadørbedrift. 

 

I driftsperioden er det planlagt følgende åpningstider for den lokale HUNT stasjonen i Inderøy: 

 
 

Det er en klar målsetting å få høyest mulig oppslutning/oppmøte i Inderøy.  

 

Status familievikar 

I henhold til budsjettvedtak for budsjettår 2017 skal det opprettes en familievikarordning. Pr. i dag er 

det ikke ansatt en fast person i denne stillingen. Det har vist seg at det har vært utfordrende å få tak i 

personer som kan tiltre i en slik stilling. Fram til i dag har det imidlertid vært engasjert en person på 

timebasis i en tre-måneders periode. Tiltaket er dermed igangsatt ved et enkeltbehov. 

 

Rådmannen er imidlertid opptatt av at denne ordningen settes i sammenheng med den pågående 

helse- og omsorgsutredningen, og vil dermed avvente en mer fast organisering fram til det foreligger 

en anbefaling/vedtak relatert til utredningen. 

 

 

Reforhandling avtale med Flyndra om sommervedlikehold 

9.mai ble det underskrevet en revidert driftskontrakt mellom Inderøy kommune og Flyndra AS for 

drift av kommunale parker og friområder, og statlig sikrede friområder som kommunen har 



driftsansvar for. Det har i lengre tid vært et ønske om å bedre definere og avgrense bestillingen til 

Flyndra, og innarbeide Flyndras nye enhetspriser i forhold til avtalen av 2011. De siste årene har 

budsjettfunksjonen 3600, Naturforvaltning og friluftsliv under ansvar 510 Kommunalteknikk vært 

underbudsjettert i forhold til endringer i avtaleforholdet med Flyndra. Utslagsgivende til dette har 

blant annet vært økt ansvar for drift av Muustruparken på grunn av oppgaveoverføring fra frivillige, 

og opprettelse av utsiktspunktet ved Haugum. Det har heller ikke vært rom for ekstra utgifter ut over 

de faste driftsavtalene. 

 

I forhandlingene om ny driftskontrakt ble man vist et kostnadsbilde man ikke har dekning til innenfor 

budsjettet til kommunalteknikk, selv om man har klart å øke rammen for funksjon 3600 fra 2016 til 

2017. Denne økningen har bare kompensert for underbudsjetteringen i forhold til de gamle avtalene. 

Med omtrent samme omfang som den gamle avtalen justert for det man mener faktisk ble utført, sto 

man igjen med en kostnadsutfordring på omtrent 300.000,-. For å komme i mål med avtalen har man 

trukket ut det meste av stell av busker og planter, og lagt dette under Sommerarbeid for ungdom da 

denne jobben i stor grad kan gjøres én eller to ganger i sesongen. I tillegg har man sett seg nødt til å 

avvikle støtten til driften av kiosken på Sundsand. Å holde Kiosken åpen representerte alene en 

kostnad på 165.000 per år. Som en følge av bortfallet av støtten, vil ikke Flyndra holde kiosken åpen 

fra og med sesongen 2017. Ved at kommunen tar over driftsansvaret for kioskbygget påløper det 

noen kostnader til strøm, vann og avløp, og eventuelt ekstra vedlikehold.  

 

Ved å trekke ut disse oppgavene og kioskstøtten fra avtalen oppnådde man en avtale med samme 

økonomiske omfang som den gamle avtalen. Man har og videreført avtalen om drift av uteområdene 

rundt Straumen og Hylla avløpsrenseanlegg. I tillegg har man satt av midler til de ekstra kostnadene 

som følge av uttrekk av kioskdriften og midler til tilfeldige utgifter på friområdene (Oppgrusing, 

maling, reparasjon av toalett, materiell til Sommerarbeid for ungdom o.l.) 

 

Man legger opp til årlig gjennomgang av avtalen og dens omfang, og indeksregulering av prisene. 

 

Sommerjobb for ungdom 

I år er det gitt tilbud til 130 ungdommer av et totalt søkerantall på 177 ungdommer. Dvs at mange får 

avslag i år. Det er de yngste som får avslag. Det har foretatt en trekking blant de som er født i 2002. 

Det henvises for  øvrig til vedlagte presentasjon for mer utfyllende informasjon om ordningen. 

 


