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Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 06.09.2017 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 

 
 
 
 
 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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PS 15/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 16/17 Referatsaker



PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        

FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 

Besøksadresse: Sunndalsveien 14 

Epost: ppt@sunndal.kommune.no   

Telefon: 71689700  

                                                                                                                     
  

  

 

           
Referat fra styremøte: 

Tid: Tirsdag 27.06.2017 kl. 09.00 – 12.00 

Sted: PPT’s møterom 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn:    Funksjon:   Representerer:                    
Eva Solstad Alme  Nestleder, ledet møtet Nesset kommune pol. 
Bjørn Sletbakk   Medlem   Tingvoll kommune adm.   
Per Magne Waagen                 Medlem   Tingvoll kommune pol. 
Frode Sundstrøm   Medlem   Nesset kommune adm.  
Bente Stafsnes   Medlem   Ansattes representant  
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Navn:                                          Funksjon:   Representerer:                      
Liv Ingrid Horvli  Medlem   Sunndal kommune adm. 
Linda Haugen   Styreleder   Sunndal kommune pol. 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn:    Funksjon:   Representerer:   
Mona Reinset   varamedlem   Sunndal kommune adm. 
 
Saker til behandling: 
 
Sak 16-2016/17: Regnskapsrapport pr.15.06.2017 
Vedtak: 
Framlagte regnskapsrapport datert 15.06.2017 tas til etterretning. 
Enstemmig. 
 
Sak 17-2016/17Avtale om kjøp av PP-tjenester til videregående opplæring. 
Vedtak: 
Avtalen mellom Møre og Romsdal fylkeskommune si PP-tjeneste for videregående opplæring og PPT 
for Sunndal, Tingvoll og Nesset videreføres for en periode på 5 år fram til 31.07.22. 

Enstemmig. 
 
Sak 18-2016/17: Tilsetting i 100% vikariat. 
Vedtak: 
Guro Ramsøy-Halle tilsettes i vikariat som PP-rådgiver i 100% stilling i perioden 16.08.2017 til 
30.06.2018.  
Kontorleder i samråd med styreleder får fullmakt til å fastsette lønn, og gis i tillegg fullmakt 
til å tilsette vikar for Jeanette Wilhelmsen innenfor gjeldende budsjett. 
Enstemmig. 

mailto:ppt@sunndal.kommune.no


 
Sak 19-2016/17: Beredskapsteam mot mobbing  
Vedtak:  
Saken tas til orientering. 
Styret ber om at det utarbeides en kortfattet tiltaksplan for handtering av mobbesaker på 
barnehage- og skolenivå. 
Enstemmig. 
 
 
Orienteringssaker: 
Beredskapsteam mot mobbing – barnehage. 
Beredskapsteam mot mobbing – videregående skole. 
Kompetanseutvikling for ansatte i barnehager og skoler – plan Sunndal, Tingvoll og Nesset. 
Godtgjøring av styrerepresentanter oppnevnt av kommunestyrene. 
 
Neste styremøte: 
Mandag 23.10. 2017 kl. 13.00 – 16.00 – Sted: PPT’ møterom. 
 
 
 
 
 
Eva Solstad Alme (sign)     Trond Hansen Riise 
Nestleder/møteleder      Sekretær 
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MØTE I 
 

REPRESENTANTSKAPET 
 

 FOR  
 

TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 

 
Fredag 28. april 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER 
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Molde 28. april 2017 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
 
TID:     Fredag 28.04.2017 kl. 13.00 
Sted:    Tøndergård skole og ressurssenter, Kantina 
 
 

SAKSLISTE: 

 
SAK 01/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ...................................... 3 
SAK 02/17 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters  

regnskap for 2016 .......................................................................... 6 
SAK 03/17 Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av  

bygningsmassen på Tøndergård skole og ressurssenter. .............. 7 
SAK 04/17  Regnskapsmessig mindreforbruk 2016 / Disposisjonsfond .......... 10 

SAK 05/17  Prosjekt varme- og ventilasjon Del 3 ............................................ 11 
SAK 06/17  Prosjekt universelt utformet aktivitetsplass ................................... 13 
SAK 07/17  Innkjøp av personbil ..................................................................... 14 

SAK 08/17  Stenging av tidligere vedtatte prosjekt. ......................................... 15 
 

 
 
Innkalling og sakspapirer er sendt til både faste medlemmer og vararepresentantene 
på e-post. 
 
 
 
 
 
Kjersti Løge        Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
       
  
 
 
 
    
 
 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
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Molde 28. april 2017 

 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 01/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

 
Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 2. desember 2016, følger vedlagt. 
 
 
 
Innstilling: 
Protokollen godkjennes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 2. DESEMBER 2016 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Rolf Jonas Hurlen   Nesset kommune 

Borghild Drejer (vara)   Fræna kommune 

Knut Sjømæling (vara)  Gjemnes kommune 

Rolf Harald Blomvik (m/fullmakt) Aukra kommune 

Atle Hammerbukt (vara)  Eide kommune 

Arnfinn Stige    Vestnes kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Midsund og Rauma kommuner hadde meldt forfall. 

 

 

SAK 8/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

SAK 9/16 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2015/2016 

Enstemmig vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for 

skoleåret 2015/2016 til orientering. 

 

SAK 10/16 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme- og ventilasjonsanlegg. / 

Videre arbeid med siste del av prosjektet. 

Enstemmig vedtak:  

A. Representantskapet tar orienteringen vedrørende kostnader for prosjektet rehabilitering 

av nordfløyene til orientering. 

B. Prosjektet videreføres slik at forprosjektering av del 3, skolens sørfløy, kan starte.  

Målet er at arbeidet skjer i løpet av sommeren 2017. Forprosjektering og kostnader 

knyttet til planlegging og utlysing på Doffin finansieres av midler satt av på prosjektet 

2013 Ventilasjonsanlegg 

Finansieringsplan for prosjektet legges fram for representantskapet i forbindelse med 

regnskapsavslutning 2016.  

 

 

 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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SAK 11/16 Universelt utformet aktivitetsplass 

Enstemmig vedtak:  

Arbeidet med universelt utformet aktivitetsplass utlyses på Doffin i løpet av vinteren 

2016/2017. Arbeidet finansieres av avsatte midler og av fondsmidler. Det settes et øvre tak 

på bruk av fondsmidler til maks. kr. 500.000,- 

Endelig finansieringsplan legges fram for representantskapet i forbindelse med 

regnskapsavslutning 2016. 

 

SAK 12/16 Kommentarer til driftsbudsjett for 2016 

Enstemmig vedtak:  

På grunn av små endringer i driftsinntekter/ driftsutgifter legges det ikke fram revidert 

budsjett for 2016. 

 

SAK 13/16 Budsjettforslag 2017 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner budsjett for 2017 med en utgifts- og inntektsramme på  

kr. 55.386.000,-. 

 

SAK 14/16 Forslag til investeringsbudsjett for 2017 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett for 2017. 

 

SAK 15/16 Kjøp av ny minibuss 

Enstemmig vedtak:  

• Representantskapet godkjenner kjøp av minibuss, 16 seter Mercedes Benz Sprinter,  

2012 modell. 

• Midler fra drift 2016 overføres til investeringsbudsjett 2016 for finansiering. 

 

Møtet sluttet kl. 15.00 med innlagt omvisning på skolen. 

 

Eli Bakke, ref. 

 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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Molde 28. april 2017 

 
 

 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 02/17 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters 
regnskap for 2016 

 
Det vises til vedlagte årsmelding fra Tøndergård skole og ressurssenter til Møre og 
Romsdal revisjon IKS og til styret og representantskapet for Tøndergård skole og 
ressurssenter, der det bl.a. blir redegjort for driftsresultatet.  
 
Revisjonsberetning fra Møre og Romsdal revisjon IKS, datert 21.04 2017 er også 
vedlagt saken. 
       
Som det fremgår av vedlagte regnskap har Tøndergård skole og ressurssenter et 
samlet regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 4 268 829-, for 2016.  
 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak organisering internt ved sykefravær over 16 
dager, innsparing av administrative ressurser, organisatoriske endringer internat og 
mindre utgifter KLP enn budsjettert. 
Ansvar 8310, internat, er nå i balanse. 
 
Som vedlegg til regnskapet følger også hovedoversikt balanseregnskap og 
investeringsregnskap for 2016 
 
Styret tilrår at representantskapet godkjenner regnskap for 2016. Styret er bevisst på 
at overskudd over år er i største laget, og legger opp til reduksjon i åra framover. 
 
 
 
Styrets innstilling: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet 
for 2016. Styret er bevisst på at overskudd over år er i største laget, og legger opp til 
reduksjon i åra framover. 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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Molde 28. april 2017 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 03/17  Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen på Tøndergård skole og ressurssenter. 

 
 
I styresak 5/13 og i representantskapssak 5/13 ble 5-års strategiplan for rehabilitering 
av bygningsmassen vedtatt. Det ble bestemt at planen skulle rulleres hvert år i 
forbindelse med regnskapsavslutning.  
 
Fullførte oppgaver 2016: 
 
Arbeid finansiert av investeringsbudsjett: 

Rehabilitering av skolens nordfløy med: 

• Nytt varme og ventilasjonsanlegg   

• Nye vinduer på nord og østsiden. 

• Malingsarbeid og fjerning av en del panel 

• Nye dører og maling av gangen  

• Nye garderobeløsninger 

 

Utgraving av område til ny aktivitetsplass 

 

Arbeid finansiert av driftsbudsjettet: 

Rehabilitering av snoezelenavdelingen.  

Rehabilitering av den ene garderoben ved gymsalen 

Rehabilitering av personaltoalett i skolens østfløy 

 
Videre arbeid: 
Vi viser til vedlagt rapport fra vernerunde ved Tøndergård skole torsdag 14.02.17. 
Med utgangspunkt i 5-årig strategiplan, vedtatt i mars 2016, sak 11/16, og det som 
ble avdekket under årets vernerunde, har vi satt opp forslag til rullering av 5-årig 
strategiplan. 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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Vi har i forslaget tatt høyde for at mindreforbruket for 2016 blir avsatt til nødvendig 
rehabiliteringsarbeid, slik at vi får fullført siste del av det planlagte arbeidet med 
installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg.  

I sak 73/15 ble bl.a. styret orientert om skolens tilsyn etter forskrift om miljørettet 
helsevern i barnehager og skoler. I rapporten etter tilsynet ble det anmerket at 
ventilasjonsløsningen i undervisningsrommene i vestfløyen ikke tilfredsstiller 
gjeldende retningslinjer.  I kommentarfeltet blir det skrevet: 

Et styrevedtak med en investeringsplan foreligger. Nytt ventilasjonsanlegg skal 
installeres og flere andre utbedringstiltak skal gjennomføres i 2017. Vi forventer at 
dette blir realisert og gir derfor en anmerkning for å understreke viktigheten av dette. 
 

 
 
Forslag til rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering 
av bygningsmassen: 
 
Vår 2017 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Videre arbeid med maling/rehabilitering av utvendige murvegger 
Rengjøre og beise værvegger (tre) 
 
Sommer 2017 
Investeringsprosjekt: 
Nytt varme- og ventilasjonsanlegg i skolens sør-vestfløy. Vinduer på østsiden av 
skiftes. Råttent reisverk utskiftes, og vegger etterisoleres.  
Solskjerming 
Nye dører og maling av gangen i sør-vest fløyen 
Rehabilitering av elevtoalettene 
Rehabilitering av TIP og formingsavdelingen 
Nytt gulvbelegg med ledelinjer. 
 
Ny universelt utformet aktivitetsplass på østsiden av nybygget ferdigstilles 
 
 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet: 
Fortsette arbeidet med rehabilitering og maling/beising av utvendige vegger  
 
Høst 2017.  
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Ordne rampe ved nødutgangen i nybygget 
Lage mobilitymarkeringer i skolebygget 
 
Rehabilitering av siste del av garderobe / toalett ved gymsalen 
Sluttføre arbeidet med beising / maling av utvendige vegger. 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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Vinter/vår 2018 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vår/sommer 2018 
Investeringsprosjekt 
Nytt kjøkken på internat 1 og 2. 
Elevtoalett/ personaltoalett på internat 1 utvides ved at vegger flyttes. 
 
Høst /vinter 2019 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vår/sommer 2019  
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Lydisolering mellom elevrom og personalrom på internatene. 
 
Høst/vinter 2019 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vår / sommer 2020 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Høst 2020. 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vinter / vår 2021 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
 

 

 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner 5-årig strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen. 
Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


10 

 

Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

 
Tlf.: 71 19 56 60 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

 
Bankgiro: 9650 25 45547 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

 
 
 

Molde 28. april 2017 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 04/17 Regnskapsmessig mindreforbruk 2016 / Disposisjonsfond  

 
Styret og representantskapet har gjennom rullering 5-årig strategiplan for 
rehabilitering av bygningsmassen blitt orientert om utfordringer skolen står overfor 
med tanke på å holde skolens bygningsmasse vedlike. 
Svært mye har kommet på plass siste årene, og siste del av prosjekt «Varme-
ventilasjonsanlegg, er planlagt sluttført våren / sommeren 2017. 
I forbindelse med at hele sørvestfløyen tømmes er det også planlagt et vesentlig 
rehabiliteringsarbeid i denne delen av skolebygningen (styresak 6/17) 
 
Det er også vedtatt å ferdigstille skolens nye aktivitetsplass i løpet av sommeren. 
(sak 7/17) 
De to prosjektene har til sammen en kostnadsramme på ca. kr. 8,6 millioner kroner. 
(inkl. mva.) 
I forbindelse med innredning av underetasjen i skolens østfløy til personalrom, kontor 
garderober og arbeidsrom i 2004, tok skolen opp lån i Kommunekreditt, Norge AS. 
Skolen har også et låneopptak i Kommunalbanken i forbindelse med oppføring av 
nytt skolebygg i 2013. 
Å ta opp lån er en lang og tungrodd prosess, da det må søkes den enkelte 
eierkommune om kommunal garanti for å få innvilget lånet. I tider der noen av 
eierkommunene er på Robek listen, må søknaden også behandles av fylkesmannen. 
Skolen har pr. dato lån på totalt kr.4.460.000. Det er den enkelte eierkommune som 
garanterer for dette lånet. 
 
Pr 31.12.2017 har skolen følgende udisponerte midler: 
Udisponert disposisjonsfond: 5.529.331 
Mindreforbruk 2016   4 268 829 
Totalt:     9.798.160 
 
For å kunne finansiere kostnader i forbindelse med vedtatte prosjekt, ber vi om at 
mindreforbruket for 2016 overføres til 25699001, Disposisjonsfond ikke disponert. Vi 
vil med en slik overføring kunne finansiere prosjektene som alt er vedtatt av skolens 
styre og representantskap uten å foreta ytterligere låneopptak.  
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Mindreforbruket for 2016 på kr. 4.268.829,- overføres 25699001: Disposisjonsfond 
ikke disponert. 

mailto:tondergard@o2i.net
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Molde 28. april 2017 
 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 05/17 Prosjekt varme- og ventilasjon Del 3 

 
Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen ble enstemmig 
vedtatt i styresak 11/16 og i representantskapssak 6/16. Her ble det vedtatt at siste 
del av arbeidet med utskifting av skolens varme- og ventilasjonsanlegg, samt 
rehabilitering av sørvestfløyen, skulle fullføres sommeren 2017. Dette arbeidet er 
langt større enn del 1 (utført sommeren 2015) og del 2 (utført sommeren 2016) av 
prosjektet, da det strekker seg over 2 etasjer.  
 
I sak 44/16 fattet styret enstemmig vedtak om at ubrukte midler fra del 2 av prosjektet 
kunne videreføres slik at forprosjektering av arbeidet med sørvestfløyen kunne starte. 
Arbeidet har nå vært utlyst på Doffin, og det har blitt foretatt en evaluering av 
entreprise. 
 
Det kom inn flere tilbud både i forhold til elektro, ventilasjon, og sanitær, rør og 
varme. 
I forhold til elektro kom det tilbud fra 5 firma. Totale kostnader her varierte fra 
1.166.816,- til 930.955,-. 
 
Det kom også inn 5 tilbud på ventilasjon. Her varierte pristilbudet fra 1.280 259,- til kr. 
992.776,-,  
 
Vi fikk inn tilbud fra 4 leverandører i forhold til Sanitær, rør og varme.  
Her varierte prisen fra 1.363 583,- til kr 1.067577,-. Alle priser eks. mva. 
I tillegg kommer kostnader til vinduer på sør og østsiden av bygget, solskjerming, ny 
rømningsveg i 1.etg, nytt gulvbelegg, rehabilitering av elevtoalett og TIP/ 
formingsavdeling og nye dører og garderobeløsninger, samt kostnader til 
snekkerarbeid.. Totale kostnader for prosjektet er nå stipulert til kr 7.919.250,-  
 
Finansieringsplan: 
Avsatte midler på disp. fond 25699003 Ventilasjonsanlegg:  1.381 444,- 
Overføring fra disposisjonsfond:      6.537.806.- 
Totalt:          7.919 250,- 
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Styrets innstilling til representantskapet 
Arbeidet med rehabilitering av sørvestfløyen gjennomføres sommeren 2017.  
Arbeidet vil bestå av: 

• Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg,  

• Etterisolering av sør- og østvegg 

• Utskifting av vinduer sør-. og østvegg 

• Utskifting av dører 

• Malingsarbeid og nytt gulvbelegg 

• Rehabilitering av elevtoalett 

• Rehabilitering av TIP / formingsavdeling 

• Ny nødutgang i 1.etg. på sørsiden av skolebygget. 
 

Prosjektet finansieres slik: 
Avsatte midler på disp.fond 25699003 kr.:  1.381.444 
Midler overført fra udisp. disposisjonsfond kr:  6.537.806 
Totalt kr       7.919.250,- 
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Molde 28. april 2017 
 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 06/17 Prosjekt universelt utformet aktivitetsplass 

 
Universelt utformet aktivitetsplass 
I styresak 45/16 Universelt utformet aktivitetsplass fattet styret et enstemmig vedtak 
om at arbeidet med opparbeiding av aktivitetsplass skulle utlyses på Doffin og 
finansieres av allerede avsatte midler, samt bruk av fondsmidler, med et øvre tak på 
kr. 500.000,- 
 
Det ble vedtatt at endelig finansieringsplan skulle legges fram i forbindelse med 
regnskapsavslutning 2016. Tilbudet ble annonsert 28.01.2017, med tilbudsfrist satt til 
6.03.2017 kl. 14.00. Det kom inn kun et tilbud, og vi står dermed fritt til å avlyse 
konkurransen eller evt. å forhandle med tilbyder. 
 
Siden tilbudet ikke er helt i samsvar med det vi etterspurte i konkurransegrunnlaget 
på enkelte områder, har vi innkalt til møte med tilbyder 4/4 2016 
Tilbudet vi har fått inn er kostnadsberegnet til kr 639.400,- inkl. mva. Gjerde mot 
sørsiden og trebru vil komme som ekstra kostnader. 
 
Vi bør derfor ta høyde for totale kostnader på kr: 690.000 inkl. mva. 
 
Finansieringsplan: 
Avsatte midler på disp. fond 25699024   
Universelt utformet aktivitetsplass:     284.980,- 
Bundne driftsfond  
(midler fra dugnadsløftet Gjensidige og inntekter fra skolens julemesse)  79.986,- 
Overføring fra udisp. disposisjonsfond    325.000 

Totalt          689.966,-  
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Universelt utformet aktivitetsplass ferdigstilles sommeren 2017. Kr 325.000,- 
overføres fra udisponert disposisjonsforn til disposisjonsfond 256899024 for å 
finansiere aktivitetsplassen. 
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Molde 28. april 2017 
 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 07/17 Innkjøp av personbil 

 
Ansatte i skolens veiledningstjeneste kombinerer arbeid som lærer ved skolen med 

veiledning til ansatte i skoler og barnehager i våre eierkommuner. Lærere i 

videregående skole har også tilbud om kjøp av tjenesten. 

De ansatte i tjenesten har 1 til 2 reisedager pr. uke til utadrettet arbeid. Arbeidet gjør 

den enkelte ansatte avhengig av bruk av privatbil i forbindelse med 

reisevirksomheten, og dette medfører slitasje på private biler.  Rektor har blitt gjort 

oppmerksom på at Molde kommune praktiserer ekstra godtgjøring (utover statens 

satser) for personale som er avhengig av bruk av privatbil av særlig stort omfang.  

Kommunen har derfor gått til anskaffelse av flere kommunale biler til bruk i tjenesten, 

og har klare retningslinjer på minst mulig bruk av privatbil i tjenesten.  

 

Skolen har vært i kontakt med forhandleren Molde kommune har inngått avtale med, 

og har fått samme innkjøpsavtale som den kommunen har framforhandlet. 

I samråd med styrets leder er det skrevet kontrakt om kjøp av bil, som hovedsakelig 

skal disponeres til tjenestereiser av en viss lengde. Det vil bli satt opp klare 

retningslinjer for bruk av bilen. 

 

Bilen, en Toyota Yaris, 2017 mod. 5 dørs, 1,5 Bensin Hybrid med automatgir og 

sommer, vinterdekk har en pris på kr 215.000,- 

 

Vi ber om at midler fra udisponert disposisjonsfond fristilles for finansiering av bilen. 

 

 

Styrets innstilling til representantskapet: 
Kr 215.000 overføres udisponert disposisjonsfond til investeringsfond for finansiering 

av personbil, Toyota Yaris 2017 mod. 
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Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 08/17 Stenging av tidligere vedtatte prosjekt. 

 

Skolens styre og representantskap har hatt flere prosjekt gående i en årrekke. Noen 

av prosjektene er nå sluttført og det er ønskelig at disse prosjektene avsluttes. 

På noen av kontoene står det fortsatt midler. Vi foreslår at disse midlene overføres til 

udisponert disposisjonsfond. 

 

A. Disposisjonsfond 25699021 2022 Utbedring tak. Dette prosjektet er ferdigstilt. 

Både skolebygningene, internatbyggene, hybelhuset og kantinebygget har fått 

nye tak. Vi foreslår at prosjektet stenges, og at kr. 43.385,- overføres 

udisponert disposisjonsfond. 

 

B. Lagerskur. Det ble satt av kr. 200.000 til oppføring av lagerskur i 2016. Skuret 

er ferdigstilt. Midlene ble ved en feil dekt fra disposisjonsfond 25699002, 

Utbygging og rehabilitering. Vi ber derfor om at disposisjonsfond 25699025 

stenges, og at avsatte midler på kr 200.000 føres tilbake til disposisjonsfond 

25699002, Utbygging og rehabilitering. 

 

C. Bundne driftsfond. 

Skolen mottok gavemidler fra LOGE Veøy på kr 40.000 i 2012. Midlene ble 

satt inn på bundne driftsfond 25199008, merket Jubileumsgave. Midlene ble 

brukt til kjøp av skolebåt med henger. Pr. dato står fondet med en rest på kr. 

2000,- Vi ber om at fondet stenges, og at kr 2000,- overføres investeringsfond 

25699024 2028, Universelt utformet aktivitetsplass. 

 

D. Skolen mottok kompetansemidler i 2010 fra Fylkesmannen som ble satt inn på 

bundne driftsfond 2519907. Utgifter i forbindelse med videreutdanning ble 

imidlertid belastet driftsbudsjettet. Restbeløpet på kr 35.000 har stått urørt 

siden den gang. Vi ber om at midlene overføres til disposisjonsfond 25699104 

Etter og viderutdanningstiltak, og at driftsfond 2519907 stenges. 
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Styrets innstilling til representantskapet. 

 

A. Disposisjonsfond 25699021 2022 stenges. Kr 43.385 overføres 25699001. 

Disposisjonsfond, ikke disponert 

 

B. Disposisjonsfond 25699025 stenges. Kr 200 000,- overføres 25699002, 

Utbygging og rehabilitering. 

 

C. Bunde driftsfond 25199008 stenges. Kr 2000,- overføres til Investeringsfond 

25699024 2028, Universelt utformet aktivitetsplass 

 

D. Bunde driftsfond 2519907 stenges. Kr 35.000 overføres disp.fond 25699104. 

Etter og videreutdanningstiltak. 
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TØNDERGÅRD SKOLE

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 117 451       130 000          130 000          211 325             

Overføringer med krav til motytelse 59 203 849  56 181 000     56 181 000     57 033 945        

Sum driftsinntekter 59 321 300  56 311 000     56 311 000     57 245 270        

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 35 796 502  35 427 000     35 427 000     34 885 374        

Sosiale utgifter 9 10 005 204  11 890 000     11 890 000     9 573 069          

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 526 759    3 149 000       3 284 000       3 507 839          

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 307 200       -                   -                   300 812             

Overføringer 2 596 022    2 500 000       2 750 000       3 001 472          

Avskrivninger 7 1 225 055    -                   -                   1 412 251          

Fordelte utgifter -344 000      -                   -                   -                      

Sum driftsutgifter 53 112 741  52 966 000     53 351 000     52 680 818        

Brutto driftsresultat 6 208 560    3 345 000       2 960 000       4 564 451          

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 242 195       120 000          120 000          196 329             

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                -                   -                   -                      

Mottatte avdrag på utlån -                -                   -                   -                      

Sum eksterne finansinntekter 242 195       120 000          120 000          196 329             

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 80 469         160 000          160 000          106 025             

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                -                   -                   -                      

Avdrag på lån 410 000       415 000          415 000          410 000             

Utlån -                -                   -                   -                      

Sum eksterne finansutgifter 490 469       575 000          575 000          516 025             

Resultat eksterne finanstransaksjoner -248 274      -455 000         -455 000         -319 696            

Motpost avskrivninger 7 1 225 055    -                   -                   1 412 251          

Netto driftsresultat 7 185 340    2 890 000       2 505 000       5 657 007          

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 3 475 929    3 476 000       -                   814 356             

Bruk av disposisjonsfond -                -                   -                   -                      

Bruk av bundne fond -                   -                   68 966               

Sum bruk av avsetninger 3 475 929    3 476 000       -                   883 322             

Overført til investeringsregnskapet 386 440       385 000          -                   -                      

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk -                -                   -                   -                      

Avsatt til disposisjonsfond 4 5 981 000    5 981 000       2 505 000       3 064 400          

Avsatt til bundne fond 6 25 000         -                   -                   -                      

Sum avsetninger 6 392 440    6 366 000       2 505 000       3 064 400          

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4 268 829    -                   -                   3 475 929          

DRIFTSREGNSKAP 2016



TØNDERGÅRD SKOLE

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Inntekter

Overføringer med krav til motytelse -                   -                   104 986             

Kompensasjon for merverdiavgift 876 526      -                   -                   387 185             

Statlige overføringer -               -                   -                   -                      

Andre overføringer -               -                   -                   -                      

Renteinntekter og utbytte -               -                   -                   -                      

Sum inntekter 876 526      -                   -                   492 171             

Utgifter

Lønnsutgifter -               -                   -                   -                      

Sosiale utgifter -               -                   -                   -                      

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 915 029   5 035 000       -                   1 593 067          

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon -               -                   -                   -                      

Overføringer 876 526      -                   -                   387 185             

Renteutgifter og omkostninger -               -                   -                   -                      

Fordelte utgifter -               -                   -                   -                      

Sum utgifter 4 791 555   5 035 000       -                   1 980 251          

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån -               -                   -                   -                      

Utlån -               -                   -                   -                      

Kjøp av aksjer og andeler 143 876      200 000          -                   117 785             

Dekning av tidligere års udekket -               -                   -                   -                      

Avsatt til ubundne investeringsfond -               -                   -                   -                      

Avsatt til bundne investeringsfond -               -                   -                   104 986             

Sum finansieringstransaksjoner 143 876      200 000          -                   222 771             

Finansieringsbehov 4 058 905   5 235 000       -                   1 710 852          

Dekket slik:

Bruk av lån -               -                   -                   -                      

Salg av aksjer og andeler -               -                   -                   -                      

Mottatte avdrag på utlån -               -                   -                   -                      

Overført fra driftsregnskapet 386 440      385 000          -                   -                      

Bruk av tidligere års udisponert -               -                   -                   -                      

Bruk av disposisjonsfond 4 3 672 465   4 850 000       -                   1 710 852          

Bruk av bundne driftsfond -               -                   -                   -                      

Bruk av ubundne investeringsfond -               -                   -                   -                      

Bruk av bundne investeringsfond -               -                   -                   -                      

Sum finansiering 4 058 905   5 235 000       -                   1 710 852          

Udekket/udisponert -               -                   -                   -                      

INVESTERINGSREGNSKAP 2016



TØNDERGÅRD SKOLE

BALANSE PR 31.12.16

Note Regnskap 2016 Regnskap 2015

EIENDELER

Anleggsmidler 34 997 034       31 286 658       

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 7 32 057 500       28 650 500       

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 1 623 000         1 463 500         

Utlån -                     -                     

Aksjer og andeler 1 316 534         1 172 658         

Omløpsmidler 21 064 308       22 043 936       

Herav:

Kortsiktige fordringer 8 2 066 399         2 055 461         

Kasse, postgiro, bankinnskudd 18 997 909       19 988 475       

SUM EIENDELER 56 061 342       53 330 594       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 43 865 537       36 618 726       

Herav:

Disposisjonsfond 4 8 658 722         6 350 187         

Bundne driftsfond 5 270 965             270 965             

Ubundne investeringsfond -                     -                     

Bundne investeringsfond 6 129 986             104 986             

Regnskapsmessig mindreforbruk 4 268 829         3 475 929         

Regnskapsmessig merforbruk -                     -                     

Udisponert i inv.regnskap -                     -                     

Udekket i inv.regnskap -                     -                     

Kapitalkonto 10 30 537 034       26 416 658       

Langsiktig gjeld 4 460 000         4 870 000         

Herav:

Pensjonsforpliktelser -                     -                     

Ihendehaverobligasjonslån -                     -                     

Sertifikatlån -                     -                     

Andre lån 4 460 000         4 870 000         

Kortsiktig gjeld 7 735 805         11 841 868       

Herav:

Kassekredittlån -                     -                     

Annen kortsiktig gjeld 7 735 805         11 841 868       

Premieavvik -                     -                     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 56 061 342       53 330 594       



NOTER

NOTE 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER

Tøndergård skole fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kommunelovens 

§ 48 og regnskapsforskriftens § 7. Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og

bruk av midler i løpet av året som vedrører skolens virksomhet, skal fremgå av driftsregnskapet eller 

investeringsregnskapet.

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter på Tøndergård skole og regnskapsresultatet for året. 

Investeringsregnskapet viser skolens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v., samt hvordan disse

er finansiert.

Tøndergård skoles driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk av

aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker skolens brutto driftsresultat, men blir utnullet slik at netto drifts-

resultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultatet på skolen er derimot belastet med årets

avdrag som er utgiften relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke skolens driftsresultat 

etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at 

beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne 

i forhold til skolens driftsresultat og avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende 

utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten på skolen kommer 

frem med riktig beløp.

I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for skolen.

Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I 

kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget

blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte drifts-

middel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

NOTE 2 - ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor
Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 59 321 300                    56 311 000                 56 311 000          57 245 270               
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 876 526                         -                              -                       492 171                    
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj 242 195                         120 000                      120 000               196 329                    
Sum anskaffelse av midler 60 440 021                    56 431 000                 56 431 000          57 933 770               

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 51 887 686                    52 966 000                 53 351 000          51 268 567               
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 4 791 555                      5 035 000                   -                       1 980 251                 
Utbet. ved eksterne finanstransaksjoner 634 345                         775 000                      575 000               633 810                    
Sum anvendelse av midler 57 313 586                    58 776 000                 53 926 000          53 882 628               

Anskaffelse - anvendelse av midler 3 126 435                  -2 345 000                  2 505 000            4 051 142                 

Endring i arbeidskapital 3 126 435                  -2 345 000                  -                       4 051 142                 

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 10 274 829                    5 981 000                   2 505 000            6 645 315                 
Bruk av avsetninger 7 148 394                      8 326 000                   -                       2 594 174                 
Til avsetning senere år -                                 -                              -                       -                            
Netto avsetninger 3 126 435                      -2 345 000                  2 505 000            4 051 142                 

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 1 955 495                      385 000                      -                       1 412 251                 
Interne utgifter mv 1 955 495                      385 000                      -                       1 412 251                 
Netto interne overføringer -                                 -                              -                       -                            



NOTER

NOTE 3 - ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BALANSEN

Regnskap 2016 Regnskap 2015

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler -990 566                7 222 713                

Endring ihendehaverobl og sertifikater

Endring kortsiktige fordringer 10 938                    975 183                   

Endring premieavvik

Endring aksjer og andeler
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) -979 628                8 197 896                

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B) 4 106 063               -4 146 755               

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 3 126 435               4 051 142                

NOTE 4 - DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond pr 01.01.16 6 350 187                

Avsatt til disposisjonsfond:

Overskudd 2015 - R.sak 07/16 3 475 929,30          

Avsetning 2 505 070,70          5 981 000                

Bruk i investeringsregnskapet: -3 672 465               

Disposisjonsfond pr 31.12.16 8 658 722                

NOTE 5 - BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond pr 01.01.16 270 965                  

Bruk -                         

Avsetning -                         

Bundne driftsfond pr 31.12.16 270 965                  

NOTE 6 - BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundne driftsfond pr 01.01.16 104 986                  

Avsetning 25 000                    

Bundne driftsfond pr 31.12.16 129 986                  

NOTE 7 - FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG/UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER

             

Faste eiendommer Utstyr, maskiner

og anlegg og transp.midler SUM

IB 01.01.16 28 650 500           1 463 500               30 114 000              

Tilgang 2016 4 406 555             385 000                  4 791 555                

Avgang 2016 -                        -                         -                           

Nedskrivninger -                        -                         -                           

Avskrivninger -999 555               -225 500                -1 225 055               

UB 31.12.16 32 057 500           1 623 000               33 680 500              



NOTER

NOTE 8 - KORTSIKTIGE FORDRINGER INKL. MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE

IB 01.01.16 2 055 461                

Diverse fordringer, -1 420 012               

endring fra 01.01-31.12.16

Overført fra Molde kommune -387 185,00            

Overføring til Molde kommune, mva-komp 876 525,00             

Overføring til Molde kommune, EHF-kostn. -1 390,00               

Overført ramme SPK 943 000,00             1 430 950                

Mellomregning Molde kommune 31.12.16 1 818 135,00          

UB 31.12.16 2 066 399                

NOTE 9 - PENSJONSNOTE

Alle ansatte er pensjonsforsikret i KLP og SPK

Regnskapsførte pensjonskostnader for 2016 er: kr 4.888.370. (KLP: kr 3.628.672, SPK: kr 1.259.698)

Pensjonsforpliktelse, estimat: 31.12.2015 31.12.2016

Brutto påløpt forpliktelse 58 445 427             62 295 870              

Pensjonsmidler 46 174 873             49 725 771              

Netto forpliktelse før arbeidsgiv.avgift 12 270 554             12 570 099              

Tilsvarende estimatberegning er ikke utarbeidd for SPK.

Forpliktelsen og endring i denne er ikke balanseført.

Framtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder.

Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjon og omfatter i tillegg ektefellepensjon

og barnepensjon.

De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. AFP er ikke forsikringsmessig dekket og det er ikke avsatt

midler i forsikringsordningene til framtidige AFP-pensjoner.

NOTE 11 - INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Tøndergård skole og ressurssenter er et interkommunalt samarbeid som ble etablert helt tilbake på 1970-tallet etter 

privatrettslige regler. I etterkant har slike samarbeid blitt regulert også gjennom kommuneloven med tilhørende 

forskrifter og standarder. 

Samarbeidet har blitt sett på som egen juridisk enhet. Det viser seg at selskapet ikke er registrert som egen juridisk

enhet i Brønnøysundregisteret. Juridisk status på interkommunale samarbeid er helt avgjørende for hvem som

har ansvar og myndighet vedrørende økonomibestemmelsene i lov og forskrift.

Molde kommune og Tøndergård skole og ressurssenter har derfor blitt enige om at juridisk stilling må avklares med 

tilhørende endringer i samarbeidets vedtekter. Dette krever en rekke formelle og praktiske avklaringer og endringer, og 

de praktiske endringene tilsier at det er best å gjennomføre en slik endring fra et årsskifte. Det ble ikke tid til å avklare 

dette til årsskiftet 2016/2017, men det er et klart mål at dette må være på plass til årsskiftet 2017/2018.





Regnskap Buds(end) Regnskap

2 016                   2 016                   2 015                   

Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING

10111 LØNN FASTE STILLINGER 14 233 830         13 300 000         13 095 139         

10121 LØNN LÆRERE 12 029 740         12 850 000         11 401 513         

10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 27 879                30 000                27 676                

10141 LØNN VAKTMESTER 290 772              260 000              258 198              

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 7 961                   15 000                10 079                

10201 FERIEVIKAR 3 389                   25 000                25 736                

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 69 133                100 000              103 920              

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 452 329              200 000              202 608              

10221 PERMISJONSVIKAR 16 294                20 000                12 509                

10391 EKSTRAHJELP 279 451              300 000              292 160              

10501 KLESGODTGJØRELSE 29 652                27 000                26 511                

10751 FASTLØNN RENHOLD 462 335              460 000              452 329              

10753 FERIEVIKAR, RENHOLD -                       -                       1 886                   

10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 19 167                10 000                12 251                

10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 16 155                10 000                57 676                

10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 36 354                -                       40 935                

10811 GODTGJØRELSE STYRET 18 000                18 000                35 000                

10911 PENSJONSANDEL KLP 2 407 845           2 844 000           2 220 739           

10912 PENSJONSANDEL SPK 1 252 045           1 573 000           1 313 612           

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -197 670             -50 000               -410 977             

10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 17 067                -                       14 842                

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 96 053                192 000              88 025                

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 53 197                40 000                43 818                

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4 246 286           4 489 000           4 018 041           

11001 KONTORUTGIFTER 12 390                30 000                34 302                

11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 32 454                40 000                37 297                

11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 28 310                35 000                29 119                

11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 5 460                   30 000                1 134                   

11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 18 987                10 000                8 000                   

11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 161 184              90 000                129 949              

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 114 945              90 000                128 876              

11151 MATVARER 23 325                20 000                38 072                

11152 BEVERTNING 5 735                   10 000                8 487                   

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 57 363                40 000                42 788                

11206 RENGJØRINGSMIDLER 15 069                30 000                31 382                

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 24 429                10 000                6 529                   

11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR -                       -                       1 680                   

11290 LEIRSKOLEOPPHOLD -                       -                       130 585              

11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 7 422                   10 000                10 748                

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 453 189              60 000                62 294                

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 19 805                23 000                20 688                

11306 PORTO 10 856                15 000                14 768                

11307 ELEKTRONISKE TRANSAKSJONSKOSTNADER 1 390                   -                       -                       

11309 BANKOMKOSTNINGER 1 698                   5 000                   7 784                   

11401 ANNONSEUTGIFTER 3 010                   5 000                   2 160                   

11411 TRYKKING OG KOPIERING 16 504                40 000                43 322                

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL -                       -                       1 618                   

11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 6 620                   40 000                5 500                   

DRIFTSREGNSKAP 2016, SPESIFISERT PR ANSVAR

TØNDERGÅRD SKOLE



Regnskap Buds(end) Regnskap

2 016                   2 016                   2 015                   

DRIFTSREGNSKAP 2016, SPESIFISERT PR ANSVAR

TØNDERGÅRD SKOLE

11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 8 767                   20 000                40 501                

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 24 469                20 000                76 982                

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 103 671              85 000                118 496              

11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 6 395                   -                       -                       

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 3 840                   4 000                   3 840                   

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 40 989                20 000                16 329                

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 17 391                17 000                16 769                

11721 SKYSS AV ELEVER 18 216                30 000                61 508                

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 50 552                80 000                131 835              

11801 ELEKTRISK STRØM 288 261              250 000              252 442              

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 68 787                84 000                65 403                

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 104 072              190 000              93 583                

11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3 835                   4 000                   3 631                   

11855 ADM TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP -IKKE AVG.PL. 171                      -                       185                      

11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 11 682                15 000                12 202                

11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 123 592              65 000                73 954                

11951 KOMMUNALE GEBYRER 39 625                43 000                33 631                

11956 RENOVASJONSAVGIFT 39 810                40 000                45 150                

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 31 791                35 000                25 876                

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 15 635                20 000                26 948                

12001 INVENTAR OG UTSTYR 82 611                70 000                152 554              

12004 KJØP AV DATAMASKINER 87 970                115 000              190 251              

12251 LEASING AV MASKINER 21 727                15 000                17 222                

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 31 510                50 000                143 244              

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 74 973                40 000                44 053                

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 36 220                35 000                28 755                

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 19 018                20 000                5 343                   

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 23 845                20 000                8 034                   

12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 306 419              300 000              299 784              

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 4 250                   15 000                -                       

14290 BETALT MVA DRIFT 331 439              300 000              391 814              

14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 835 034              850 000              903 832              

14502 REFUNDERT LØNN FYSIOTERAPI 307 200              -                       300 812              

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 331 437              300 000              391 814              

14504 REFUSJON LØNN 794 349              800 000              976 714              

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) -                       10 000                25 426                

15001 RENTER PÅ LÅN 80 469                160 000              106 025              

15101 AVDRAG PÅ LÅN 410 000              415 000              410 000              

15401 AVSETNING TIL DISP FOND 5 981 000           5 981 000           2 814 400           

15502 AVSETNING BUNDNE INVESTERINGSFOND 25 000                -                       -                       

15701 OVERFØRING TIL INVESTERINGSREGNSKAPET 386 440              385 000              -                       

15801 IKKE DISP NTO DRIFTSRESULTAT (OVERSKUDD) 4 268 829           -                       3 475 929           

15901 AVSKRIVNINGER 1 225 055           -                       1 412 251           

16212 VARSELGEBYR -201                    -                       -1 235                 

16215 INNTEKT EGNE KURS -4 000                 -50 000               -51 650               

16301 LEIEINNTEKTER -17 250               -30 000               -28 440               

16901 FORDELTE UTGIFTER -311 000             -                       -                       

17001 REFUSJONER FRA STATEN -384 609             -                       -126 159             

17003 REFUSJON SPK -943 000             -900 000             -943 000             



Regnskap Buds(end) Regnskap

2 016                   2 016                   2 015                   

DRIFTSREGNSKAP 2016, SPESIFISERT PR ANSVAR

TØNDERGÅRD SKOLE

17101 REFUSJON SYKELØNN -1 162 820          -210 000             -1 029 648          

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -264 243             -                       -2 244                 

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -331 439             -300 000             -391 814             

17301 FYLKESTILSKUDD -16 090 852       -16 400 000       -16 603 705       

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3 866 852          -3 693 000          -3 653 320          

17504 REF SKYSS ELEVER -2 270                 -30 000               -5 600                 

17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -167 069             -100 000             -203 038             

17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -24 458 946       -22 940 000       -22 097 015       

19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -242 063             -120 000             -196 134             

19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -132                    -                       -196                    

19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -3 475 929          -3 476 000          -814 356             

19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -                       -                       -68 966               

19901 AVSKRIVNINGER -1 225 055          -                       -1 412 251          

Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING 606 026              -                       -289 940             

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT

10111 LØNN FASTE STILLINGER 5 821 378           6 400 000           6 637 537           

10141 LØNN VAKTMESTER 124 617              165 000              99 144                

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 744 454              670 000              828 587              

10201 FERIEVIKAR 9 076                   28 000                4 618                   

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 115 200              105 000              229 719              

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 478 832              62 000                411 783              

10221 PERMISJONSVIKAR 83 621                27 000                44 511                

10391 EKSTRAHJELP 113 203              55 000                248 417              

10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 834                      -                       3 407                   

10501 KLESGODTGJØRELSE 12 238                12 000                15 133                

10751 FASTLØNN RENHOLD 184 260              185 000              179 678              

10911 PENSJONSANDEL KLP 1 220 827           1 502 000           1 374 630           

10912 PENSJONSANDEL SPK 7 653                   -                       8 300                   

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -197 669             -50 000               -410 977             

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 23 036                88 000                25 173                

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 12 008                13 000                12 385                

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 064 525           1 249 000           1 275 459           

11001 KONTORUTGIFTER 1 445                   18 000                10 319                

11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 8 350                   -                       -                       

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL -                       -                       2 391                   

11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT -                       5 000                   -                       

11151 MATVARER 231 457              210 000              264 938              

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 33 244                40 000                42 247                

11206 RENGJØRINGSMIDLER 11 325                12 000                10 362                

11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT -                       2 000                   1 265                   

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 37 108                10 000                11 428                

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 6 950                   7 000                   6 896                   

11306 PORTO 3 600                   5 000                   4 810                   

11309 BANKOMKOSTNINGER -                       -                       494                      

11401 ANNONSEUTGIFTER -                       2 000                   720                      

11411 TRYKKING OG KOPIERING 6 000                   5 000                   -                       

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 8 274                   20 000                408                      

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 10 000                10 000                -                       



Regnskap Buds(end) Regnskap

2 016                   2 016                   2 015                   

DRIFTSREGNSKAP 2016, SPESIFISERT PR ANSVAR

TØNDERGÅRD SKOLE

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2 312                   2 000                   3 258                   

11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 131                      -                       -                       

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. -                       2 000                   1 120                   

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 19 206                15 000                7 924                   

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 8 695                   10 000                8 385                   

11721 SKYSS AV ELEVER 2 908                   -                       -                       

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 194                      -                       -                       

11801 ELEKTRISK STRØM 176 827              150 000              145 454              

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 68 787                60 000                65 402                

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 69 382                87 000                62 389                

11951 KOMMUNALE GEBYRER 39 625                37 000                33 630                

11956 RENOVASJONSAVGIFT 44 248                36 000                40 800                

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 28 164                22 000                45 939                

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 810                      -                       977                      

12001 INVENTAR OG UTSTYR 17 515                50 000                22 558                

12004 KJØP AV DATAMASKINER 27 826                50 000                28 930                

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 3 217                   10 000                -                       

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 17 088                -                       4 950                   

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 18 110                20 000                14 377                

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 24 578                3 000                   2 816                   

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 1 743                   5 000                   3 781                   

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 3 750                   2 000                   -                       

14290 BETALT MVA DRIFT 151 882              150 000              145 872              

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 151 881              90 000                145 871              

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) -                       -                       20 130                

15401 AVSETNING TIL DISP FOND -                       -                       250 000              

16302 ELEVHUSLEIE -96 000               -50 000               -130 000             

16901 FORDELTE UTGIFTER -33 000               -                       -                       

17101 REFUSJON SYKELØNN -1 067 515          -62 000               -607 629             

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -58 387               -                       -107 100             

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -151 882             -150 000             -145 872             

17301 FYLKESTILSKUDD -2 722 583          -2 830 000          -2 395 250          

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -5 908 587          -6 343 000          -6 011 976          

17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1 622 796          -2 223 000          -2 710 575          

Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT -606 026             -                       289 940              

T O T A L T -                       -                       -                       



Regnskap Buds(end)

2 016           2 016           

Prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

35221 KJØP AV AKSJER/ANDELER 143 876      200 000      

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -143 876     -200 000     

Sum prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP -               -               

Prosjekt: 2003 UTBYGGING/OMBYGGING

32001 INVENTAR/UTSTYR/MASKINER 6 745           -               

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 188 750      -               

32381 EL-INSTALLASJON 13 531        -               

32501 MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG 60 059        -               

34290 BETALT MVA INVESTERING 67 271        -               

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -67 271       -               

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -269 085     -               

Sum prosjekt: 2003 UTBYGGING/OMBYGGING -               -               

Prosjekt: 2013 VENTILASJONSANLEGG

31299 ANDRE UTGIFTER 901              -               

31951 KOMMUNALE GEBYRER 16 725        -               

32001 INVENTAR/UTSTYR/MASKINER 74 426        -               

32002 DATAUTSTYR/PROGRAMVARE 37 213        -               

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 2 536 262   4 000 000   

32381 EL-INSTALLASJON 35 828        -               

32501 MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG 1 888           -               

32701 PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGLEDELSE(KONS) 391 242      -               

34290 BETALT MVA INVESTERING 769 440      -               

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -769 440     -               

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -3 094 485  -4 000 000  

Sum prosjekt: 2013 VENTILASJONSANLEGG -               -               

Prosjekt: 2028 UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSLASS

32302 INNLEID UTBEDRING UTEANLEGG -               450 000      

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 165 020      -               

34290 BETALT MVA INVESTERING 41 255        -               

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -41 255       -               

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -165 020     -450 000     

Sum prosjekt: 2028 UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSLASS -               -               

Prosjekt: 2029 LAGERSKUR

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG -               200 000      

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -               -200 000     

Sum prosjekt: 2029 LAGERSKUR -               -               

Prosjekt: 2030 MINIBUSS

32101 KJØP AV TRANSPORTMIDLER 386 440      385 000      

34290 BETALT MVA INVESTERING -1 440         -               

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING 1 440           -               

39701 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET -386 440     -385 000     

Sum prosjekt: 2030 MINIBUSS -               -               

T O T A L T -               -               

DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 2016

TØNDERGÅRD SKOLE



TØNDERGÅRD SKOLE

Note Regnskap 2016 Regnskap 2015

EIENDELER

Anleggsmidler 34 997 034       31 286 658       

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 7 32 057 500      28 650 500      

     22799001 SKOLEBYGG 20 917 000       21 203 000       

     22799002 UTEOMRÅDE 1 350 000         1 176 500         

     22799003 LAGERHUS OG GARASJE 644 500            665 000            

     22799010 ANTENNEANLEGG 7 000                 8 000                 

     22799011 INNBRUDDSANLEGG 106 000            118 000            

     22799012 LYSARMATUR 160 000            180 000            

     22799013 VENTILASJONSANLEGG 8 263 000         4 646 000         

     22799050 PARKERINGSPLASS 610 000            654 000            

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 1 623 000        1 463 500        

     22499003 RENAULT TRAFIC KOMBI 1,9 dCi (2007) 30 500              61 500              

     22499004 MERCEDES-BEN 516/43 L KA (Minibuss) 385 000            -                     

     22499020 IKT UTSTYR/PROGRAMVARE 36 500              54 500              

     22499040 INVENTAR/UTSTYR 1 171 000         1 347 500         

Aksjer og andeler 1 316 534        1 172 658        

     22170210 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 1 316 534         1 172 658         

Omløpsmidler 21 064 308       22 043 936       

Herav:

Kortsiktige fordringer 2 066 399        2 055 461        

     21310002 REFUSJON SYKELØNN/FØDSELSPERMISJONER 271 677            461 734            

     21350502 MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE 8 1 818 135         387 185            

     21375064 FORSKUDD LØNN -683                  -                     

     21375200 FAKTURERING TØNDERGÅRD SKOLE 93 443              528 881            

     21699001 INTERIMSKONTO INNTEKTER -                     793 834            

     21699002 HJELPEKONTO BANK REF SYKELØNN -116 173           -116 173           

Kasse, postgiro, bankinnskudd 18 997 909      19 988 475      

     21020001 SMN - drift/OCR - 4202.20.98750 17 447 810       18 444 283       

     21098001 SMN - skattetrekk - 4212.05.55876 1 550 098         1 544 192         

SUM EIENDELER 56 061 342       53 330 594       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 43 865 537       36 618 726       

Herav:

Disposisjonsfond 4 8 658 722        6 350 187        

     25699001 DISPOSISJONSFOND IKKE DISPONERT 5 529 332         4 168 137         

     25699002 UTBYGGING OG REHABILITERING + sak 4/ 766 803            1 035 888         

     25699003 VENTILASJONSANLEGG R- 4/13 1 381 445         -                     

     25699015 ENERGIØKONOMISERENDE TILTAK INTERNAT 109 069            109 069            

     25699021 2022-UTBEDRING TAK 43 385              43 385              

     25699022 2026-BALLBINGE 193 708            193 708            

DETALJERT BALANSE PR 31.12.16



TØNDERGÅRD SKOLE

Note Regnskap 2016 Regnskap 2015

DETALJERT BALANSE PR 31.12.16

     25699024 2028-UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSP 284 981            450 000            

     25699025 2029-LAGERSKUR 200 000            200 000            

     25699104 ETTER- OG VIDEREUTDANNINGSTILTAK R.s 150 000            150 000            

Bundne driftsfond 5 270 965           270 965           

     25199002 PROSJEKT COMENIUS/ERASMUS+ 214 715            214 715            

     25199005 PROSJEKT UTEOMRÅDE 19 250              19 250              

     25199007 KOMPETANSEMIDLER 2010 35 000              35 000              

     25199008 LOGE VEØY - JUBILEUMSGAVE 2 000                 2 000                 

Ubundne investeringsfond -                    -                    

Bundne investeringsfond 129 986           104 986           

     25599002 2026-BALLBINGE 50 000              50 000              

     25599003 2028-UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSP 79 986              54 986              

Regnskapsmessig mindreforbruk 4 268 829        3 475 929        

     25950015 OVERSKUDD 2015 -                     -                     

     25950016 OVERSKUDD 2016 4 268 829         3 475 929         

Regnskapsmessig merforbruk -                    -                    

Kapitalkonto 10 30 537 034      26 416 658      

     25990001 KAPITALKONTO 30 537 034       26 416 658       

Langsiktig gjeld 4 460 000         4 870 000         

Herav:

Andre lån 4 460 000        4 870 000        

     24531100 KOMMUNEKREDITT NORGE AS lån nr 20049 1 100 000         1 350 000         

     24531101 KOMMUNALBANKEN LÅN 20120543 3 360 000         3 520 000         

Kortsiktig gjeld 7 735 805         11 841 868       

Herav:

Annen kortsiktig gjeld 7 735 805        11 841 868      

     23214002 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK 1 268 882         1 314 113         

     23214003 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 724 617            798 763            

     23275602 PÅLØPTE RENTER 2 099                 3 791                 

     23299102 PÅLØPT FERIEP-INNEVÆRENDE ÅR 3 963 498         3 746 217         

     23299103 PÅLØPT ARB GIV AVG FERIEP-INNEVÆREND 557 791            527 155            

     23299300 LEVERANDØRGJELD 1 218 918         5 451 830         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 56 061 342       53 330 594       
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Forord 
 
Virksomhetsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter er utarbeidet av 
administrasjonen og personalet ved skole og internat.  
 
Planen inneholder: 

• Presentasjon av Tøndergård skole og ressurssenter. 

• Utfordringer 

• Skolens visjon og pedagogiske plattform 

• Mål og strategier. 

• Resultatoppfølging. 
 
Mål og strategier for virksomheten er satt opp etter diskusjoner med de ansatte og 
med grunnlag i Vurdering av drift og aktivitetsnivå – organisering og økonomi. Vi har 
satt opp planen med et fremtidsrettet perspektiv. 
 
Planen er ment å gjenspeile dagens situasjon, men den skisserer også utfordringer vi 
står ovenfor. Dette med henblikk på satsningsområder og behov som finnes i dag og 
som vi ser for oss vil komme. Planen har et treårsperspektiv og skal fungere som en 
overordnet rammeplan. Det er med bakgrunn i Virksomhetsplanen og 
årsevalueringen at skolen hvert år utarbeider årsplan der eventuelle justeringer og 
prioriteringer fanges opp. Elevsammensetning, opplæringsbehov og særlige 
utfordringer knyttet til dette vil være styrende for en slik justering. 
 
Planen skal være et kommunikasjonsdokument overfor representantskapet og styret 
for Tøndergård skole og ressurssenter, brukerne og samarbeidspartnere, samtidig 
som den skal være et internt styringsdokument. 
 
Ved at virksomheten er behovstyrt, gir det store utfordringer til ledelsen og personalet 
til å utvikle en organisasjon som er tilpasningsdyktig, og til å bygge opp en 
personalkompetanse som sikrer det ambisjonsnivået som virksomheten presenterer 
gjennom sine målstrukturer. 
 
 
 
 
 
 
Tøndergård skole og ressurssenter, januar 2017 
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Tøndergård skole og ressurssenter – en presentasjon 

 
 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole med internat, som gir 
opplæring til barn og unge med lærevansker. Skolen har både grunnskoleelever og 
elever i videregående skole. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver av disse kommunene abonnerer på et visst antall skoleplasser, til sammen 16 
plasser. Skolen har siden 80-tallet hatt samarbeid med Møre og Romsdal 
fylkeskommune i forhold til salg av skole og internatplasser til elever i videregående 
skole. Fylkeskommunen abonnerer på til sammen 17 plasser. Dette er basert på 5- 
årig samarbeidsavtaler. Inneværende avtale løper til 1.08.2018. 
 
I tillegg selger skolen plasser til elever fra andre kommuner. Både eierkommunene 
og fylkeskommunen har muligheter til å kjøpe elevplasser utover antall 
abonnementsplasser.  
Vi tar imot elever fra hele Møre og Romsdal. Siste året har vi også åpnet for at elever 
fra andre fylker kan søke skole og internatplass. Vi har gode erfaringer med dette. 
 
Skolen har eget styre og representantskap. Eierkommunene er representert med 1 
medlem fra hver kommune. Rektor er sekretær.  
 
Vi er lokalisert fint og landlig 3 km øst for Molde sentrum. Bygningsmassen består av 
skole, 3 internatbygg, et bygg med hybler og leilighet, kantinebygg, gapahuk og 
lagerhus/sykkelbod/garasjebygg. Foruten et nytt skolebygg på 400 m2 er den 
opprinnelige bygningsmassen fra 1972. Byggene er imidlertid vesentlig rehabilitert de 
siste årene. 
 
Elevene organiseres i små grupper på i snitt 6 elever. Sosial fungering er et viktig 
kriterium i forhold til gruppesammensetting, og vi har som mål at alle elevene skal 
tilhøre et fellesskap der de har muligheter for å utvikle sosial kompetanse og oppleve 
vennskap. Elevene får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), relatert til 
læreplan for kunnskapsløftet. 
Alle elevene får tilbud om 30 timer undervisning pr uke.  
 
Elever i videregående skole søker på linjen studiespesialisering. Elevens IOP 
utarbeides ut fra sakkyndig vurdering, kartlegging og samarbeid med eleven og 
elevens nærpersoner. Kompetansemål kan derfor hentes også fra yrkesfaglige 
utdanningsprogram, som teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, helse 
og oppvekstfag, restaurant og matfag, musikk, dans, drama og idrettsfag. 
Opplæringa skreddersys den enkelte med tanke på interesser, styrker, framtid og 
voksenliv. Målet er å ruste eleven til voksenlivet både i forhold til arbeid, bolig og 
fritid. 
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Internatene har plass til sju elever i hvert av de tre byggene. Hybelbygget som er 
tilknyttet internatene har plass til fire elever totalt. Hybelleilighetene tildeles i første 
rekke elever som snart skal flytte i egen leilighet og som har behov for 
selvstendighetstrening. Internatet gir et sosialpedagogisk og miljøterapeutisk tilbud. 
Det utarbeides miljøterapeutisk plan for alle elevene ved internatet. Generell del av 
læreplanen legges til legges til grunn for mål og tiltak. 
Ledige internatplasser kan tildeles elever utenom vår skole, da etter søknad fra 
elevens hjemkommune. 
 
Personalet på skole og på internat har faste tverrfaglige møter for å gi den enkelte 
elev et helhetlig tilbud. 
 
 
 

Utfordringer: 

 
Avklaring av selskapsform. 
Samarbeidet ble etablert på 70-tallet etter privatrettslige regler. I etterkant har slike 
samarbeid blitt regulert også gjennom kommuneloven med tilhørende forskrifter og 
standarder.  
Juridisk status på interkommunale samarbeid er avgjørende for hvem som har 
ansvar og myndighet vedrørende økonomibestemmelsene i lov og forskrift. Målet er 
at ny samarbeidsavtale der selskapsform er avklart er klar til årsskiftet 2017/2018. 
 
Reforhandling av samarbeidsavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Skolen har samarbeidet med Møre og Romsdal Fylkeskommune siden 1980-tallet. 
Samarbeidet har vært basert på 5-årige samarbeidsavtaler, der fylkeskommunen har 
abonnert på et bestemt antall skoleplasser. Gjeldende avtale utløper 1.08.2018. 
Målet er at reforhandling av avtalen er på plass i løpet av vårsemesteret 2017. 
 
Bygningsmassen 
Skole- og internatbygningene er fra 1972. De siste årene har det vært utført et 
betydelig rehabiliteringsarbeid. Blant annet sto et nytt skolebygg på ca. 400 m2  ferdig 
i januar 2013. Vi har fått nye tak på hele bygningsmassen, deler av skolebygget har 
fått nytt varme- og ventilasjonsanlegg, vinduer er skiftet og det er foretatt 
etterisolering av yttervegger. Dette arbeidet er planlagt sluttført sommeren 2017. 
En del rehabiliteringsarbeid gjenstår, og en 5-årig plan for rehabilitering av 
bygningsmassen foreligger.  
 
Internattilbudet 
Det siste skoleåret har vi hatt en markant nedgang av antall internatelever. Skoleåret 
2016-2017 er et av internatbyggene brukt som skolelokaler.  
Ledige internatplasser har gjort at vi de senere årene har kunnet åpnet for salg av 
internatplasser også til elever som går på skoler i nærområdet, og som har behov for 
et miljøterapeutisk tilrettelagt botilbud. Dette er et tilbud vi ønsker å videreføre. 
 
Internatene er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Elever med store fysiske 
funksjonshemminger kan derfor ikke få tilbud om internatplass. Dette gjør at skolen 
ikke kan tilby et likeverdig tilbud til alle elevene våre, da vi ikke kan tilby denne 
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gruppen det helhetlige tilbudet som et kombinert skole- og internattilbud er. 
Fylkeskommunen og eierkommunens framtidige behov for internatplasser vil vise om 
dette er noe vi bør satse på å tilrettelegge for i framtiden. 
 
Internatet ønsker også å arbeide for at elever som har behov for et internattilbud på 
helg, kan få mulighet til det. Skal dette bli et reelt tilbud er det viktig at elevenes 
hjemkommune melder behovet til Tøndergård skole og ressurssenter. 
 
Uteområdet 
Skolen mangler universelt utformet aktivitetsplass. Planer foreligger, og målet er at 
en aktivitetsplass vil bli ferdigstilt i løpet av 2017. 

 

Skolens Visjon og Pedagogiske plattform 

 

Skolens visjon: Vi jakter på mulighetene   
 

Skolens pedagogiske plattform: 

Tøndergård skole og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk tankegang 
der helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og tilpasser 
metode, tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  
Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den 
enkelte. 
 
Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud 
lettere kunne føre til dette målet. 
Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved 
hjemmeskolen.  
 
Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer 
læring, mestring og personlig ansvar. Tett samarbeid om måloppnåelse mellom 
pedagogisk og miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et 
godt samarbeid med foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. 
Ved behov samarbeider vi også med ulike kompetansemiljø. For elever i 
videregående skole er målet at elevene skal få en opplæring som gir dem 
kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med hjemkommunen i 
forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det skal ha et 
arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 
Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt 
og inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. 
Tanken om likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. 
 
Dette medfører: 
1. Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

• Kartlegging  
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• Klart definerte individuelle opplæringsmål  

• Variasjon i nivå og tempo 

• Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

• Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes 
ulike læringsstiler i valg av læringsstrategi. 

• Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av 
egne ressurser. 

• Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial 
samhandling som viktige element. 

• Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 
 
Sosial kompetanse: 
Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 
fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  
Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i 
skolemiljøet skal være gode rollemodeller for elevene. 
 
 Prosessorientert skole: 
Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap 
gjennom åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med 
elever, foreldre og hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, 
nytenkning og nyskaping. Det er lov å feile. 
  
Videre- og etterutdanning: 
Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov 
og satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov 
som eierkommunene til enhver tid etterspør. 
 

MÅL I PLANPERIODEN 

Hovedmål 1 - Opplæring 

Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud på internatet 
som fremmer læring, mestring, trivsel og personlig ansvar ut ifra den enkelte 
elevs forutsetninger. 

 

Delmål 1 

Tilrettelegge opplæringen / botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine 
kunnskaper og ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 

Opplæringa skal legge vekt på å gi elevene kunnskaper, holdninger og verdier 
som gjør dem best mulig i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og 
samfunnslivet. 

 

Tiltak: 

• Følge oppsatt plan for inntaksprosedyre før tildeling av skole- og internatplass 
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• Ta utgangspunkt i sakkyndig vurdering, individuell plan, tester / utredninger, 
foreta observasjon og kartlegging, og nyttiggjøre seg denne informasjonen 
som en basis i det spesialpedagogiske arbeidet.  

• Med utgangspunkt i læreplanen og elevens egenart, utarbeide individuelle 
opplæringsplaner (IOP) og miljøterapeutisk plan til elever på internatet.  

Sette opp realistiske mål, kortsiktige og langsiktige tiltak som evalueres 
i samarbeid med eleven og elevens nærpersoner. 

 Ta hensyn til elevens læringsstil og læringstempo.  

• Gi elevene digital kompetanse, og legge til rette for muligheter til å nytte 
digitale læremidler og digitale verktøy arbeidet mot måloppnåelse.  

• Utarbeide halvårs-, uke- og dagsplaner, og sørge for at planene er kjent for 
elevens foresatte. 

• Legge til rette for et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud gjennom 
teamarbeid og tverrfaglig samarbeid  

• Legge til rette for opplevelser og kreativitet innenfor praktisk/estetiske 
fagområder. 

• Tett samarbeid mellom PPT og skole for å kvalitetssikre samsvar mellom 
sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan 

 

Delmål 2 

Gi eleven mulighet til å bruke egne ressurser og slik styrke selvbildet. 
 

Tiltak: 

• Gi oppgaver elevene mestrer og konstruktive tilbakemeldinger 

• Ta utgangspunkt i elevens sterke sider og elevens interesser 

• Gi elevene oversikt, trygghet og oppgaver som er forenlig med elevens 
forutsetninger, for slik å styrke elevens mestringsfølelse. 

• Gi rom for fleksibilitet 

• Faste elevsamtaler 
 

Delmål 3 

Tilrettelegge et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
(opplæringsloven § 9 A - 1) 

• Tilstrebe nulltoleranse for mobbing  

• Strategiplan mot mobbing  

• Aktivt elevråd 

• Trivselsregler på klasserommene 

• «Ingen utenfor uka» som årlig arrangement 

• Nok voksne i friminuttene 

• Elevsamtaler 

• Fokus på nettvett og kritisk bruk av sosiale medier 

• Fokus på respekt  

• Voksne som gode rollemodeller 

• Tett samarbeid med hjemmet. 
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Delmål 4 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode 
vennskap og føle seg akseptert. 
Tiltak: 

• Tilrettelegge for læringsarenaer som skaper tilhørighet og 
muligheter for å utvikle sosiale relasjoner 

• Tilrettelegge for gode samtaler mellom personale og elever 

• Bruk av tilrettelagt undervisningsmateriell i arbeidet (eks.”Det er mitt valg”, 
ART, Jeg er unik, Sosiale historier og Steg for steg)  

• Bruke personalet som modeller for sosial kompetanse  
- ved å være gode gruppeledere 
- bekrefte og etterspørre kompetent atferd 

Delmål 5 

Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og 
fritid. 
Tiltak: 

• Forberede elevene på yrkeslivet gjennom praktisk arbeid, yrkespraksis og 
yrkesveiledning i samarbeid med hjemkommunene 

• Være samarbeidspart ved planlegging av tilbud etter endt skolegang. 

• La eleven få kjennskap til, og mulighet for å delta i ulike fritidsaktiviteter. 

• Orientere foresatte om rettigheter knyttet til individuell plan 

• Nært samarbeid med elevens hjemkommune gjennom ansvarsgruppe 

• Gi opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter  
 

Hovedmål 2 - Kompetanse 

Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, 
sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og 
videreutdanning og intern tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
 
Skolen skal ha kompetanse innen  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, 
audiopedagogikk, fysio -, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- kartleggingsverktøy 
- digitale verktøy, læremidler og kommunikasjonshjelpemidler 
- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
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- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
Tiltak: 

• Utarbeide personalpolitisk plan med rekrutteringsbehov. 

• Rullering av kompetanseplan 

• Utarbeide IKT-plan 

• Gi rom for egenskolering og videreformidling av kunnskap. 

• Tilrettelegge for videreutdanning og etterutdanning, og oppfordre personale til 
etterutdanning på områder skolen har behov for 

• Nødvendige kursmidler settes av på budsjettet. 

• Gi rom for drøfting av faglige og etiske spørsmål.  

• Utarbeide kartleggingsprosedyrer 

• Økt bruk av digital mappe for erfaringsdeling (pedagogisk idebank) 

• Arrangere relevante fagkurs der målgruppen er både interne og eksterne 
kursdeltakere. 

• Kartlegge ansattes digitale kompetanse, og gi felles faglig plattform. 

 

Hovedmål 3 – Arbeidsmiljø 

 
Arbeide for et støttende og inkluderende arbeidsmiljø, der kompetanse deles. 
Delmål 1 
Gi bistand til team / personale som melder behov for assistanse/ har utfordringer. 
Tiltak: 

• Kartlegging av vansker 

• Vurdering av type bistand: Eks: Veiledning fra personer i administrasjon eller 
veiledningstjenesten, kollegaveiledning etc. 

• Regelmessig vurdering av iverksatte tiltak (skriftligjøre)  

• Erfaringsdeling 
Delmål 2. 
Elever og ansatte skal oppleve et godt psykososialt arbeidsmiljø 
Tiltak:  

• Alle ansatte har plikt til å melde fra til administrasjonen om noen blir utsatt for 

alvorlige krenkelser  

• Handlingsplan, med beskrivelse av saksgang om elever blir utsatt for mobbing 

eller andre former for krenkelser gjennomgås årlig i personalgruppen, og er 

lett tilgjengelig for alle. 

 
Delmål 3  
Legge til rette for sosiale sammenkomster både for elever og foresatte, og for 
personalgruppen 
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Tiltak for personalgruppa: 

• Festkomite og enkeltpersoner tar initiativ til f.eks: teater, turer, julebord etc.)  
 
Tiltak for elevgruppa 

• Aktivitetsplan utarbeides årlig 

•   Aktivt arbeidsmiljøutvalg 
 

Hovedmål 4 - Veiledningstjenesten 

Gi praktisk- pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike 
vansker. Veiledning i forebyggende arbeid. 
 
Tiltak: 

• Gi råd og veiledning i forhold til metoder og læremidler. 

• Bruk av informasjonsteknologi i spesialundervisningen. 

• Bruk av tekniske hjelpemidler 

• Arrangere kurs og nettverkssamlinger. 

• Ta i mot besøk for presentasjon av metoder og materiell 

• Åpne for hospiteringsopphold for elever og lærere 

• Gi råd og veiledning i forhold til atferd, klassemiljø og mobbing 

• Internveiledning  
 
Videreutvikle skolen i forhold til å bli et regionalt ressurssenter for 
spesialpedagoger i grunnskole og videregående skole innen områdene: 

➢ Lese og skrivevansker 
➢ Talevansker 
➢ ASK 
➢ Matematikk vansker 
➢ Digitale læremidler og hjelpemidler 
➢ Sosiale og emosjonelle vansker 
➢ Klasseledelse 
➢ Autismespekterforstyrrelser 
➢ Miljøterapi 

 

Hovedmål 5 - Økonomi 

Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer 
den enkelte bruker et faglig godt tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt. 
 
Tiltak: 

• God økonomistyring 

• Effektiv ressursbruk 

• Avklare skolens selskapsform. 

• Avklare videre samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune  

• Selge elevplasser til grunnskoleelever utover abonnementsplassene 

• Vurdere muligheten for å ha ledige beredskapsplasser og internattilbud også 
på helg og i deler av ferier 
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Hovedmål 6 – Fysiske miljø 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut ifra behov, lover og forskrifter. 

 

Tiltak: 

• Fortsette arbeidet med tilrettelegging for et funksjonelt uteområde  
Universelt utformet aktivitetsplass, hinderløype 

• Ferdigstille arbeidet med nytt varme- og ventilasjonsanlegg i skolebygningen 

• Videre arbeid med rehabilitering av bygningsmassen (ganger, klasserom, 
elevrom internat, utskifting av vinduer, etterisolering av vegger) 

• Læremiddelsamling og elevbibliotek  

• Rehabilitering, beising og maling av yttervegger. 

 
 
 

Resultatoppfølging 
Resultatoppfølging er en 
forutsetning for å kunne styre mot 
de mål en har satt opp for 
virksomheten. Den skal være et  
internt redskap for planlegging og 
oppfølging fra ledelsens side, og 
det skal føre til større bevissthet 
hos alle ansatte om innholdet i og 
kostnadene på tiltak. En ser klart 
behov for systemer og rutiner for 
registrering og evaluering av kvaliteten og nytten av det tilbudet som gis. 
Arbeidsgiver vil følge opp skolens virksomhet gjennom: 
 

 

• Skolebasert vurdering, dvs.  
o årlig evaluering av mål satt i skolens årsplan,  
o brukerundersøkelser 
o medarbeidersamtaler 
o samtaler med elever, personale, administrasjon og foreldre 

• Årsmelding om skolens virksomhet og pedagogisk årsrapport med oversikt 
over det pedagogiske tilbudet 

• Rapportering til skolens styre og representantskap 

• Tilsyn av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 

Ut fra arbeidsområdene i perioden gjøres en prioritering som fremkommer i skolens 
årsplan. I årsplanen settes det opp delmål, tiltak og vurderingsområder og tidspunkt  
for evaluering. 
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Rapport fra vernerunde ved Tøndergård skole og ressurssenter 
tirsdag 14.02.2017 
 
Tilstede:  
Jan Helge Fjørtoft, verneombud skole  
Rut Venke Eikebø, varaverneombud internat  
Odd Asbjørn Johansen, vaktmester  
Eli Bakke, rektor  
 
Generelt. 
Sykefraværet har hatt en nedgang. Fra totalt 10,8 % skoleåret 2015-2016 til 6,8 

høstsemesteret, 2017.  

Ansvar 82310 (internatet) har en sykefraværsprosent på 10,1 % (nedgang fra 17% 

skoleåret 2015-2016), mens ansvar 82300 (skolen) har et sykefravær på 6,2 % i 

høstsemestret. (nedgang fra 7,6 % skoleåret 2015/2016) 

Sykefraværet er imidlertid fortsatt høyt, og målet er at dette skal ytterligere ned. 

 

BEHOV FOR TILTAK 
Skolebygning 
Ventilasjonsanlegget og varmeanlegget med takvarme i sør-vest fløyen er fra 

byggeår. Her er planene for rehabilitering lagt, prosjektet er utlyst på Doffin og skal 

etter planen starte våren 2017. Det er oppdaget en stor sprekke på ny dør i 

nordfløyen. Vaktmester sjekker om dette er reklamasjon. Arbeidet med skøyting av 

gulvbelegg i nordfløyen er mangelfullt utført. Det er ennå ikke utbedret i forhold til 

gliper rundt dørkarmer i administrasjonsfløy, samt problemer med at maling flasser 

av panel i samme fløy. Dette er lovet utbedret. Det innkalles til møte for gjennomgang 

av mangler. 

 

Enkelte ansatte har lite kjennskap til rutiner om datablad. Praksis blir gjennomgått 

ved skolestart. Vaktmester tar likevel en konkret gjennomgang av dette i 

personalgruppen. 

 

Personalrom 

Det kommenteres at det er for mye papir og rot på personalrommet, skole. Det er 

viktig at alle tar ansvar for å holde sin arbeidsplass ryddig og at vi føler et felles 

ansvar for orden i felleslokaler. Rektor minner om dette. 

 

TIP-avdelingen og sløydavdelingen 

Generelt behov for rehabilitering. Det er satt ned en gruppe som arbeider med 

kartlegging av behov og forslag til tiltak. Skolen burde hatt en høvelbenk tilpasset 

elever i rullestol. 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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Elevtoalett. 

Det er behov for oppussing av elevtoalettene samt toalettet ved siden av 

skolekjøkkenet. Dette er planlagt utbedret sommeren 2017 

 

Nybygget:  

Det blir rapportert om veldig varmt vann i nybygget. Fortsatt er tilbakemeldingene at 

renholdet er for dårlig. Rullestolrampe ved nødutgangen må på plass. 

Det rapporteres også om mangelfulle rutiner i forbindelse med påfyll av såpe og 

toalett / tørkepapir. Dette gjelder hele skolebygningen. Vaktmester snakker med 

renholdspersonalet om rutiner. 

 

Utvendig vedlikehold. 

Mur og treverket har behov for maling/beising, på hele bygningsmassen.. Det er 

grønske på en del av treverket som må vaskes bort. Det er også behov for tetting av 

hull i mur på internatbygninger, hybelhus og kantinebygg. 

Metallbeslaget rundt vinduer, internat er malingsslitt. 

Vaktmester er i gang med dette arbeidet. Målet er at det gjøres i løpet av vår, 

sommer og høst 2017.  

 

Internat:  

I forhold til bygningsmassen går noe av tidligere tilbakemeldinger igjen. 

Elevtoalettene på internat 1 er trange, og det er vanskelig å bistå elever med behov 

for assistanse. Takvarmen er ute av drift i deler av byggene. Takvarmen er erstattet 

av panelovner i deler av bygningsmassen.  

Kjøkkeninnredningen på internat 1 og 2 er slitt og bør skiftes.  

Ytterveggen mot vest (mot soverom) på internat 2 må rehabiliteres. 

Rampen ved inngangsdør på verandaen, internat 2 er løs og må festes. Vaktmester 

ordner dette. 

 

Parkering.  

Det rapporteres at parkering fortsatt skjer utenfor internatene og på plenen. Parkering 

skal kun skje på oppmerkede plasser, og personalet oppfordres til å minne hverandre 

om dette.  

 

 

 

 

 

Eli Bakke Odd Asbjørn Johansen  Jan Helge Fjørtoft   Rut Venke Eikebø 

Rektor Vaktmester    Verneombud  Verneombud 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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Innledning 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 

unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 

Skolen har internat med plass til 24 elever, samt en veiledningstjeneste som kan bistå 

pedagoger i spørsmål relatert til spesialundervisning. 

Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 

Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene med 

hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre kommuner enn 

eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 

Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal fylkeskommune 

etter avtale. Fylkeskommunen abonnerer på 17 skoleplasser i inneværende avtale. 

Gjeldende avtale gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18. 

Skolen eies av kommunene: 

Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 

Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser. I tillegg 

selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  

Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 

sekretær. Molde er vertskommune. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon 

utføres av kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal.  

Samarbeidet ble etablert på 1970 tallet etter privatsrettslige regler. I etterkant har slike 

samarbeid blitt regulert også gjennom kommuneloven med tilhørende forskrifter og 

standarder.  

Selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret som et organisasjonsledd under Molde 

kommune, men har i praksis blitt sett på som en egen juridisk enhet. Juridisk status på 

interkommunale samarbeid er avgjørende for hvem som har ansvar og myndighet 

vedrørende økonomibestemmelsene i lov og forskrift. Det er derfor viktig at eierkommunene 

tar stilling til hvilken juridisk stilling skolen skal ha i framtiden. Målet er at ny 

samarbeidsavtale der dette er avklart, er klar til årsskiftet 2017 /2018.   

I verden er 

du bare noen -  

for noen er du 

hele verden! 



Side 02 
 

Innledning 
   

 

Store endringer ligger også foran oss i nær framtid forbindelse med kommunereformen. Det 

er derfor nærliggende å spørre om en videreføring av nåværende rutiner kan fortsette til det 

nye kommunekartet er definert.  

 

Rolf Harald Blomvik     Eli Bakke  

styreleder      rektor 

8. februar 2017 
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Styre og representantskap 

Styrets sammensetning 

Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal 

valgperiode. Følgende medlemmer med varamedlemmer var med i styret for Tøndergård 

skole og ressurssenter fram til konstituering av nytt styre på styremøte i mars 2016: 

Kommune Fast medlem   Varamedlem 

Molde  Ivar Vereide, nestleder  Anders Thorn 

Nesset  Martinius Leirvoll  Hildegunn Skjølseth 

Fræna  Knut Sæbø   Elisabeth Langeland 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg  Aud Toril Gagnat 

Midsund Kolbjørn Stølen   Ann Kristin Holten 

Aukra  Rolf Harald Blomvik, leder Marianne Bolghaug 

Eide  Henny Marit Turøy  Erling Lyngstad 

Vestnes Gisela Smith-Nilsen  May Britt Skavnes 

Rauma  Kristian Haugan  Gunhild Dahle 

 

Fra mars 2016 og ut 2019 har styret denne sammensetninga: 

Kommune Fast medlem   Varamedlem 

Molde  Ivar Vereide, nestleder  Sidsel Rykhus 

Nesset  Rune Skjørsæter  Hildegunn Skjølseth 

Fræna  Aud S. Pedersen Malmedal Oddvar Myrseth 

Gjemnes Rolv Sæter   Kjellfrid Blakstad 

Midsund Ann Kristin Holten  Per Steinar Orvik 

Aukra  Rolf Harald Blomvik, leder Atle Ræstad 

Eide  Henny Marit Turøy  Johannes Halås 

Vestnes Gisela Smith-Nilsen  May Britt Skavnes 

Rauma  Eva Karin Gråberg  Marit Moltubakk 

I 2016 har også følgende møtt i styret: 

Kari Volden   Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 

Kjersti Løge   Leder for representantskapet 

Matthias Engel   Foreldrerepresentant 

Tommy Lund   Fagforbundet v/TSR 

Cathrine Horsgård  Utdanningsforbundet v/TSR 
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Eli Bakke         Rektor  

Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  

Representantskapets sammensetning 

Høsten 2011 valgte kommunene følgende representanter til representantskapet for 

Tøndergård skole og ressurssenter. Disse satt fram til konstituering av nytt representantskap 

i april 2016. 

Kommune Fast medlem    Varamedlem 

Molde  Ingrid Sara Amundsgård, nestleder Kjersti Løge 

Nesset  Rolf Jonas Hurlen   Edmund Morewood 

Fræna  Borghild Drejer    Aud S Pedersen Malmedal 

Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset   Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Einar Øien    Robin Sørlie 

Aukra  Helge Kjøll jr.    Hanna Valved Korsvik 

Eide  Renate Lindset Drågen   Birgit Leirmo 

Vestnes Arnfinn Stige    Aud Sissel Suoranta 

Rauma  Eva Karin Gråberg, leder  Thomas Trana 

 

Fra april 2016 har representantskapet denne sammensetninga: 

Kommune Fast medlem    Varamedlem 

Molde  Kjersti Løge, leder   Stig Ove Voll 

Nesset  Rolf Jonas Hurlen   Edmund Morewood 

Fræna  Elisabeth Langeland   Borghild Drejer 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg, nestleder Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Odd Helge Gangstad   Frits Inge Godø 

Aukra  Helge Kjøll jr.    Heidi Evelyn Løklingholm 

Eide  Kari Strand Nergård   Atle Hammerbukt 

Vestnes Arnfinn Stige    Jorunn Væge 

Rauma  Hilde Mjelva    Karina Westrum Grøvdal 
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Elevtallsutvikling 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

7
2

-7
3

7
3

-7
4

7
4

-7
5

7
5

-7
6

7
6

-7
7

7
7

-7
8

7
8

-7
9

7
9

-8
0

8
0

-8
1

8
1

-8
2

8
2

-8
3

8
3

-8
4

8
4

-8
5

8
5

-8
6

8
6

-8
7

8
7

-8
8

8
8

-8
9

8
9

-9
0

9
0

-9
1

9
1

-9
2

9
2

-9
3

9
3

-9
4

9
4

-9
5

9
5

-9
6

9
6

-9
7

9
7

-9
8

8
9

-9
9

9
9

-0
0

0
0

-0
1

0
1

-0
2

0
2

-0
3

0
3

-0
4

0
4

-0
5

0
5

-0
6

0
6

-0
7

0
7

-0
8

0
8

-0
9

0
9

-1
0

1
0

-1
1

1
1

-1
2

1
2

-1
3

1
3

-1
4

1
4

-1
5

1
5

-1
6

Elever 1972/1973 - 2015/2016

Antall elever

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

0
2

-0
3

0
3

-0
4

0
4

-0
5

0
5

-0
6

0
6

-0
7

0
7

-0
8

0
8

-0
9

0
9

-1
0

1
0

-1
1

1
1

-1
2

1
3

-1
4

1
4

-1
5

1
5

-1
6

Elever 2002/2003 - 2015/2016
Grunnskole - Videregående

Grunnskole Videregående skole



Side 06 
 

Budsjett 2016 
   

 

Budsjett 2016 

Budsjettrammen 

Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser og 

Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser. I tillegg har skolen 

gjesteelever fra andre kommuner / fylkeskommuner. Både fylkeskommunen og en del av 

våre eierkommuner kjøper plasser utover de plassene de abonnerer på.  

Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  

Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte elevplasser. 

Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede ekstraressurser på 

enkeltelever. Når budsjettet utarbeides har administrasjonen kun overs\ikt over antall elever 

for vårsemesteret (7/12 av budsjettåret) Driftsgrunnlaget for høstsemesteret blir derfor satt 

opp på et usikkert grunnlag. Det er derfor lagt opp til budsjettjusteringer i løpet av 

høstsemesteret. For 2016 stemte antagelser for høstsemesteret bra i forhold til kalkulerte 

inntekter / utgifter, og det var derfor ikke behov for justeringer: 

Budsjettforslag for 2016 baserte seg på følgende omfang av salg av tjenester: 

Grunnskoleelever 

Skole: 

16 abonnementsplasser. 

18 ekstra skoleplasser våren 2016, 16 ekstra plasser høsten 2016. 

5 gjesteelever våren 2016, 6 gjesteelever høsten 2016. 

Internat: 

3,8 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2016 (både grunnskole og videregående 

skole), 4 plasser høsten 2016. 

6 gjesteelever våren 2016 (betalt av kommuner utenom eierkommunene), 6 gjesteelever 

høsten 2016. 

Videregående elever  

(betalt av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkes-kommune) 

Skole: 

21 elever våren 2016, 21 elever høsten 2016. 

Internat: 

6 elever våren 2016, 6 elever høsten 2016 
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Beregning av skole og internatsatser for 2016 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor var 

beregnet til 2,9 % (okt.14 – okt. 15)   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2016 ble dermed slik: 

                                      Sats 2015   Sats 2016 

Skoleplass  424 500   437 000 

Internatplass  429 000   441 500 

Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13 til 1.08.2018, om 

kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og Romsdal 

fylkeskommune. Satsene er like for elever i grunnskolealder og i videregående skole. 

Følgende forutsetninger ble lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 

• arbeidsgiveravgift 14,1 %  

• arbeidsgivers premie i KLP 20 %  

• arbeidsgivers premie i STP 12.25 % 

• lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.05.2015 

• forventet pris og lønnsvekst  
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Elever 2016 

Elevtall: 

Skole 

Våren 2016. 

Grunnskoleelever totalt (inkl. gjesteelever og deltidselever): 34  

Elever i videregående skole:      23 

SUM        57   

   

 

Høsten 2016 

Grunnskoleelever totalt (inkl. gjesteelever og deltidselever) 38 

Elever i videregående skole      21 

SUM        59  

 

Internat: 

Våren 2016 

Eierkommuner       5    

Gjesteelever       6   

Internatplasser betalt av fylkeskommunen     

 (Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane)    6 

SUM        17 

 

Høsten 2016 

Eierkommuner       2  

Gjesteelever       3  

Internatplasser betalt av fylkeskommunen   8 

SUM        13 

 

 

Flere elever har store hjelpebehov. Det søkes derfor om ekstra assistentressurs til en del av 

elevene, både på skole og på internat. Personale tilsettes utfra tildelte midler. 
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Personalet 2016 
Skolen har en stabil og godt kvalifisert personalgruppe. Pedagogisk personale har ulik type 

grunnutdanninger. Vi har spesialpedagoger med både faglærer, allmennlærer, førskolelærer 

og vernepleie som grunnutdanning. I tillegg har de fleste et eller flere år med bl.a. 

spesialpedagogisk tilleggsutdanning. Audiopedagogikk, tegnspråk, logopedi, musikkterapi, 

ASK ( alternativ, supplerende kommunikasjon) og klinisk pedagogikk er eksempler på 

tilleggsutdanninger. Miljøterapeutene på internatet har grunnutdanning både som 

vernepleier, barnevernspedagog, fysioterapeut og sosionom. 

I tillegg har skolen en rekke fagarbeidere innen ulike yrkesfag. De fleste er barne- og 

ungdomsarbeidere. Vi har også assistenter uten formell kompetanse, men med lang og god 

realkompetanse. 

Elevene ved skolen har mange ulike diagnoser og gjerne en sammensatt problematikk. 

Dette stiller krav om personale med ulike typer kompetanse. Elevene kan ha utfordringer i 

forhold til tale/språk, sosiale/emosjonelle vansker, synsvansker, hørselsvansker, fysiske 

vansker etc. Felles for alle er at de har større eller mindre grad av lærevansker. For å kunne 

legge til rette og gi den enkelte elev et mest mulig tilrettelagt og helhetlig tilbud, er vi 

avhengig av et personale med bred kompetanse både faglig og på det spesialpedagogiske 

feltet. Vi er også avhengig i å ha en personalgruppe som deler sin kompetanse, som setter 

den enkelte elev i sentrum og som samarbeider både internt og eksternt. Personalet tilsettes 

ut fra antall elever både på skole og internat. Forutsigbarhet i forhold til samarbeidsavtaler er 

derfor viktig for å kunne beholde en godt kvalifisert personalgruppe. 

De siste årene har vi hatt flere omorganiseringer på gang i forhold til bemanning. 

Administrasjonsressursen på internatet har blitt redusert med 2 årsverk, både som følge av 

organisasjonsendringer på grunn av merforbruk over tid, men også som følge av en markant 

nedgang i antall elever.  

Bemanningsfaktoren på internatet har blitt redusert fra 0,7 til 0,6 stilling pr elev. Dette har 

ført til behov for endring av arbeidsplaner for å sikre nok personale på ettermiddagstid/ 

kveld. Tilstedeværelsen til ansatte har økt etter at en del særordninger for en liten del av 

personalgruppen ble vedtatt fjernet,  
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I 2016 hadde skole og internat følgende bemanning: 

Skole: 

23 lærere / spesialpedagoger, tilsammen 20,75 stillinger våren 16, 

20,35 stillinger høsten 2016 

Rektor og 2 undervisningsinspektører i tilsammen 240 % stilling 

Sekretær/økonomimedarbeider: 100 % stilling 

Fysioterapeut i 50 % stilling 

Ergoterapeut 20 % stilling 

3 renholdere: 120 % stilling 

Vaktmester 100 % stilling 

Fagarbeidere / assistenter tilsatt etter søknad om ekstraressurser. 

Internat: 

Våren 2016 

Miljøterapeuter/ miljøarbeidere: Til sammen 15,72 stilling totalt på alle tre internatene våren 

2016, 11,64 stilling høsten 2016 

Internatleder: 70 % stilling våren 2916, 50 % stilling høsten 2016 

 

Likestilling 

Vi tilstreber mest mulig lik representasjon av kvinner og menn både på internatene og på 

skolen. Dette er viktig, både arbeidsmiljømessig, men ikke minst for at elevene skal ha både 

mannlige og kvinnelige rollemodeller. Tøndergård skole og ressurssenter har et tariffbasert 

lønnssystem som gir lik lønn for likt arbeid. 

Skoleåret 2015-16 var kjønnsfordelingen slik: 

Av totalt 98 ansatte på skole og internat var 69,4% kvinner, 30,6% menn. Snittet er utregnet 

etter antall ansatte, og ikke etter antall årsverk. 

Tøndergård skole og ressurssenter arbeider for at ansatte og nyansatte skal ha gode 

arbeidsvilkår uavhengig av funksjonsevne, kjønn, religion, politisk ståsted, seksuell 

orientering eller etnisk bakgrunn. 

 

Etikk 

Etikk er en alltid levende tanke om hvordan ting skal være, hva som er rett og galt, rettferdig 

og urettferdig i ulike situasjoner. I vårt arbeid med opplæring og tilrettelegging for barn med 

spesielle behov vil fokuset bestandig være på elevene. Å sette av tid til felles etisk og 

verdibasert refleksjon blir da en viktig arbeidsmiljøfaktor blant de ansatte. Skolens etiske 

retningslinjer, sammen med skolens pedagogisk plattform skal være til hjelp refleksjon rundt 

etiske dilemmaer som oppstår når ulike verdier eller normer kommer i konflikt med 

hverandre, det som er rett for én, blir feil for en annen og når en opplever at ingen av 

løsningene er gode. 
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Internkontroll 
Tøndergård skole og ressurssenter gjennomfører internkontroll etter gjeldende lover og 

forskrifter. 

 

Sykefravær 
Sykefraværet hadde en total oppgang fra 8,5% i 2015 til 10,3% i 2016. Sykefraværet på 

skolen hadde en oppgang på 1,1% fra 7,5 til 8,6%, mens internatet hadde en oppgang på 

5,8%, fra 12% til 17,8% i samme periode. Dette tallet er svært høyt, og flere ansatte på 

internatet relaterte det høye sykefraværet til omlegging av turnus, med flere seinvakter pr. 

uke. Vi har tatt tak i dette og turnusen er igjen endret. 
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Investering 2016 

Nytt varme og ventilasjonsanlegg i skolens nord-vest fløy 

I styresak 5/15 ble utskifting av varme og ventilasjonsanlegg vedtatt utbedret i resterende 

del av skolefløyen sommeren 2017 og sommeren 2018.  

I juni 2015 hadde imidlertid skolen tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler. I rapporten etter tilsynet ble det anmerket at ventilasjonsløsningen i under-

visningsrommene i vestfløyen ikke tilfredsstiller gjeldende retningslinjer. I kommentarfeltet 

blir det skrevet: 

Et styrevedtak med en investeringsplan foreligger. Nytt ventilasjonsanlegg skal installeres og 

flere andre utbedringstiltak skal gjennomføres i 2017. Vi forventer at dette blir realisert og gir 

derfor en anmerkning for å understreke viktigheten av dette. 

Siden konsekvensen dersom dette arbeidet ikke ble gjennomført som planlagt kunne bli at 

skolen ble stengt, foreslo skolens byggenemd at arbeidet ble framskyndet og at del 2 av 

prosjektet (skolens nordfløy) ble utført sommeren 2016.  

Prosjektet omfattet også innsetting av nye vinduer på nord og sørsiden, solskjerming, nye 

dører til korridor og klasserom, nye garderobeløsninger, maling- og snekkerarbeid. 

Totale kostnader 2016: Kr. 3.721.984,- (inkl.mva) 

Universelt utformet aktivitetsplass 

Skolen mangler universelt utformet aktivitetsplass. Det ble i styresak 66/15. Forslag til 

revidert investeringsbudsjett satt av kr 450.000,- til grunnarbeid og innkjøp av dissestativ. 

Arbeidet ble utlyst på Doffin våren 2016. Det viste seg at kostnadene på mottatte tilbud fra 

leverandører lå langt over de midlene skolen disponerte til dette formålet. Konkurransen ble 

derfor avlyst. Det ble bestemt at en skulle innhente tilbud på grunnarbeidet, slik at dette 

kunne gjøres i elevenes sommerferie. Arbeidet ble utført sommeren 2016, med mål om at 

arbeidet ferdigstilles sommeren 2017. Kostnader for grunnarbeid 2016: kr 165.000,- 

Lagerskur 

Mange av elevene har rullestoler, sykler etc. som krever regelmessig lading. Det ble i 

styresak 66/15 vedtatt å sette av kr 200.000,- til oppføring av lagerskur. Arbeidet ble sluttført 

våren 2016. Kostnader for oppsetting av lagerskur, inkludert elektriker og malingsarbeid,  

kr 215.000,- 
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Kjøp av skolebil 

Skolen disponerte 2 minibusser ved inngangen av 2016. En 13-seter Mercedes Benz, 2002 

modell (bil med rullestolrampe og feste til rullestol), og en 9-seter Renault Traffic,  

2004 modell. Bilene ble nyttet både i undervisningssammenheng (kjøring til/fra svømming, 

friluftsliv, handicapriding etc.), til skolekjøring, og i forbindelse med fritidsaktiviteter på 

internatet. Bilene, og da særlig 13-seteren, var preget av alder og slitasje, og styret ble i 

styresak 12/16 orientert om at en må beregne at det vil bli behov for utskifting i løpet av 

nærmeste framtid. Mercedes-en viste seg å være i dårligere forfatning enn antatt da styret 

ble orientert om saken, og i slutten av oktober fikk vi ikke start på bilen. Det viste seg at en 

glødeplugg var defekt. Denne ble byttet, uten at bilen startet. Det viste seg videre at det var 

dyselekkasje fra alle fire dyser, og vi ble forespeila en reparasjonskostnad på kr. 32.000,- i 

deler, samt pris for arbeid. Verkstedet kunne ikke garantere at det kun var dette som var 

årsak til at en ikke fikk start på bilen. 

Når bilen i tillegg hadde rustskader, var kollisjonsskadd bak slik at folk klager over at eksos 

lekker inn bakdøra, ble det i samråd med styreleder bestemt å få fortgang på nybilkjøpet. 

Det ble innhentet pristilbud både på ny bil, og det ble undersøkt tilgjengelige, aktuelle biler 

på Finn.no 

Beste tilbudet totalt sett fikk vi hos lokal forhandler i Molde. De hadde inne en 16 seter 

Mercedes-Benz Sprinter 2012 modell med ferdig montert rullestolrampe og med plass til 2 

rullestoler. Bilen har elektrisk sidedør, nye sommer og vinterdekk, krok, ryggekamera, 

automatgir, med 1 års bruktbilgaranti. Forhandler kunne ta skolebilen i innbytte, mot fratrekk 

i prisen. Kort leveringstid og lokal forhandler med merkeverksted var også positive faktorer 

som var med i vår vurdering. 

Total pris inkludert 1 år/15.000 km bruktbilgaranti, ferdig registrert og med årsavgift betalt, er 

kr 395.000,-. Innbyttepris for den gamle skolebilen kommer som fratrekk, slik at totale 

kostnader ble kr 385.000,-. Bilen ble finansiert av fondsmidler. 

 

 

 

 

 



Side 14 
 

Regnskap 2016 
   

 

Regnskap 2016 
Regnskap for 2016 følger vedlagt saken. Som vedlegg følger også hovedoversikt, noter, 

balanseregnskap og investeringsregnskap for 2016.Regnskapet som legges fram for styret 

er ikke revidert, og derfor foreløpig. Revidert regnskap vil først bli lagt fram for 

representantskapet i møte 28.04.2017.Vi har bedt revisor om gjennomgang og eventuelle 

kommentarer til regnskapet. 

Som det framgår av vedlagte regnskap har skolen et regnskapsmessig mindreforbruk på  

Kr. 4.268 829 for 2016. 

Dette skyldes i hovedsak organisering internt ved sykefravær over 16 dager, både på skole 

og internat, innsparing av administrative ressurser, organisatoriske endringer internat og 

mindre utgifter til KLP enn budsjettert.  

Ansvar 82310, internat er nå i balanse. 
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Vedlegg 
Driftsregnskap 2016 

Investeringsregnskap 2016 

Balanse pr 31.12 2016 

Noter 

Driftsregnskap 2016 spesifisert pr. ansvar 

Detaljert investeringsregnskap 

Detaljert balanse pr. 31.12.2016 

Revisjonsberetning 2016 
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 28. APRIL 2017 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Rolf Jonas Hurlen   Nesset kommune 

Jan Karstein Schjølberg  Gjemnes kommune 

Odd Helge Gangstad   Midsund kommune 

Helge Kjøll jr.    Aukra kommune 

Kari Strand     Eide kommune 

Arnfinn Stige    Vestnes kommune 

Hilde Mjelva    Rauma kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Fræna kommune hadde meldt forfall. 

 

SAK 1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

SAK 2/17 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters regnskap for 2016 

Innstilling til styret 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig regnskap for 2016. 

 

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig regnskap for 2016. Styret 
er bevisst på at overskudd over år er i største laget, og legger opp til reduksjon i åra 
framover. 
 
Representantskapets enstemmige vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet for 2016.  
 

SAK 3/17 Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen på 

Tøndergård skole og ressurssenter. 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen. 

Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 

 

SAK 4/17 Regnskapsmessig mindreforbruk 2016 / Disposisjonsfond 

Enstemmig vedtak:  

Mindreforbruket for 2016 på kr. 4.268.829,- overføres 25699001: Disposisjonsfond ikke 
disponert. 
 

 



 

SAK 5/17 Prosjekt varme- og ventilasjon Del 3 

Enstemmig vedtak:  

Arbeidet med rehabilitering av sørvestfløyen gjennomføres sommeren 2017.  
Arbeidet vil bestå av: 

• Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg,  

• Etterisolering av sør- og østvegg 

• Utskifting av vinduer sør- og østvegg 

• Utskifting av dører 

• Malingsarbeid og nytt gulvbelegg 

• Rehabilitering av elevtoalett 

• Rehabilitering av TIP / formingsavdeling 

• Ny nødutgang i 1.etg. på sørsiden av skolebygget. 
 

Prosjektet finansieres slik: 
Avsatte midler på disp.fond 25699003 kr.:   1.381.444,- 
Midler overført fra udisp. disposisjonsfond kr:  6.537.806,- 
Totalt kr       7.919.250,- 
 

SAK 6/17 Prosjekt universelt utformet aktivitetsplass 

Enstemmig vedtak:  

Universelt utformet aktivitetsplass ferdigstilles sommeren 2017. Kr 325.000,- overføres fra 
udisponert disposisjonsforn til disposisjonsfond 256899024 for å finansiere aktivitetsplassen. 
 

SAK 7/17 Innkjøp av personbil 

Enstemmig vedtak:  

Kr 215.000 overføres udisponert disposisjonsfond til investeringsfond for finansiering av 

personbil, Toyota Yaris 2017 mod. 

 

SAK 8/17 Stenging av tidligere vedtatte prosjekt 

Enstemmig vedtak:  

A. Disposisjonsfond 25699021 2022 stenges. Kr 43.385 overføres 25699001. 

Disposisjonsfond, ikke disponert 

B. Disposisjonsfond 25699025 stenges. Kr 200 000,- overføres 25699002, Utbygging og 

rehabilitering. 

C. Bunde driftsfond 25199008 stenges. Kr 2000,- overføres til Investeringsfond 25699024 

2028, Universelt utformet aktivitetsplass. 

D. Bunde driftsfond 2519907 stenges. Kr 35.000 overføres disp.fond 25699104. Etter og 

videreutdanningstiltak. 

 

 

Møtet sluttet kl. 14.00. 

 

 

Eli Bakke, ref. 

 



Tøndergård skole og ressurssenter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 9. juni 2017 KL. 13.00 
 
Tilstede: Rune Skjørsæther    Nesset kommune 
  Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune 
  Rolv Sæter     Gjemnes kommune 
  Per Steinar Orvik (vara)   Midsund kommune   
  Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 

Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
      
For øvrig møtte:  

Geir Løkhaug     Utdanningsavdelinga 
Matthias Engel    Foreldrerepresentant 
Tommy Lund     Fagforbundet 
Eli Bakke     Rektor, sekretær for styret 

 
Molde, Eide og Vestnes kommuner meldt forfall, leder representantskapet Kjersti Løge, 
inspektør Nora Jørgensen og representant for Utdanningsforbundet, Cathrine Horsgård 
meldte forfall.  
 

 
SAK 22/17  REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 23/17  ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2017-2018 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret 2017-2018 
med de endringer som kom fram i saksbehandlinga. 
 

SAK 24/17  PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanseutvikling for 
skoleåret 2017-2018. 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan for 
kompetanseutvikling 2017-2018. 
 

SAK 25/17 GODKJENNING AV FORELØPIG RAMMETIMETALL FOR 2017-2018 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall for 
skoleåret 2017-2018 med 19 802 timer. 
Det settes av en tidsressurspott tilsvarende 8,33 timer pr. elev. Ressursen fordeles i 
samarbeid med tillitsvalgte. 
Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved endring av elevtall. 
 

 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 26/17  LOKAL SÆRAVTALE FOR KONTAKTLÆRERFUNKSJON VED 
TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner lokal særavtale for 
kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og ressurssenter for skoleåret 2017-2018. 
 

SAK 27/17  ARBEIDSAVTALE FOR LÆRERE SKOLEÅRET 2017-2018 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 28/17  ORIENTERING OM PLANLAGT RENOVERINGSARBEID AV SKOLENS 
SØRVESTFLØY SOMMEREN 2017 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

SAK 29/17  TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURESSENTER - SELSKAPSFORM 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til framdriftsplan slik skissert 
i saksutredningen. 

 
SAK 30/17  OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 27.08.04 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 2017-
2018. 
 

SAK 31/17  OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 22.04.06 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 2017-
2018 under forutsetning av at Skodje kommune dekker alle kostnader vedrørende skole- og 
internattilbudet. 
 

SAK 32/17  STILLING SOM INTERNATLEDER  
Enstemmig vedtak: 
Jan Erik Nilsen får tilbud om et videre engasjement som internatleder skoleåret 2017-2018,  
i en kombinasjon av ca. 50%internatleder og ca. 50% miljøterapeut. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 15.00 
 
Eli Bakke, sekretær 



Fra: Eik, Mette Heimdal (mette.eik@molde.kommune.no)
Sendt: 26.06.2017 09:54:56
Til: Vereide, Ivar Ola; Lianes, Marianne; Liv Husby; Frode Sundstrøm; Postmottak Nesset kommune; Odd Eirik
Bergheim; Postmottak Fræna kommune; Post Gjemnes kommune; Mari Unhjem; Abelseth, Astrid; Håseth-Eik, Siv
Janne; Aukra - Post; Eide servicekontor; Vestnes - postmottak; Rauma - Postmottak; Misund, Janne Hansteen;
Smørholm, Britt; Oterhals, Anne
Kopi: Bakke, Eli

Emne: Sakspapir og hovedutskrift styremøtet 09.06.2017 Tøndergård skole og ressurssenter
Vedlegg: Hovedutskrift 09.06.2017.pdf;Styremøte 9.06.2017.pdf;Årsplan 17-18.pdf;Kompetanseutviklingsplan
2017-2018.pdf;Protokoll og lokal særavtale.pdf
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Med vennlig hilsen
 
Tøndergård skole og ressurssenter
 
Mette Heimdal Eik
Økonomimedarbeider og sekretær
71 19 56 60
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Tøndergård skole og ressurssenter 

Tøndergård skole og ressurssenter 
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Org.nr.:      87 66 63 252 
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Molde, 9.06.2017 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK  22/17 Referatsaker 

 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

194 299,3 18.04.2017 Utdanningsforbundet Protokoll/lønnsregulering 2017 

196 ventilasjon 
2017 

18.04.2017 Molde kommune, byggesak og 
geodata 

Tillatelse til oppføring av bygg for teknisk rom. 

229 298,22 20.04.2017 IKT v/Martin Pedersen Om innkjøpsavtale ROR IKT 

232 298,21 21.04.2017 Møre og Romsdal Revisjon IKS Revisjon av årsregnskap 2016 

250 808 24.04.2017 Bertel O. Steen Varsel om EU-kontroll Mercedes UX66348 

264 ventilasjon 28.04.2017 Xpro v/Helge Rønning Framdrift ombygging 2017 

269 271 03.05.2017 Fylkesmannen i M&R Foreløpig tilsynsrapport, forhåndsvarsel 

303 KBN perm 10.05.2017 Kommunalbanken Norge Setter ned renta på 0,15 prosentpoeng 

327 01, avtaler 22.05.2017 Molde Båthavnlag AS Leie av båtplass 16.05.17-15.05.18 

328 akt.plass 22.05.2017 Anleggsgartner I. Jonassen Nytt pristilbud på aktivitetsplass 

335 299,3 22.05.2017 Utdanningsforbundet lokalt Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon 

347 forsikring 29.05.2017 Gjensidige Kundeutbytte 2016 

348 ventilasjon  29.05.2017 Bill Mosberg AS Kontrakt maling og golvlegging 

353 ventilasjon  29.05.2017 Xpro v/Helge Rønning Adresseliste aktører 

     

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

122 663 28.04.2017 Alle foresatte Brukerundersøkelse skoleåret 2016-17 

142 plan/bygg 03.05.2017 Plan- og byggenemnda Innkalling til byggemøte 05.05.2017 

204 663 22.05.2017 Alle foresatte Invitasjon til grillfest 

212 808 29.05.2017 Div. Retningslinjer for bruk av ny personbil (Yaris) 

 
 
 
 
Innstilling: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Molde, 9.06.2017 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 23/17 Årsplan for skoleåret 2017-2018 

 

  
Styret for Tøndergård skole har i sak 3/17 godkjent virksomhetsplan for 2017-2019. 
Årsplanen for 2017-18 bygger på denne. 
 
Virksomhetsplanen, med sin beskrivelse av mål i planperioden, er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av årsplanen.  
Hovedmål og delmål er satt innen områdene: 
 

➢ Opplæring 
➢ Kompetanse 
➢ Arbeidsmiljø 
➢ Veiledningstjenesten 
➢ Økonomi 
➢ Fysisk miljø 

 
Skolens visjon og pedagogisk plattform er innarbeidet i skolens virksomhetsplan.  
 
Måloppnåelse i forhold til årsplan for 2016-17 er evaluert i skolens årsevaluering våren 
2017, og dette er det tatt hensyn til i forslaget som legges fram.  
En oppsummering av evalueringsarbeidet vil bli presentert i skolens pedagogiske 
årsrapport, høsten 2017. 
 
Årsplan for skoleåret 2017-2018 følger saken som vedlegg. 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret  
2017-2018. 
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Molde, 9.06.2017 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 24/17  Plan for kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og 
ressurssenter 

Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
Planen ble først gjort gjeldende for perioden 2005 – 2008.  
 

I Kompetanse for kvalitet, Strategi for og videreutdanning av lærere og skoleledere 

frem mot 2025, legges rammen for den nasjonale satsningen. Denne satsningen har 

blitt til i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og 

Kunnskapsdepartementet. Målet med planen er økt læringsutbytte for elevene. 

 

Planen åpner for at en lokalt kan definere behov for kompetanseutvikling og dermed 

utvikle lokale og regionale tilbud.  

 

Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-

utviklingsplan. Skolen har fått statlige midler gjennom Molde kommunes tildeling. 

Skoleåret 2016-2017 fikk to lærere tildelt videreutdanningsmidler. Den ene tok 

videreutdanning innen veiledning, 30 studiepoeng (vikarordningen), mens den andre 

tok 30 studiepoeng i ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) (stipendordningen) 

Ingen har søkt om videreutdanningsmidler for skoleåret 2017-2018 

 

Selv om studiekatalogen Kompetanse for kvalitet, Strategi for og videreutdanning for 

lærere og skoleledere, er rettet mot lærere, er det viktig at vi tenker hele 

personalgruppen i forhold til kompetanseutviklingsplanen vår.  

Både miljøpersonale ved internatene og assistentene ved skolen er viktige aktører og 

samarbeidspartnere i arbeidet for å gi elevene våre et helhetlig og godt tilrettelagt 

opplæringstilbud. 
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Plan for kompetanseutvikling for Tøndergård skole og ressurssenter med Strategisk 

plan for perioden 2017–2020 og årsplan for skoleåret 2017-2018 er vedlagt 

sakspapirene. 

 

 

 

Innstilling: 

 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanse- 

utvikling for skoleåret 2017-2018  

 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan 

for kompetanseutvikling 2017-2020. 
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Molde, 9.06.2017 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 25/17  Godkjenning av foreløpig rammetimetall for 2017-2018 

 
Ved beregning av rammetimetallet ved Tøndergård skole og ressurssenter har vi som 
tidligere år lagt rundskriv F-37/88 til grunn. Dette sier at: 

• Hver elev som ikke har fullført grunnskolen skal ha et timetall på 9 t/u inkl. 
konvertering.  

• Vi har brukt samme beregning i forhold til elever i videregående skole. 
 

Alle elever ved skolen får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), og 
elevenes undervisning organiseres i grupper og/eller ”en til en” undervisning. 
 
Ved at grunnskoleelevene deles i mest mulig homogene grupper der sosiale faktorer 
er de sentrale kriteriene for gruppesammensetning, er det flere årstrinn i samme 
gruppe, og dermed vanskelig å differensiere uketimetallet. Alle grunnskoleelever får 
derfor i hovedsak et opplæringstilbud ved Tøndergård skole og ressurssenter på 30 
t/u uansett skoleår. Elever i videregående skole søkes inn på linjen 
studiespesialisering. Også de har 30 t. undervisning pr uke. 
 
Ved beregning av rammetimetallet er skolens administrasjon pålagt av styret å justere 
timetallet i forhold til det elevtallet skolen har til enhver tid, og å holde seg innenfor 
vedtatte budsjettrammer. 
 
Grunnlag for beregning: 

• Skoleåret 2017/ 2018 blir det til sammen solgt 37 grunnskoleplasser og 15,5 
videregående plasser. (1 elev i videregående skole har søkt deltidsplass.)   

• Det er for skoleåret 2017–2018 beregnet 35 timer til skolens 
veiledningstjeneste. 
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Rammetimetallet for skoleåret 2017/18 er beregnet til følgende: 
 

 
 

 

Totalt rammetimetall for 2017/2018 blir da 19802. Av dette settes 441,21 timer av i 
tidsressurspotten som fordeles til lærere med ekstra byrdefull undervisning. 
 
Rammetimetallet skal dekke spesialundervisning og allmennpedagogiske 
styrkingstiltak som kontaktlærer, rådgiving, sosiallærer og tillitsvalgt. Det blir satt av en 
pott for å dekke opp for vikarutgifter. 
 

Tidsressurspotten 

Tidsressurspotten har sin bakgrunn i den tidligere konverteringsressursen, som 

oppstod på̊ første del av 1970-tallet, da lov om spesialskoler og lov om grunnskoler 

ble slått sammen. Lærere som arbeidet etter lov om spesialskoler hadde lavere 

årsramme for undervisning enn lærere som hadde spesialundervisning i ordinære 

grunnskoler, noe mange oppfattet som urettferdig. Begrepet konverteringstid” ble 

innført i forbindelse med overgangen til samme lov- og avtaleverk. Man konverterte 

undervisning til annet arbeid, primært for- og etterarbeid knyttet til undervisningen, 

men også til kontakt med foresatte og annet fagpersonell. Ved sammenslåing av de 

to lovverkene ble konverteringsressursen avtalefestet, slik at det ikke skulle være 

noen forskjell på om man hadde spesialundervisning i en spesialskole eller i en 

ordinær grunnskole.  

Reduksjonen i undervisningstiden ble beregnet ulikt avhengig av skoletrinn.  På 

ungdomstrinnet ble som eksempel 9 % av leseplikten konvertert til oppgaver som var 

spesielle for spesialundervisningen. (Diagnostisering av elever, samarbeid med 

kolleger, foreldre og andre, utarbeiding av individuelt undervisningsmateriell, IOP 

arbeid, rapportskriving osv.) 

Den beregnede konverteringsressursen ble sett på som en samlet ressurs til skolen. 

(Rundskriv F-042-98) 

I tariffoppgjøret i 2006 ble det avtalt en omfordeling av ressursen. Ressursen skulle 

nå beregnes på grunnlag av antall elever på den enkelte skole. 

Grunnlag

Tidsressurs

pott

37elever (37 grunnskoleplasser x 9) 333,00 8,11

16 videregåendeskoleplasser ( 15,5 plasser x 9) 139,50 3,50

Veiledningstjenesten 37,00

Sum 509,50 11,61

Sum årstimer (uketimer x 38 uker) 19 361,00 441,21
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Konverteringsressursen ble tatt ut av avtalen og avtalen fikk en ny bestemmelse, 

Tidsressurs til byrdefull arbeidssituasjon i skoleverket.  

Tidsressurssen ble utregnet etter samlet elevtall ved skolen, ved at hver elev utløste 

2 timer/år. 

For skoler der alle elevene har spesialundervisning medførte denne omleggingen 

langt færre timer til dette arbeidet.  

Tøndergård skole og ressurssenter fikk fram til skoleåret 2014-2015 beholde 

konverteringsressursen. Dette skoleåret utgjorde det en samlet ressurs på 35 timer 

pr.uke. 

Siden all undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter er 

spesialundervisning, samtidig som skolen har et lavt elevtall sammenlignet med en 

ordinær skole, slår den nye beregningsmodellen svært uheldig ut for vårt personale. 

Styret vedtok derfor i sak 22/15 at en alternativ utregningsmodell skulle tas i bruk ved 

skolen. Det ble bestemt at en klasse med 6 elever som alle har spesialundervisning 

etter § 5.1 i opplæringsloven, utløser samme antall timer som en ordinær klasse med 

25 elever. Hver elev vil med et slikt regnestykke utløse 8,33 timer til tidsressurspotten 

pr. år. For skoleåret 2017-2018 vil dette gi en tidsressurspott på 441,21 timer pr år, 

som tilsvarer ca. 11,6 timer pr. uke. 

Disse timene vil bli fordelt i samråd med tillitsvalgt til lærere med en ekstra byrdefull 

undervisningssituasjon. I tillegg får alle kontaktlærere 1 time redusert leseplikt, i 

henhold til regelverket. 

 

 

 

Innstilling: 

 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall 

for skoleåret 2017-2018 med 19 802 timer.  

 

Det settes av en tidsressurspott tilsvarende 8,33 timer pr. elev pr år. Ressursen 

fordeles i samarbeid med tillitsvalgte. 

 

     Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved endring av elevtall.
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Molde, 9.06.2017 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 26/17 Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård 
skole og ressurssenter 

 
 
Rektor og Utdanningsforbundet, ved plasstillitsvalgt, er enige om at gjeldende 
avtaleverk for beregning av tid og lønn til kontaktlærertjeneste bør tilpasses vår 
skolehverdag, og bygge på de erfaringer skolen har med tidligere ordninger der 
kontaktlæreransvaret er delt mellom flere. 
 
Det er utarbeidet en lokal særavtale for skoleåret 2017-2018 av skolens administrasjon 
og tillitsvalgt. 
 
Avtalen er vedlagt saken. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret godkjenner lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2017-2018  
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Molde, 9.06.2017 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 27/17 Arbeidsavtale for lærere skoleåret 2017-2018 

 
 
 
Den 27.05.2015 ble det holdt forhandlingsmøte på Tøndergård skole og 

ressurssenter mellom rektor og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. 

 

Tema for møtet møte var SFS 2213 pkt. 4a: Arbeidsårets lengde og 

Pkt. 5.1 Arbeidstid på skolen. 

Det ble også diskutert videreføring av ordning med lik leseplikt for alle. 

 

Det ble enighet om: 
 

1. Arbeidsårets lengde skal være 190 dager (som for elevene) samt 6 

planleggingsdager på 7,5 timer 

2. Lærerne har arbeidstid på skolen i 33 t/u 

3. Lik leseplikt for alle videreføres med en årsramme på 664/885 timer (60/45 min. 

enheter) 

 

Det er enighet mellom utdanningsforbundet og skolens ledelse om at avtalen 

videreføres for skoleåret 2017-2018. 

 

 

Innstilling:  

Styret tar saken til orientering. 
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Molde, 9.06.2017 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 28/17 Orientering om planlagt renoveringsarbeid av skolens 
sørvestfløy sommeren 2017 

 
 
Skolens østfløy ble totalrenovert sommeren 2015. Nytt varme og ventilasjonsanlegg 
ble montert, vinduer ble skiftet, det ble lagt nytt gulvbelegg i deler av skolefløyen. Det 
har i tillegg blitt montert nye dører i korridoren, toalettene er rehabilitert og vegger er 
malt. Tilsvarende arbeid ble utført i nordfløyen sommeren 2016 
 
I skolens strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen er det vedtatt at tilsvarende 
arbeid skal gjennomføres i skolens sørvestfløy sommeren 2017. Arbeidet har vært 
utlyst på Doffin. Det er ført forhandlinger med tilbydere, klagefrist er utgått og kontrakter 
er utarbeidelset. Arbeidstilsynet har gitt samtykke. 
 
Det vil bli inngått kontrakt med følgende firmaer: 
Ventilasjon: Urd klima Oppdal AS 
Snekkerarbeid: Fugelsnes Bygg AS 
Elektro: iElektro AS 
Varme-rør: O.A. Sanne AS 
 
Siden dette arbeidet er langt mer omfattende enn det arbeidet som har skjedd de to 
siste somrene, har det vært nødvendig med oppstart før skoleslutt. Hele sørvestfløyen 
ble derfor tømt i løpet av uke 19, slik at rivingsarbeidet kunne starte fra uke 20. Målet 
er at arbeidet skal stå ferdig til skolestart 2017-2018. 
 
Arbeidet er kostnadsberegnet til 7,9 millioner kroner. (inkl.mva.), og vil bli finansiert av 
fondsmidler. 
En økonomisk oversikt vil bli lagt fram for styret så snart arbeidet er ferdigstilt. 
 
 
 
Innstilling 
Styret tar saken til orientering 
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Molde, 9.06.2017 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 29/17 Tøndergård skole og ressurssenter- Selskapsform 

 
 
 
Tøndergård skole og ressurssenter er et interkommunalt samarbeid som ble etablert 
tilbake på 1970-tallet. På det tidspunktet fantes det ingen kommunelov som regulerte 
ulike samarbeid mellom kommuner. Det ble i forbindelse med etableringen utarbeidet 
en samarbeidsavtale som ble godkjent kommunestyrene i skolens eierkommuner. 
Denne avtalen har blitt revidert siden den gang, sist i 2008.  
 
Gjeldende samarbeidsavtalen bruker blant annet begrepet vertskommune, som i 
ettertid har blitt et begrep i kommuneloven, og skolen er beskrevet som et 
organisasjonsledd under Molde kommune i Brønnøysundregistrene. Dette skulle tyde 
på at skolen er ment å være organisert etter det som nå beskrives som 
vertskommunemodellen i kommuneloven § 28.  
 
I samarbeidsavtalen står det imidlertid at skolen er organisert som et interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens § 27. Skolen har eget styre og representantskap der 
alle deltagerkommunene er representert.  
Praksis har vært at skolen opptrer som et IKS med eget budsjett og regnskap, eget 
personalansvar og med et styre og et representantskap. 
  
Dette gir en del utfordringer som ifølge revisor har to mulige løsninger: 
 

1. Tøndergård skole blir registrert som egen juridisk enhet 
 

2.     Tøndergård skole endrer ikke status i Brønnøysundregisteret. Budsjett og 
regnskap godkjennes av Molde kommune. Tøndergård registreres etter 
vertskommunemodellen i kommuneloven §28 

  
Revisor har i skriv til styret påpekt at vi kan risikere at revisor ikke vil godkjenne 
regnskapet til Molde kommune eller til skolen gjennom sin revisorberetning, om ikke 
dette blir ryddet opp i. Skolen kan i tillegg miste momskompensasjon på rundt 0,5 mill. 
kroner årlig, og eventuelt få straffeskatt i tillegg. 
  
Uavhengig av hvilken modell som velges må Tøndergård skole og ressurssenter 
utarbeide nye vedtekter som må godkjennes og signeres i eierkommunene.  
 

mailto:tondergard@o2i.net
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Dersom punkt 1 skal gjennomføres, må opplysningene i Brønnøysundregisteret 
oppdateres via Altinn. Skolen vil få nytt organisasjonsnummer, og det må ordnes med 
nye bankkonti. Videre må det lages egen momsoppgave for selskapet. Revisor 
påpeker at dette bør være i orden til 1. januar 2018, da en slik løsning vil være klart 
best å gjennomføre fra årets begynnelse.       
  
Alternativ 2 vil bety at Molde kommune må endelig godkjenne budsjett og årsregnskap 
for skolen.  
 
I tillegg til dette er har vi fått beskjed fra Molde kommune om at alle interkommunale 
samarbeid skal reforhandles før ny kommune blir etablert i forhold til 
kommunereformen.  Det er grunn til å anta at dette også vil gjelde andre eierkommuner 
som har planlagt sammenslåing (Eide og Fræna) 
  
Uavhengig av hvilken selskapsform som velges har Molde kommune administrativt 
signalisert endringer i forhold til overføringer til skolen, og i forhold til levering av 
tjenester. 
Molde kommune har bl.a. kompensert Tøndergård skole for pensjon til lærere siden 
2004. Siden kommunen ikke har fått noen særskilt kompensasjon til dette på flere år, 
er dette tatt ut i kommunens budsjett for 2017. Tilsvarende vil ikke Molde kommune 
trekke inn momskompensasjonene som tilfaller Tøndergård skole og ressurssenter i 
fortsettelsen. 
   
Arbeid så langt: 
Rektor har vært i kontakt med tre interkommunale skoler på Østlandet, og fått tilsendt 
samarbeidsavtalene de har utarbeidet. To av skolene er organisert etter 
vertskommunemodellen § 28 i Kommuneloven, mens den tredje skolen er organisert 
som et IKS. 
 
Vertskommunemodellen: 
Både Frydenhaug skole i Drammen og Follo barne- og ungdomsskole er organisert 
etter vertskommunemodellen.  
Frydenhaug skole eies av kommunene Nedre Eiker, Drammen, Lier, Hurum, Sande 
og Svelvik. Drammen kommune er vertskommune. 
Follo barne- og ungdomsskole eies av kommunene Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Oppegård, Vestby, Ås og Ski kommune. Ski er vertskommune. 
 
Eierforhold / arbeidsgiveransvar 
Eierkommunene eier bygningsmassen, inventar og utstyr etter en fordelingsmodell. 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvar. Skolene følger vertskommunenes budsjett 
og regnskapsrutiner. 
Møteplass, skole-skoleeier 
I en av avtalene er det bestemt at det skal holdes et årlig dialogmøte der politikere fra 
de samarbeidende kommunene, skolens ledelse, et samarbeidsutvalg med 
representanter fra kommunene, representanter fra SU og elevrådet deltar. Dette er et 
forum for informasjon, drøftinger, faglig utvikling og tilbakemeldinger fra kommuner og 
brukere. Årsrapport med regnskap / budsjett skal være utarbeidet før det innkalles til 
dialogmøte. 

mailto:tondergard@o2i.net
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I den andre samarbeidsavtalen er det bestemt oppnevnt et rådgivende interkommunalt 
utvalg. Skolen /vertskommunen innkaller utvalget til møter minst 2 ganger i året. Møtet 
skal være et forum for informasjon om og drøfting av vesentlige spørsmål som gjelder 
skolens drift og faglige utvikling. Utvalget består av en administrativ medarbeider 
utpekt av rådmannen i hver av eierkommunene, med mindre den enkelte kommune 
bestemmer noe annet. 
Økonomi: 
I den ene avtalen heter det at: Elevprisen som eierkommunen skal betale skal være lik 
(Driftsbudsjettet fordelt på antall elever). Unntaksvis kan rådgivende utvalg fastsette 
høyere elevbetaling for spesielt ressurskrevende elever. 
I den andre avtalen heter det: Kostnadene følger den enkelte elev i samsvar med 
tilbudet elevene mottar basert på hjemkommunenes enkeltvedtak. Driften av skolen 
skal skje til selvkost 
Driftsoverskudd/ driftsunderskudd 
I en av avtalene er de vedtatt at årlige driftsoverskudd / underskudd overføres i sin 
helhet til neste driftsår. I den andre står det at ete eventuelt overskudd av driften settes 
på disposisjonsfond, mens et eventuelt underskudd for skolen dekkes av 
disposisjonsfondet. Dersom disposisjonsfondet ikke er tilstrekkelig til å dekke 
underskuddet, blir dette å fordele på eierkommunene etter eierandel. 
I den andre avtalen står det at årlig driftsoverskudd/-underskudd overføres i sin helhet 
til neste driftsår. 
 
IKS 
Mortenstua skole IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om 
interkommunale selskaper (IKS loven) 
Selskapet er et selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. Selskapet eies 
av kommunene Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, 
og Trøgstad kommune. Skolen er lokalisert i Eidsberg kommune. 
Eierforhold / arbeidsgiveransvar 
Selskapet eies av de 8 kommunene som inngår i samarbeidet. Eidsberg kommune 
stiller egnede lokaler til disposisjon for skolen. Det er opprettet en leieavtale mellom 
selskapet og kommunen. Inventar og utstyr eies av kommunene i fellesskap. 
Møteplass, skole-skoleeier Selskapet har et representantskap og et styre der alle 
eierkommunene er representert. 
Økonomi: Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen. 
Deltakernes eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justeringer pr 
1.01.hvert 4. år. Samarbeidskommunene dekker et grunnbeløp som utgjør 10% av 
totale nettoutgifter for driften i henhold til deltakerkommunenes eierandel. I tillegg 
betaler eierkommunene en sats pr. elev. 
Fylkeskommunen og kommuner som ikke er med i samarbeidet og som får tildelt 
elevplass betaler et tillegg til elevprisen tilsvarende 20% av samlet grunnbeløp 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har hatt et godt samarbeid med Molde kommune i 
alle år. Vi har bl.a. vært en del av rektorkollegiet gjennom informasjon og innkalling til 
ledermøter, vi har hatt et nært samarbeid med lønns-, økonomi,- og innkjøps-
avdelingen, og vi har samarbeidet med personalavdelingen i enkeltsaker. Det er viktig 
å være en del av et kommunalt fellesskap, og skolens administrasjon og ansatte setter 
stor pris på denne tilhørigheten.  
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Siden store endringer er på trappene i forhold til framtidig kommunestruktur, ser vi for 
oss at det utarbeides en midlertidig avtale i første runde. Denne avtalen bør være klar 
til 1.1.2018. Endelig samarbeidsavtale vil vanskelig kunne bli vedtatt før det nye 
kommunekartet er på plass. Siden interkommunale avtaler skal reforhandles når ny 
kommunestruktur er endelig vedtatt, ser vi for oss en midlertidig avtale gjeldende i 
perioden 1.01-2018 til ny kommunestruktur er på plass i 2020. 
 

 
 
Forslag til framdriftsplan i forhold til ny samarbeidsavtale. 
 

• Det innkalles til eierskapsmøte i uke 26, 2017 

• August-september: Møter i arbeidsutvalget 

• Studietur med innhenting av erfaringer med ulike modeller i løpet av august 
2017 

• Forslag til midlertidig samarbeidsavtale legges fram for styret i løpet av 
september 2017.  

• Oktober / november 2017: Godkjenning av midlertidig avtale i de ulike 
kommunene 

 
 
Innstilling. 
Styret godkjenner forslag til framdriftsplan slik skissert i saksutredningen. 
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Årsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter for skoleåret 2017/18 bygger på skolens 

Virksomhetsplan som er vedtatt for perioden 2017-2019, og skolens årsevaluering våren 

2017. Utviklingsmål i årsplanen skal gjenspeile tema som arbeides spesielt med i personalets 

møtetid 

  

Virksomhetsplanen inneholder 

• en presentasjon av skolen 

• skolens visjon og pedagogiske plattform 

• mål i planperioden 

• resultatoppfølging 

 

Oppsummeringen av personalets vurdering av årsplanen blir gjort i årsmeldingen.  

Denne blir utarbeidet etter skoleslutt hvert år. 

 

 

 

Visjon og pedagogisk plattform 
 

Visjon: 

Vi jakter på mulighetene  

 

Skolens pedagogiske plattform 
Tøndergård skole og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk tankegang der 

helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og tilpasser metode, 

tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  

Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den enkelte. 

 

Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud lettere 

kunne føre til dette målet. 

Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved hjemmeskolen.  

 

Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer læring, 

mestring og personlig ansvar. Tett samarbeid om måloppnåelse mellom pedagogisk og 

miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et godt samarbeid med 

foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi også 

med ulike kompetansemiljø. For elever i videregående opplæring er målet at elevene skal få 

en opplæring som gir dem kompetanse til å mestre voksenlivet.  



Tøndergård skole og ressurssenter 

   
 

3 

Vi ønsker å samarbeide med hjemkommunen i forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. 

Målet er at de som ønsker det skal ha et arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt 

videregående skole. 

 

Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt og 

inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om 

likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. Dette medfører tilpasset opplæring der 

følgende ligger til grunn: 

• Kartlegging  

• Klart definerte individuelle opplæringsmål  

• Variasjon i nivå og tempo 

• Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

• Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes ulike 

læringsstiler i valg av læringsstrategi. 

• Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av egne 

ressurser. 

• Forutsigbarhet, faste rammer, struktur og vektlegging av god sosial samhandling som 

viktige element. 

• Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 

 

Sosial kompetanse 

Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 

fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  

Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i skolemiljøet 

skal være gode rollemodeller for elevene. 

 

 Prosessorientert skole 

Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap gjennom 

åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med elever, foreldre og 

hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det 

er lov å feile. 

  

Videre - og etterutdanning 

Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 

satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 

Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 

eierkommunene til enhver tid etterspør. 
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Utviklingsmål 

Hovedmål 1 - Opplæring 

Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud på internatene som 
fremmer læring, mestring, trivsel og personlig ansvar ut ifra den enkelte elevs 
forutsetninger. 

Delmål 1 

Tilrettelegge opplæringen / botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine kunnskaper 
og ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 
Opplæringa skal legge vekt på å gi elevene kunnskaper, holdninger og verdier som 
gjør dem best mulig i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og samfunnslivet. 
 
Dette innebærer at vi: 

Følger oppsatt plan for inntaksprosedyre før tildeling av skole- og internatplass 
Tar utgangspunkt i sakkyndig vurdering, individuell plan, tester / utredninger, foreta 
observasjon og kartlegging, og nyttiggjøre seg denne informasjonen som en basis 
i det spesialpedagogiske arbeidet.  
Med utgangspunkt i læreplanen og elevens egenart, utarbeider individuelle 
opplæringsplaner (IOP) og miljøterapeutisk plan til elever på internatet.  
Setter opp realistiske mål, kortsiktige og langsiktige tiltak som evalueres i 
samarbeid med eleven og elevens nærpersoner. 
Tar hensyn til elevens læringsstil og læringstempo.  
Gir elevene digital kompetanse, og legger til rette for muligheter til å nytte digitale 
læremidler og digitale verktøy arbeidet mot måloppnåelse.  
Utarbeider halvårs-, uke- og dagsplaner, og sørge for at planene er kjent for 
elevens foresatte. 
Legger til rette for et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud gjennom 
teamarbeid og tverrfaglig samarbeid  
Legger til rette for opplevelser og kreativitet innenfor praktisk/estetiske fagområder. 
Har et tett samarbeid mellom PPT og skole for å kvalitetssikre samsvar mellom 
sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan 

 
Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Utarbeiding av sjekkliste for kartlegging, systematisere kartleggingsmateriell og 

sørge for samarbeid kontaktlærer-veiledningsteam i kartleggingsarbeidet der 

det er nødvendig. 

• Bevisst arbeid mot faglige mål også i praktiske aktiviteter. 

• Samarbeid med foresatte i forhold til opplæringstilbudet. Ukeplaner med mål. 
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Delmål 2 

Gi eleven mulighet til å bruke egne ressurser og slik styrke selvbildet. 
 
Dette innebærer at vi: 

Gir oppgaver elevene mestrer og konstruktive tilbakemeldinger 
Tar utgangspunkt i elevens sterke sider og elevens interesser 
Gir elevene oversikt, trygghet og oppgaver som er forenlig med elevens 
forutsetninger, for slik å styrke elevens mestringsfølelse. 
Gir rom for fleksibilitet 
Har faste elevsamtaler 

 
Mål vi arbeider spesielt med i 2017-2018 

• God balanse mellom faglig trykk og mestringsopplevelser.  

• Elevsamtaler med underveisvurdering og involvering som motivasjon i 
læringsprosessen 

 

Delmål 3 

Tilrettelegge et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
(opplæringsloven § 9 A - 1) 
Dette innebærer at vi: 

Tilstreber nulltoleranse for mobbing  
Følger rutinene skissert i strategiplan mot mobbing  
Har et aktivt elevråd 
Utarbeider trivselsregler på klasserommene 
Arrangerer «Ingen utenfor uka» som årlig arrangement 
Sørger for nok voksne i friminuttene 
Har fokus på relasjonsbygging 
Har fokus på nettvett og kritisk bruk av sosiale medier 
Har fokus på respekt  
Har en personalstab med voksne som gode rollemodeller 
Har tett samarbeid med hjemmet. 

 
Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Elevene involveres i forhold til tilrettelegging av aktiviteter i friminuttene.  

• Kontaktlærer sørger for at nye elever får oppnevnt en fadder   
 

Delmål 4 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode vennskap 
og føle seg akseptert. 
Dette innebærer at vi: 

• Tilrettelegger for læringsarenaer som skaper tilhørighet og 
muligheter for å utvikle sosiale relasjoner 

• Tilrettelegger for gode samtaler mellom personale og elever 

• Benytter tilrettelagt undervisningsmateriell i arbeidet (eks.”Det er mitt valg”, 
ART, Jeg er unik, Sosiale historier og Steg for steg)  

• Bruker personalet som modeller for sosial kompetanse  
- ved å være gode gruppeledere 
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- bekrefte og etterspørre kompetent atferd. 
 
Mål vi arbeider spesielt med i 2017-2018. 

• Tilrettelegger for læringsarenaer som skaper tilhørighet og 
muligheter for å utvikle sosiale relasjoner. 

• Elevene opplever et godt psykososialt miljø. 
 
 

Delmål 5 

Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og fritid. 
Dette innebærer at vi: 

Forbereder elevene på yrkeslivet gjennom praktisk arbeid, yrkespraksis og 
yrkesveiledning i samarbeid med hjemkommunene 
Vi er samarbeidspart ved planlegging av tilbud etter endt skolegang. 
Lar eleven få kjennskap til, og mulighet for å delta i ulike fritidsaktiviteter. 
Orienterer foresatte om rettigheter knyttet til individuell plan 
Tilstreber et godt samarbeid med elevens hjemkommune gjennom ansvarsgruppe 
Gir opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter  

 
Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Sjekkliste for temaer i ansvarsgruppa utarbeides 

• Utvikle interne praksisplasser, bl.a. bruken av kantine, vaskeri. 
 

Hovedmål 2 - Kompetanse 

Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, sosialpedagogiske 
og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og videreutdanning og intern 
tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
 
Skolen skal ha kompetanse innen  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, ASK, 
audiopedagogikk, fysio- og ergoterapi. 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- kartleggingsverktøy 
- digitale verktøy, læremidler og kommunikasjonshjelpemidler 
- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
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- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
Dette medfører at vi må: 

Jevnlig oppgradering av personalpolitisk plan med rekrutteringsbehov. 
Årlig rullering av kompetanseplan 
Utarbeide IKT-plan 
Gi rom for egenskolering og videreformidling av kunnskap. 
Tilrettelegge for videreutdanning og etterutdanning, og oppfordre personale til 
etterutdanning på områder skolen har behov for 
Sette av nødvendige kursmidler på budsjettet. 
Gi rom for drøfting av faglige og etiske spørsmål.  
Ha kartleggingsprosedyrer med sjekkliste 
Øke bruken av digital mappe for erfaringsdeling (pedagogisk idebank) 
Arrangere relevante fagkurs der målgruppen er både interne og eksterne 
kursdeltakere. 
Kartlegge ansattes digitale kompetanse, og gi felles faglig plattform. 

 
Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Kartleggingsprosedyrer med sjekkliste utarbeides 

• IKT- plan utarbeides 

• Skolering av pedagogisk personale i Office 365 

• Fortsette erfaringsdeling / internkurs (arbeid i storteam) i forhold til lese- og 
skriveopplæring og ASK  

• Internskolering i Numicon   

• Arrangere relevante fagkurs for både interne og eksterne deltakere 

• Det settes av tid til erfaringsdeling i forhold til bruken av sosiale historier, «røde 
og grønne tanker» og i forhold til materiellet: «Det er mitt valg valg»  

• Alle ansatte kjenner innholdet i strategiplan mot mobbing. 

 

Hovedmål 3 – Arbeidsmiljø 

Arbeide for et støttende og inkluderende arbeidsmiljø, der kompetanse deles. 
 
Delmål 1 
Gi bistand til team / personale som melder behov for assistanse/ har utfordringer. 
Dette medfører : 

Kartlegge av vansker 
Vurdere type bistand: Eks: Veiledning fra personer i administrasjon eller 
veiledningstjenesten, kollegaveiledning etc. 
Regelmessig vurdering av iverksatte tiltak (skriftligjøre)  
Erfaringsdeling 

 
Delmål 2 
Elever og ansatte skal oppleve et godt psykososialt arbeidsmiljø 
Dette medfører at  
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Alle ansatte har plikt til å melde fra til administrasjonen om noen blir utsatt for 

alvorlige krenkelser  

Handlingsplan, med beskrivelse av saksgang om elever blir utsatt for mobbing eller 

andre former for krenkelser gjennomgås årlig i personalgruppen, og er lett 

tilgjengelig for alle. 

 
Delmål 3  
Legge til rette for sosiale sammenkomster både for elever og foresatte, og for 
personalgruppen 
 
Tiltak for personalgruppa: 
Festkomite og enkeltpersoner tar initiativ til f.eks. teater, turer, julebord etc. 
Tiltak for elevgruppa: 
Aktivitetsplan utarbeides årlig,  
Aktivt arbeidsmiljøutvalg 

 
Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Sette av tid til kollegaveveiledning med faste intervall på møteplan både blant 
pedagogisk personale og blant miljøterapeutisk personale 

• Alle ansatte bidrar til et åpent klima med fokus på samarbeid og åpenhet. 
Uenigheter forsøkes løses på lavest mulig nivå, og en snakker med og ikke om. 

• Team / enkeltpersoner med behov for assistanse kontakter administrasjonen. 
Det lages en plan for samarbeidet.  
 

Hovedmål 4 - Veiledningstjenesten 

Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike vansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid. 
 
Dette kan være på områder som: 

• Gi råd og veiledning i forhold til metoder og læremidler. 

• Bruk av informasjonsteknologi i spesialundervisningen. 

• Bruk av tekniske hjelpemidler 

• Arrangere kurs og nettverkssamlinger. 

• Ta imot besøk for presentasjon av metoder og materiell 

• Åpne for hospiteringsopphold for elever og lærere 

• Gi råd og veiledning i forhold til atferd, klassemiljø og mobbing 

• Internveiledning  
 
Videreutvikle skolen i forhold til å bli et regionalt ressurssenter for spesialpedagoger i 
grunnskole og videregående skole innen områdene: 

➢ Lese og skrivevansker 
➢ Talevansker 
➢ ASK 
➢ Matematikk vansker 
➢ Digitale læremidler og hjelpemidler 
➢ Sosiale og emosjonelle vansker 
➢ Klasseledelse 
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➢ Autismespekterforstyrrelser 
➢ Miljøterapi 
 
 

Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Skolering av nytilsatte i veiledningstjenesten gjennom kursing og 
overlapping med erfarne veiledere og igjennom interne diskusjoner i teamet 

• Arrangere aktuelle fagkurs for interne og eksterne deltakere 
 

Hovedmål 5 - Økonomi 

Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den 
enkelte bruker et faglig godt tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt. 
 
Dette medfører at vi må: 

Ha god økonomistyring 
Ha effektiv ressursbruk 
Avklare skolens selskapsform. 
Avklare videre samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune  
Selge elevplasser til grunnskoleelever utover abonnementsplassene 
Vurdere muligheten for å ha ledige beredskapsplasser og internattilbud også på 
helg og i deler av ferier 
 

Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Avklare skolens selskapsform. 

• Avklare videre samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune  
 

Hovedmål 6 – Fysiske miljø 

Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut ifra behov, lover og forskrifter. 
 

Dette medfører at vi må: 
Videre arbeid med rehabilitering av bygningsmassen (elevrom internat, utskifting 
av vinduer, etterisolering av vegger) 
Læremiddelsamling og elevbibliotek  
Rehabilitering, beising og maling av yttervegger. 
 

Mål vi arbeider spesielt med skoleåret 2017-2018 

• Læremiddelsamling og elevbibliotek  

• Rehabilitering, beising og maling av yttervegger. 

• Generelt vedlikehold 
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Innledning 

Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
 
I utdanningsdirektoratets studiekatalog - Kompetanse for kvalitet – Strategi for 

videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, legges rammen for den 

nasjonale satsningen. Planen er utviklet i et samarbeid mellom KS, 

arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. 

 

Målet med planen er økt læringsutbytte for eleven. 

  

Satsingen på videreutdanning skal: 

• bidra til økt faglig og didaktisk kompetanse for lærere og til styrket lederfaglig 
kompetanse for skoleledere. 

• være et tilbud særlig tilrettelagt for at skoleeiere skal kunne oppfylle 
kompetansekravene for undervisning i engelsk, matematikk, norsk, norsk 
tegnspråk og samisk i løpet av ti år, og bidra til at skoleeiere skal kunne 
oppfylle kravene til relevant kompetanse i alle skolens fag. 

• bidra til kollektiv læring, og utvikling av profesjonsfellesskap på den enkelte 
skole og skoleeier. 

 
I prinsipper for innhold, organisering og ansvar heter det blant annet: 
 
Videreutdanningstilbudene skal bidra til at flest mulig lærere har kompetanse i tråd 
med kompetansekravene til undervisning, som beskrevet i opplæringsloven § 10-2 
 
Nasjonale myndigheter skal legge til rette for fleksibilitet, slik at partene lokalt kan 
definere behov for kompetanseutvikling og utvikle lokale og regionale tilbud 

Organiseringen av videreutdannings-satsingen skal bidra til å utvikle skolen som 
lærende organisasjon gjennom å stimulere til skole- og kollegabasert 
videreutdanning og til deling av kunnskap i kollegiet 

 Skoleeiere skal ha en plan for kompetanseutvikling for sine ansatte som viser 
hvordan kompetansekravene skal oppfylles 

Staten, skoleeierne og den enkelte lærer deler det økonomiske ansvaret for 
videreutdanning. Læreren bidrar i form av egen tid 

Videreutdanningssatsingen forutsetter et nært samarbeid mellom alle berørte parter 
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Partenes ansvar og oppgaver er klart definert. 
 
 Utdanningsdirektoratet utarbeider føringer for innhold og organisering av de studiene 
som opprettes for strategien 
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Nasjonale myndigheter og universiteter og høyskoler skal samarbeide om å sikre høy 
kvalitet i tilbudene 

 

Grunnsatsen for vikarkostnader er 600 000 kroner. For matematikk og naturfag er det 

statlige tilskuddet 75 prosent av grunnsatsen, mens tilskuddet er 60 prosent for 

øvrige fag. For øvrige fag dekker skoleeieren 15 prosent. De resterende 25 

prosentene er lærerens bidrag i form av bruk av egen tid.  

 Lærere som tar 30 studiepoeng på et år og som er ansatt i 100 % stilling skal  
i følge planen arbeide i 62,5 % stilling.  
Stipendordningen for lærere skal redusere behovet for vikarer, og samtidig øke 
fleksibiliteten og valgmuligheten for den enkelte lærer.  
Gjennom stipendordningen får lærere inntil 100 000 kroner for å gjennomføre inntil 
30 studiepoeng.  
 
Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan, og har siden skoleåret 2009-2010 hatt lærere i denne ordningen i 
tilsammen 4 år. Ingen av skolens ansatte har søkt denne ordningen for skoleåret 
2017-2018. 
 
Ved rullering av planen har en lagt kompetansekartlegging og tidligere planer til 
grunn. 
Planen skal bl.a. synliggjøre bruk av egne ressurser. 
 
Virksomhetsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter, vedtatt i styret 7.04.2017, 
sak 3/17, sier følgende om hovedmål 2- Kompetanse: 

Hovedmål 2 - Kompetanse 

Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, 
sosialpedagogiske og miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og 
videreutdanning og intern tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
 
Skolen skal ha kompetanse innen  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, 
audiopedagogikk, fysio -, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse 
innen områder som: 

- kartleggingsverktøy 
- digitale verktøy, læremidler og kommunikasjonshjelpemidler 
- lese- og skrivevansker 
- talevansker 
- generelle lærevansker 
- sammensatte lærevansker 
- multifunksjonshemming 
- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
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- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
Kompetansekartleggingen utført skoleåret 2015-2016 viser at vi innehar en solid 
personalmessig ressurs med en bred og variert kompetanse, både på skole og 
internat. Skolen opplever imidlertid at ansatte, med solid kompetanse og lang 
praksis fra spesialpedagogisk arbeid, nærmer seg pensjonsalder. Dette sammen 
med stadig nye utfordringer og krav til kompetanse ved at elevgruppen varierer 
fra år til år, gjør at skolen hele tiden må ha fokus på kompetanse og 
kompetanseheving. Flere sentrale personer i skolens veiledningstjeneste vil om 
kort tid måtte bli erstattet av nye personer. Forespørsler fra våre 
samarbeidspartnere viser at kompetanse innen områdene autisme, ASK, 
logopedi, sosiale og emosjonelle vansker, klasseledelse og personer med digital 
kompetanse er etterspurt som veiledere og rådgivere 
 
Tøndergård skole og ressurssenter gir opplæring til elever med ulike behov. 
Elevenes læreforutsetninger og funksjonsnivå er svært varierende, og mange av 
elevene våre har sammensatte vansker og behov for spisskompetanse innen 
ulike deler av det spesialpedagogiske feltet. 
Godt over halvparten av elevene er i grunnskolealder, den resterende delen er 
elever i videregående skole.  

 
 

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 

 

Vurdering av skoleåret 2016-2017 

Skoleåret 2016-2017 har 2 av skolens lærere tatt videreutdanning etter ordningen 
kompetanse for kvalitet. Den ene har tatt 30 studiepoeng veiledningsutdanning, mens 
den andre har tatt 30 studiepoeng ASK utdanning. 
Den ene har etter vikarordningen, mens den andre søkte om midler etter 
stipendordning. Begge studiene er svært relevante for arbeidet ved skolen, og er i 
henhold til strategiplan for kompetanseutvikling 2015-2017, vedtatt av styret i sak 
21/15. 
 
Eksterne og interne kurs 
Skolen gjennomførte personalseminar med temaet avtalestyring for hele 
personalgruppen 18.08.2017 ved Terje Gunhus, spesialpsykolog ved Oslo 
universitetssykehus. Terje har mange års erfaring som psykolog og foredragsholder, 
og har jobbet spesielt i forhold til ungdom og voksne med atferdsproblemer. 
Avtalestyring har som mål å bidra til at eleven selv er ansvarlig for å iverksette de 
oppgaver og avtaler som er definert. Ønsket er at denne måten å arbeide på skal 
bidra til større grad av selvstendighet. 
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Terje Gunhus var også ved skolen 13. januar 2016. Da i forhold til veiledning på tiltak 
i forhold til på forhånd definerte case. Han har dette skoleåret stilt seg til disposisjon i 
som samtalepartner i forhold til undervisningsopplegg der avtalestyring er brukt som 
metode. 
 
Fredag 19.08 hadde vi besøk av Mette Leistad, fra Lions, som holdt 
oppfriskningskurs i materiellet «det er mitt valg» for hele personalgruppen.  
«Det er mitt valg» er et gratis undervisningsmateriell som er laget med tanke på 
trening av sosial kompetanse der både emosjonelle, kognitive og atferdsmessige 
sider er tatt med. Et viktig fundament i undervisningsopplegget er fokuset på et trygt 
og godt skolemiljø. Materiellet er anbefalt av utdanningsdirektoratet. Skolen har brukt 
materiellet i en årrekke. Utskifting av personale, samt revidert undervisningsmateriell 
gjorde at det nå var tid for et nytt kurs. 
 
Annonserte kurs i regi av Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2016-17 
 

06.02.2017 

Seksualitet på godt og vondt. Kursleder: Bernt Barstad. 

Bernt Barstad er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og sexologi. 

Han har en master fra NTNU i Funksjonshemming og samfunn. 

4 eksterne deltakere - 17 interne deltakere, totalt 21 deltakere. 

 

08.02.2017 

Hvordan lære tegn? Kursleder: Cathrine Horsgård 

24 eksterne deltakere - 5 interne deltakere, totalt 29 deltakere. 

Cathrine er ansatt ved skolen. Det var svært gode tilbakemeldinger på kurset, og 

Cathrine har i ettertid fått spørsmål om å holde tilsvarende kurs for lærere i 

videregående skole på Sunnmøre 

 

07.03.2017 

Barns reaksjon på omsorgssvikt Kursleder: Gunn Stokke 

Et kurs om tilknytningsforstyrrelser, kompletraumatisering og andre vansker som 

barn kan utvikle ved alvorlig omsorgssvikt. 

40 eksterne deltakere - 50 interne deltakere, totalt 90 deltakere. 

Vi fikk svært gode tilbakemeldinger på kurset, med mange oppfordringer om å 

arrangere et oppfølgingskurs med videre arbeid med teamet. 

 

04.04.2017 

Personaladferd: Kursleder: Inger Lamache 

54 eksterne deltakere - 13 interne deltakere, totalt 67 deltakere. 

Her ble fokuset lagt på hva som hemmer og hva som fremmer selvstendighet hos 
elevene. En bevissthet rundt forskjellen på hjelpemidler og hjelpebetingelser, hva er 
dysfunksjonell personatferd, bevissthet rundt egen atferd og tilrettelegging og bruk av 
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hjelpebetingelser, hvilke hjelpemidler kan vi gi elevene slik at de blir mindre avhengig 
av den voksne, og dermed utvikler større selvstendighet.  
Inger Lamache var kursholder ved skolen også skoleåret 2016-2017.Svært gode 

tilbakemeldinger over viktigheten av et slikt kurs gjorde at vi valgte å arrangere et nytt 

kurs med samme tema også dette året. Slik har hele personalstaben ved Tøndergård 

skole og ressurssenter fått samme kursing, 

03.05.2017 

Traumesensitiv adferd Kursleder: Gunn Stokke 

22 eksterne deltakere - 44 interne deltakere, totalt 66 deltakere. 

Dette var et oppfølgingskurs i forhold til kurset arrangert 7.03.17. Fokus her var på 

tiltak. 

 
Det har i tillegg blitt arrangert kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og 
ABILIA (firma som selger ASK- hjelpemidler).  

6.september 2016: Grunnkurs i Rolltalk Designer (hjelpemiddel for digital symbol-
kommunikasjon)  

1.februar 2017 – Grunnkurs i bruk av Boardmaker (hjelpemiddel for symbol-
kommunikasjon på papir) 

16.mars 2017: Videregående kurs i PODD – system for symbolkommunikasjon i 
bokform, fra 2-års språknivå til utvikling av et funksjonelt symbolspråk.  
 
Kursene har hatt både interne og eksterne deltakere. 
 

Autismeforeningen 
Skolen fikk forespørsel om å arrangere et dagskurs i forbindelse med 
autismeforeningens årsmøte 11 -12.februar 2017. 3 av våre ansatte stilte i den 
forbindelse. 
 
 
Internskolering 
Målet er at Tøndergård skole og ressurssenter skal være en lærende organisasjon 
der kunnskap deles.  
Med utgangspunkt i årsplanen settes det opp halvårige planer for internskolering for 
pedagogisk personale. Møteplanen har i hovedsak blitt gjennomført som planlagt. 
Felles møter for assistenter har vært vanskelig å arrangere dette året. Mange har 
deler av stillingen sin lagt til internatet eller som følgepersoner i forhold til skyss. 
Assistentene deltar imidlertid på teammøter og i samarbeidsmøter med kontaktlærer. 
De er også med på kurs i forbindelse med studiedager etc. 
 
Internatpersonale har hatt 2 timer felles møtetid tre av fire mandager. Tiden har i 
hovedsak vært brukt til personalmøter og fagmøter. Den fjerde mandagen i måneden 
er satt av til samarbeid med skolens ansatte som jobber på internatet på kveldstid.   
 
Møteplan pedagogisk personale, 1,5 timer hver tirsdag og onsdag. 
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Her har internkursing og erfaringsdeling stått på programmet. Det har blitt satt av tid 
til arbeid i storteam 1 til 2 ganger pr måneden dette året.  Denne måten å arbeide på 
får gode tilbakemeldinger i evalueringen våren 2017. Vi vil derfor fortsette arbeidet i 
storteam også til neste skoleår.  
Innen området digitalisering skjer utviklingen raskt, og det er viktig og nødvendig med 
jevnlig skolering. Office 365 gir nye muligheter i forhold til arbeidet med 
spesialundervisning og individuell tilpasning. 
Vi har startet et internskoleringsløp ved hjelp av intern ressursperson på området. 
Det er imidlertid nødvendig med videre skolering, og dette vil bli et 
hovedsatsningsområde skoleåret 2017-2018  

Prioriteringer skoleåret 2017/2018 

Når det gjelder prioriteringer ved rullering av kompetanseutviklingsplanen for 
2017/2018, er det erfaringer fra årets plan, skolens virksomhetsplan og årsplan og 
årsevalueringen for 2016-2017 som legges til grunn.  
 
Vi ønsker å prioritere følgende tiltak neste skoleår: 

• Videre arbeid med kompetanseheving innen IKT (bruk av smartboard, I-Pad, 

bruk av digitale læremidler, bruk av kommunikasjonshjelpemiddel, bruk av 

hjelpemidler i forhold til lesing og skriving) Pedagogisk personale har så vidt 

startet skolering i Office 365. Her er det viktig med videre felles skoleringer og 

erfaringsdeling. 

• Videre arbeid med ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) både i stor- 

team og på samarbeidsmøter, skole – internat – hjem. En av våre ansatte 

fullførte ASK-utdanning våren 2017. Hun vil bli en ressursperson i det videre 

arbeidet, både internt og eksternt. For at alternativ og/eller supplerende 

kommunikasjon skal bli et reelt kommunikasjonsverktøy kreves det et 

kontinuerlig arbeid med oppgradering, slik at kommunikasjonshjelpemiddelet 

dekker dagsaktuelle situasjoner og områder. Samarbeid med alle elevens 

nærpersoner er nødvendig. Det er viktig at ressursperson på området får 

mulighet til å delta på en årlige nasjonale ISAAC konferansen, der det siste av 

forskning og materiell blir presentert, og der en har muligheter til å knytte 

kontakter.  

• Sette opp kollegaveiledning som fast innslag på møteplanen, med en 

hyppighet på minst en gang i mnd. Samme deltakere i gruppene som 

inndeling i forhold til arbeid i storteam. 

• Videre arbeid med skolering/erfaringsdeling for å øke samlet kompetanse 

innen kartlegging som f.eks. Dynamisk kartlegging, matematikk, SOL, IVAS, 

motorikk, ADL, etc.  

• Øke kompetansen i forhold til opplæring av elever på barnetrinnet med 

multifunksjonshemming, gjennom kursing, samarbeid med tilsvarende skoler 

og erfaringsdeling  

• Legge til rette for og oppmuntre til «delekultur»  

• Kulturbygging, holdningsarbeid/personalatferd, der pedagogisk plattform og 

etikk står sentralt. 
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• Arbeide kontinuerlig for å være en lærende organisasjon 

 
Styrke veiledningskompetansen – utadretta virksomhet.  
Videreutvikle ressurssenterdelen av virksomheten vår. 
Veiledningstjenesten vil styrke kompetansen etter samme opplegg som inneværende 
skoleår gjennom deltakelse i eksterne kurs, konferanser og nettverk. Dette er i tråd 
med målsetningen innenfor kompetanseområdet. Det er viktig å tenke rekruttering av 
personale til veiledningstjenesten, slik at denne tjenesten kan opprettholdes selv om 
sentrale personer etterhvert trer ut av denne funksjonen. Skoleåret 2017-2018 vil to 
av personalet i veiledningstjenesten gå av med delvis AFP. En tredje nøkkelperson 
gikk av med alderspensjon våren 2015, men har i enkeltsaker stilt seg til disposisjon 
for videre arbeid. Skoleåret 2017-2018 vil nye personer få tillagt deler av 
undervisningsstillingen sin til veiledningstjenesten. Dette er viktig for å sikre 
overlapping og opplæring ved at de får samarbeide med personale med lang fartstid i 
en overgangsperiode. Det har vært åpning for at medlemmene i veiledningstjenesten 
får hospitere ved kompetansesenter. Tidsfaktor har gjort at dette ikke har blitt utført 
av alle, og det muligheten videreføres til skoleåret 2017-2018. 
 
 
Personalgruppen tilsatt på skolens internat har i hovedsak lang erfaring i forhold til 
systematisk arbeid med målretta miljøarbeid. Personalet samarbeider med 
pedagogisk personale på skolen i forhold til elevenes totale opplæringstilbud.  
Personalet vil kunne bistå kommunen i arbeidet med tilrettelegging i forhold til bolig 
og fritid dersom dette er ønskelig. 
 
Skolen som lærende organisasjon 
En lærende organisasjon må være i utvikling. Vi skal jakte på muligheter og skape 
gode læringsmiljøer både faglig, fysisk, menneskelig og sosialt.  Tøndergård skole og 
ressurssenter skal ha rom for alle og blikk på den enkelte.  
 
Ved å ha kunnskap og kompetanse og et kontinuerlig fokus på læring vil vi gjøre 
personalet best mulig rustet til å gi en god opplæring.  
 
Kunnskap og kompetanse knyttet til systematisering og kursing i kartleggingsverktøy 
fortsetter. Det er opprettet en inntaksgruppe som bistår kontaktlærer med nødvendig 
kartlegging av nye elever. Dette arbeidet videreføres og forbedres i 2017-2018. 
Personalet holder seg oppdatert på ulike kartleggingsverktøy, slik at dette er med og 
danner fundamentet for de mål og tiltak som iverksettes for den enkelte elev. Det er 
viktig med en kontinuerlig oppgradering i forhold til syndrom og det siste innen 
forskning og teorier vedrørende de vanskene elever ved skolen har. Skolering på 
området psykiske vansker er et viktig område, da dette viser seg å være en hyppig 
forekommende tilleggsdiagnose for mange elever med ulike funksjonsvansker. 
 
Skolen har gode erfaringer med felles personalseminar for hele personalgruppen ved 
skolestart. En slik felles skolering er med på å sikre en felles plattform i en 
personalgruppe der de ansatte har svært ulik teoretisk bakgrunn. 
Vi mener dette bedrer mulighetene til å gi elevene våre et helhetlig og godt 
opplæringstilbud.  
 



 10 

Skolens plangruppe er i gang med planlegging av innholdet i studiedagene til 
skolestart skoleåret 2017-2018.  
 

************** 
 
PLANER 
Kompetanseutviklingsplanen inneholder to plandokument som nå rulleres: 
Strategiplan 2017-2020 
Årsplan for 2017-2018 
Begge planer tar utgangspunkt i sentrale føringer, skolebasert vurdering og skolens 
virksomhetsplan.
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STRATEGIPLAN  FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2017-2020 

 
Aktuelle områder 2017-2018 2018/2019 2019/2020 Kunnskapsløftet 

Ledelse Lederutviklingsprogram  
Opplæring i forhold til overgang 
til digitalt arkiv 

Lederutviklingsprogram Lederutviklingsprogram ”Kompetanseutvikling for 
ledere” 

Skolen som lærende 
organisasjon 
 
Tilpasset opplæring 

Organisasjonsutvikling 
Arbeid med erfaringsdeling i 
samla personalgrupp og i 
storteam 
Kollegaveiledning 

Organisasjonsutvikling 
Arbeid med erfaringsdeling i 
samla personalgrupp og i 
storteam 
Kollegaveiledning 

Organisasjonsutvikling 
Arbeid med erfaringsdeling i samla 
personalgrupp og i storteam 
Kollegaveiledning 

Kontinuerlig arbeid for at 
skolen skal være en 
lærende organisasjon 
 
 

IOP-arbeid, Arbeid med 
miljøterapeutiske planer 

IOP-arbeid, Arbeid med 
miljøterapeutiske planer 

IOP-arbeid,  
Arbeid med miljøterapeutiske planer 

Vurdering for læring, 
elevsamtaler 

Vurdering for læring, 
elevsamtaler 

Vurdering for læring, elevsamtaler 

Læringsstrategier/-metoder/ 
Klasseledelse 

 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 

 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 

 
Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og funksjonshemninger  

Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: Etterutdanning innen: 

Office 365 
Kartleggingsmateriell  
Store sammensatte vansker 
 

Andre fag Andre fag 

Fysisk aktivitet Tilrettelegging for daglig økt 
med fysisk aktivitet 

Tilrettelegging for daglig økt 
med fysisk aktivitet 

Tilrettelegge for daglig økt med 
fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet en 
forutsetning for god læring 

 
IKT IKT som pedagogisk verktøy, IKT som pedagogisk verktøy IKT som pedagogisk verktøy Utvikle elevenes 

grunnleggende ferdigheter 
til å kunne bruke digitale 
verktøy 

IKT som 
kommunikasjonsverktøy 

IKT som kommunikasjonsvertøy  

 
Bruk av Smartboard/ I-pad Bruk av Smartboard/I-pad Bruk av Smartboard/I-pad 
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ÅRSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING SKOLEÅRET 2017/2018 
Prioritert område Tiltak Målgruppe Når Egenfinansiering Statstilskudd Sum 

Personalseminar Felles skolering Alle 
 

2017-2018 20 000 
 

 20 000 

Organisasjonsutvikling.- Interkom. 
samarbeid.  
Innhente erfaringer om ulike modeller- 
stake ut framtiden for Tøndergård 
skole og ressurssenter i samarbeie 

med eierne. 

Innhente erfaringer rundt ulike 
former for interkommunalt 
samarbeid 

Arbeidsutvalget Høst 2017 15.000  15.000 

ASK. 
• Internskolering 

• .Deltagelse på Nasjonal 
ISAAC konferanse 

 Ressursperson i 
samarb. med 
pedagogisk 
personale / 
internatpersonale 

 10.000  10.000 

Store sammensatte vansker. Internskolering- team. 
Opprette samarbeid med 
Haukås skole i Oslo 

Pedagogisk 
personale  

 10.000  10.000 

IKT- smartboard. I-pad. Office 
365. 
Frikjøp 2 timer pr. uke 

IKT som pedagogisk verktøy 
Skolering i Office 365 
Bruk av Smartboard 
Bruk av I-pad 

Pedagogisk 
personale / 
særkontakt internat 

2017-2018 20 000  20 000 

Hospitering ved kompetanse-
sentrer 

 Veiledningstjenesten 
 

 15 000  15 000 

Kostnad  90.000  90.000 



Tøndergård skole og ressurssenter 

Tøndergård skole og ressurssenter 
Postboks 1053 
N- 6403 MOLDE 
Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

 
Avslutning 
Tøndergård skole og ressurssenter har tidligere fremmet strategiplan for 
kompetanseutvikling ved skolen.  
Ved rullering av årsplanen er det tatt hensyn til de prioriteringer som ligger i vedtatt 
strategiplan, politiske signaler og prioriteringer, og de erfaringer som skolen selv har 
gjort ved gjennomføring av årsplanen for inneværende skoleår. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter ønsker å framstå som et opplæringssted der 
ansatte har høy og nødvendig kompetanse. Slik kan skolen best ivareta den 
spredning det er i funksjonsnivå hos elevene, og dermed ha bedre forutsetninger for 
å kunne tilrettelegge slik at elevene når de opplæringsmålene som fastsettes i den 
enkelte elevs individuelle opplæringsplaner. 
 
Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal ha visshet om at skolen har høy 
spesialpedagogisk og sosialpedagogisk kompetanse både i forhold til opplæringen 
elevene får ved skolen, og i forhold til den veiledning som blir gitt eierkommunene og 
fylkeskommunen gjennom den utadretta veiledningsvirksomheten. Mangfoldet i 
henvendelser til veiledningstjenesten stiller stadig større krav til spisskompetanse på 
de områder som etterspørres.  
 
 
 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/


Molde 18.05.2017 

Til: 
Representanter for arbeidsgiver og tilsatte 

Protokoll- Tøndergård skole og ressurssenter og 
utdanningsforbundet om arbeidstidsavtale 

Den 27.05.15 ble det holdt forhandlingsmøte på Tøndergård skole og ressurssenter mellom 
rektor og plasstillitsvalgt ved skolen. 

Tema: SFS 2213 punkt 5.1. 
Hjemmel: HA del A § 4-3. 

Til stede: 
Fra Tøndergård skole og ressurssenter: Eli Bakke (rektor) 
Fra utdanningsforbundet: Hilde Ødegård Halvorsen (tillitsvalgt) og Cathrine Horsgård (vara) 

Rektor anførte at Tøndergård skole og ressurssenter har elever med mange ulike diagnoser. 
Så godt som alt undervisningsmateriell må lages. Skolen har en personalgruppe med ulk 
type spisskompetanse, og det er viktig med delingskultur for å kunne tilrettelegge best mulig 
for den enkelte elev. Det blir stadig blir snakket om mangel på tid til pedagogiske 
diskusjoner, samarbeid og erfaringsdeling. En tilstedeværelse på skolen på 35 timer i uken 
vil kunne sikre dette. 

Utdanningsforbundet anførte at vi bør være bedre på å utnytte den tiden vi har, og at de 
ønsker samme arbeidstid på skolen som tidligere, dvs. 33 t/u 

Partene er enig om at gjennomsnittlig arbeidstid på skolen er 33 t /u skoleåret 2015-2016. 
Det åpnes for utvidelse av tid skoleåret 2016-2017. 

Partene er enig om en videreføring av lik leseplikt for alle lærere ved skolen med en 
årsramme på 664/885 timer (60/45 minutters enheter) 

Avtalen videreføres for skoleåret 2017-2018. 

,l? 

Eli Bakke Cathrine Horsg-c Cl 
Tøndergård skole og ressurssenter Utdanningsforbundet 

Tlf.: 71 19 56 60 Bankgiro: 8643.10.73341 

Postboks 1053 
Faks: 71 19 56 61 Bedriftsnr.: 97 45 74 624 

N- MOLDE 
e-post: tondergard.skole cDrnolde.kommune.no Org.nr.: 87 66 63 252 

Besøksadresse: Nøisomhedveien 10 
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LOKAL SÆRAVTALE FOR KONTAKTLÆRERFUNKSJON 
For skoleåret 2017-2018 

INNLEDNING 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal spesialskole for elever i 
grunnskole og videregående skole. 

Rektor og Utdanningsforbundet ved plasstillitsvalgt er enige om åt gjeldende 
avtaleverk for beregning av tid og lønn til kontaktlærertjeneste bør tilpasses 
vår skolehverdag og bygge på de erfaringer skolen har med tidligere ordninger 
der kontaktlæreransvaret er delt mellom flere. 

Kontaktlaererordningen slik den er tenkt gjennomført vil ivareta intensjonen i 
opplæringslovens § 8 — 2. 

Ordningen vil føre til noe merutgifter. 

Vi er enige om at kontaktlærerfunksjonen er en nødvendig funksjon, også ved 
en spesialskole. Vi har derfor funnet en alternativ måte å beregne dette på 
basert på erfaringer fra tidligere år. 

• Søknaden fremmes på bakgrunn av framforhandlet delegert mulighet om 
fullmakt til på lokalt plan å godkjenne slik særavtale. 

• Søknaden knyttes til avvik fra sentral tariffavtale vedrørende beregning av tid 
og lønn til kontaktlærer. 

• Tariffavtalens bestemmelse om tidsressurs som kontaktlærer, 1 ult legges inn 
i arbeidsplanen 

• Tariffavtalens bestemmelse om godtgjøring som kontaktlærer legges til grunn 
for beregning, med de endringer som er framforhandlet i lokale forhandlinger. 

Særavtalen gjøres gjeldende for tidsrommet: 01.08.16- 31.07.17 

Jfr. § 4-6 i hovedavtalen vedrørende lokal forsøksordning. 

f3_1:(rT:iIl~ Ikll 
Tøndergård skole og ressurssenter har elever som alle får tilrettelagt opplæringen 
etter opplæringslovens § 5-5, Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa. 

Alle lærerne har undervisning knyttet til elever som får spesialundervisning. 
På grunn av stort behov for tett samarbeid både internt og eksternt,,,for å kunne gi 
elevene et godt og helhetlig tilbud ~ar.skolen valgt å øke tidsressurspotten som skal 
fordeles til lærere med ekstra byrdefull undervisning. Dette vil komme som et tillegg 
til tidsressursen til kontaktlærer. 
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Gruppestørrelsen (klasse) skoleåret 2017/2018 er mellom 6 og 9 elever. 
Dette innebærer at behovet for å organisere og tilrettelegge er forskjellig fra den 
ordinære grunnskolen. 
På grunn av elevenes funksjonsnivå får alle elevene et tilpasset opplæringstilbud 
rettet mot grunnskolens og videregående skoles område. 

Siden avtaleverket ga mulighet for at kontaktlærerfunksjonen kunne deles mellom 
flere lærere, er dette gjennomført ved skolen. 
Alle elevene, deltidselever med minimum 3 dager ved Tøndergård skole og 
fulltidselever vurderes likt. 

Kontaktlærergodgjøring 
Lærere som har kontaktlærerfunksjon får skoleåret 2017/2018 utbetalt et kronetillegg 
pr. elev. 
For skoleåret 2017-2018 er dette satt til kr. 4.600 pr elev. (lokale forhandlinger 
27.10.14, gjeldende fra 1.07.14), med en minimumsutbetaling på kr 12.000,-. 

Det er enighet om å videreføre ordningen med at kontaktlærerfunksjonen kan deles 
mellom flere lærere pr. gruppe (klasse). 

Konklusjon 

1. Avtale om kontaktlærerfunksjon gjøres gjeldende for skoleåret 2017/2018. 
01.08.17— 31.07.2018 

2. Tidsressursen utbetales til alle kontaktlærerne. Tiden legges inn i 
arbeidstidsplanen. Kontaktlærerfunksjonen beregnes etter godtgjøring pr. elev. 
For skoleåret 2017/2018 settes godtgjøring til kr 4.600,- pr. elev, med en 
minimum utbetaling på kr 12.000,- 

3. Ny avtale om kontaktlærerfunksjon reforhandles for skoleåret 2018/2019. 

C ~ ' 
Cathrine Horsgård 
Utdanningsforbundet 

c / 
4 

ri 
e G~ 

Rektor 
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          Molde 28.06.2017 
 
Referat fra eierskapsmøte Tøndergård skole og ressurssenter 27.06.2017 
 
Tilstede på møtet:  
Eide Kommune: Egil Strand og Ole Bjørn Moen 
Fræna kommune: Tove Henøen og Anders Skipenes 
Gjemnes kommune: Knut Helge Sjømæling og Birgit Eliassen 
Midsund kommune: Odd Helge Gangstad 
Molde kommune: Torgeir Dahl og Arne Sverre Dahl 
Vestnes kommune: Paul Eidhammer 
Rolf Harald Blomvik: leder i styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
Kjersti Løge: leder i representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke: rektor Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Meldt forfall: 
Representanter fra Aukra og Rauma kommuner. 
 
Sak 1: Revidering av samarbeidsavtalen vedrørende Tøndergård skole og 
ressurssenter 
Rektor orienterte kort om revisors krav om opprydding i vedtektene vedrørende 
Tøndergård skole og ressurssenter. Tøndergård skole og ressurssenter er et 
interkommunalt samarbeid som ble etablert tilbake på 1970-tallet. På det tidspunktet 
fantes det ingen kommunelov som regulerte ulike samarbeid mellom kommuner. Det 
ble i forbindelse med etableringen utarbeidet en samarbeidsavtale som ble godkjent i 
kommunestyrene i skolens eierkommuner. Denne avtalen har blitt revidert, sist i 
2008.  
 
Gjeldende samarbeidsavtale bruker blant annet begrepet vertskommune, som i 
ettertid har blitt et begrep i kommuneloven, og skolen er beskrevet som et 
organisasjonsledd under Molde kommune i Brønnøysundregistrene. Dette skulle tyde 
på at skolen er ment å være organisert etter det som nå beskrives som 
vertskommunemodellen i kommuneloven § 28.  
 
I samarbeidsavtalen står det imidlertid at skolen er organisert som et interkommunalt 
samarbeid etter kommunelovens §27. Skolen har eget styre og representantskap der 
alle deltagerkommunene er representert.  
Praksis har vært at skolen opptrer som et IKS med eget budsjett og regnskap, eget 
personalansvar, og med et styre og et representantskap. 
  
Dette gir en del utfordringer som ifølge revisor har to mulige løsninger: 
 

1. Tøndergård skole blir registrert som egen juridisk enhet 
 

2. Tøndergård skole endrer ikke status i Brønnøysundregisteret. Budsjett og 
regnskap godkjennes av Molde kommune. Tøndergård registreres etter 
vertskommunemodellen i kommuneloven §28 
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Revisor har i skriv til styret påpekt at regnskapet ikke vil bli godkjent om ikke dette 
ryddes opp i. Skolen kan i tillegg miste momskompensasjon på rundt 0,5 mill. kroner 
årlig, og eventuelt få straffeskatt i tillegg. 
  
Uavhengig av hvilken modell som velges må Tøndergård skole og ressurssenter 
utarbeide nye vedtekter som må godkjennes og signeres i eierkommunene.  
 
Rådmann i Molde kommune, Arne Sverre Dahl, viser til at det finnes et tredje 
alternativ til det som ble skissert i saksutredningen. Dette er at gjeldende 
samarbeidsavtale videreføres slik den er nå, og at skolens budsjett og regnskap 
godkjennes av Molde kommune. Alle interkommunale samarbeid skal reforhandles 
innen 1.01.2020. Det er viktig at arbeidet med en framtidig ny samarbeidsavtale 
starter i løpet av 2018, slik at kommunestyrene i den enkelte eierkommune får god til 
å arbeide med saken. 
 
Forslaget fikk støtte fra flere av representantene. En bør gjøre det enklest mulig fram 
til 2020. Prosessen med revidering av samarbeidsavtalen bør imidlertid starte slik at 
denne er klar til 1.1.2020 
 
Rådmann i Eide kommune, Ole Bjørn Moen, mener det er viktig med en avklaring i 
de nye kommunene om hvorvidt en ønsker et videre samarbeid eller ikke. Kanskje 
klarer en å bygge opp et tilsvarende tilbud selv? 
Ordfører i Molde, Torgeir Dahl mener det vil være et klart behov for en alternativ 
skole også framover. Det er viktig med bred fagkompetanse for å kunne tilrettelegge 
et godt opplæringstilbud. Tilbudet blir oppsmuldret om elevtallet og dermed antall 
ansatte blir vesentlig redusert. Rådmann i Gjemnes kommune, Birgit Eliassen, mener 
de vil ha et klart behov for et videre samarbeid. Det samme mener representanten fra 
Vestnes 
 
Tove Henøen, ordfører i Fræna kommune, påpekte at det er viktig at prosessen med 
revidering av avtalen starter snart. Det faglige innholdet i dette samarbeidet må 
komme fram. Det er viktig at kommunepolitikerne kjenner til hvilket tilbud Tøndergård 
skole og ressurssenter kan gi, og hvilken kompetanse som finnes. Representant fra 
skolen bør ut til kommunestyrene i skolens eierkommuner for å informere om tilbudet. 
 
Arne Sverre Dahl viser til samarbeidsmodell RIR der rådmenn og daglig leder møtes 
en gang pr år. Dette er en grei måte å holde seg orientert på, og kanskje et eksempel 
til etterfølgelse? 
 
Konklusjon: 

Eksisterende samarbeidsavtale gjelder til 1.01.2020.  

Molde kommune godkjenner Tøndergård skole- og ressurssenters budsjett og 
regnskap for 2018 og 2019. Molde kommune sammen med Tøndergård skole 
utarbeider nødvendige formelle tilpasninger som kan godkjennes av revisor. 
 
Det utarbeides et fagnotat innen 2018 der de ulike alternativene i forhold til 
samarbeid blir skissert. 
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Framtidig samarbeid avklares i de ulike kommunene og i fellesnemda som arbeider 
med kommunesammenslåing. Torgeir Dahl påpeker viktigheten av at fellesnemda 
Molde-Midsund-Nesset samarbeider med fellesnemda Hustavika. 
 
Representant fra Tøndergård skole og ressurssenter inviteres til møter i 
kommunestyrene for å orientere om det tilbudet skolen gir. 
 
 
Ref.  Eli Bakke 
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Reglar for utleige og bruk av Nessethallen 
 

Vedlegg 
1 Driftsmodell Nessethallen 
2 Driftsmodell for 

Nessethallen (jfr K 30/15) 
 

Rådmannens innstilling 
Lag og foreiningar i Nesset skal kunne bruke Nessethallen vederlagsfritt til trening og aktivitet, særleg for 
barn og unge.  
Innafor rammene av reglane for momskompensasjon må ein kunne krevje vederlag dersom formålet med 
bruken av lokala er til inntektsbringande arrangement eller det er kommersielle arrangørar som leiger.  
Det er berre sosialt rom/møterommet som kan leigast ut til private, lukka arrangement som konfirmasjonar 
og selskap.  
Leigesatsar blir fastsatt av administrasjonen og skal i hovudsak dekke utgifter til reinhald. 
 
Saksopplysningar 
Viser til vedlagt K-sak nr 30/15 Driftsmodell for Nessethallen. 
Nessethallen stod ferdig og vart offisielt innvia med stor fest fredag 31. mars 2017. Samtidig tok skulen i 
bruk hallen til kroppsøving og frivillige lag med trening og aktivitet for barn, unge og vaksne.  
Møterommet i andre etasje har etter kvart blitt eit populært rom å bruke til møter og andre samankomster. 
Rommet blir brukt av dagtilbodet på Eldresenteret i perioden det er ombygging på NOS. 
Nessethallen er plassert inntil gymnastikkfløya ved Eidsvåg barne- og ungdomskole. Det er gjennomgang 
frå hallen inn i den gamle gymsalen.  
I tilknytning til skulen finn du og kommunens svømmebasseng. Like ved  hallen og skulen ligg Eidsvåg 
kunstgrasbane som kommunen eig, og grasbanen til Eidsvåg idrettslag.  
Kort beskrivelse av hallen. 
Nessethallen har ei aktivitetsflate på 22 x 44 meter. Det merka opp til handballbane, 2 basketball-banar, 2 
badmintonbanar og 4 volleyball banar (den eine på langs i hallen kan brukast ved turneringar etc.) Hallen 
kan delast inn i 3 deler ved hjelp av skiljeveggar som blir senka ned. Dette er ikkje lydtette veggar, men der 
er mogeleg å ha fleire aktivitetar parallelt. Det er fire garderobar med tilhøyrande dusjar. Det er lett 
tilkomst til garderobane. 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/1026-1 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



I andre etasje er det sosialt rom/møterom med enkelt kjøkken. Rommet er utstyrt med høgtalaranlegg og 
teleslynge. Rommet kan delast i to med foldevegg. 
Den gamle gymsalen er i byggeprosjektet definert som styrketreningsrom og blir m.a. brukt til aerobic-, 
tabata-trening, dans o.l. Det er innkjøpt nytt gym-utsyr som er plassert i hallen.  
Arbeid med å sette opp klatrevegg i østre ende av hallen er påbegynt og er venta ferdig i løpet av hausten 
2017.  
Det er innkjøpt plastdekke som kan rullast ut for å skåne sportsgolvet ved større arrangement som messer, 
konsertar og liknande. Det og innkjøpt 400 klappstolar. 
 
Bruken av hallen 
Grunnskulen og andre kommunale tenester disponerer hallen i skuletida. Dersom det er aktuelt å bruke 
heile eller deler av hallen innan skuleåret/skuletida for andre, må det gjerast særskilt avtale med 
kommunen. Kulturtenesta administrer bruken av hallen på fritid. 
Nessethallen er blitt ein populær tilvekst til aktivitet for innbyggarane i kommunen. Tida frå hallen stod 
ferdig i mars/april har gjeve oss erfaringar og vi ser på denne perioden som innkøyring og prøvetid for 
organiseringa og bruken av hallen.  
 
Gratis for lag og foreningar 
Det har vore eit uttalt prinsipp frå politisk hald at lag og foreiningar skulle få bruke hallen vederlagsfritt til 
organisert aktivitet for barn og unge. 
Alt  reinhald og drift skal utførast av kommunens tilsette. Det er tilsett driftsansvarleg som har 
hovudansvaret for hallen. Hallen har vore stengt for faste aktivitetar i perioden 20. juni – 20. august 
(skoleferien). 
I samband med oppstarten vart det sendt ut eit enkelt infoskriv til alle heimar i kommunen. Følgjande 
retningslinjer om utleige og bruk stod der:  

 Frivillige lag og organisasjonar kan leige hallen til trening og øving gratis. Hallen er stengt for fast 
trening frå 20. juni 20. august. 

 Kommersielle aktørar og private kan leige hallen mot å betale for driftsutgifter i leigetida. Det er 
satsar pr. time eller dag. 

 Hallen eller deler av hallen kan leigast til enkeltarrangement. Private og inntektsbringande 
arrangement betaler for driftsutgifter. All utleige skal godkjennast av driftsansvarleg.  

 Det må alltid vere ein vaksen person som står som ansvarlig kontaktperson for leigetakar.  

 
Bruk av hallen og momskompensasjon 
I tida hallen har vore i bruk, har det komme opp mange spørsmål om ulike typar arrangement i hallen og 
fasilitetane rundt. Det er og ein diskusjon som går på retningslinjer i forhold til vederlag for bruken av 
hallen. Her legg reglar for momskompensasjon ein del føringar for bruken av bygget. I utgangspunktet vil 
kommunen miste retten til momskompensasjon dersom eit bygg eller anlegg blir leid ut mot vederlag.  
Viser forøvrig til vedlegg 1 og saksopplysningar i K-sak 30/15 angåande inntektsmogelegheiter der 
momsreglane set avgrensingar for kor stor del av tida ein kan leige ut bygget mot vederlag.  
Finansiering av kommunens driftsutgifter for Nessethallen er lagt til TSU og er innarbeidd i budsjett og 
økonomiplan. For 2017 er det satt av kr 945.000,-.  
 
Vurdering 
Bygginga av Nessethallen er ei stor investering for kommunen og det er viktig at dette blir til nytte og glede 
for alle. Prinsippet om at lag og foreiningar skal kunne bruke hallen vederlagsfritt til trening og aktivitet 
særleg for barn og unge, er viktig å halde fast på. Dette vil vere med å minske sosiale ulikheiter og gje alle 
mogelegheit for deltaking.  
Innafor rammene av reglane for momskompensasjon må ein kunne krevje vederlag dersom formålet med 
bruken av lokala er til inntektsbringande arrangement eller det er kommersielle arrangørar som leiger. 



Rådmannen vil tilrå at det er berre sosialt rom/møterommet som kan leigast ut til private, lukka 
arrangement som konfirmasjonar, selskap m.v. 
 
Økonomiske konsekvensar 
Det blir lagt opp til ei ordning der ein stor del av aktivitetane i hallen skal vere utan vederlag frå brukarane. 
Dette medfører lite inntekter til drift av hallen. Det vil og truleg generere meir bruk som igjen fører til meir 
slitasje og ein kan forvente auka utgifter til vedlikehald og drift på sikt.  
 
Betydning for folkehelse 
Nessethallen vil ha positiv betydning for folkehelsa. Driftsmodellen med fokus på lav terskel for aktivitet 
for barn og unge vil vere med å minske sosiale ulikheiter og gjere det mogeleg for alle å delta i fysisk og 
sosial aktivitet. 
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Driftsmodell Nessethallen 

Vedlegg 

1 Møteprotokoll KS 2. okt-14 spørsmål til ordfører 

  

  

  

Rådmannens innstilling 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan bestå 

av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg 

barne- og ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 

hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

 

Saksopplysningar 

Viser til vedlagte dokument angåande finansiering og bygging av fleirbrukshall i Nesset.  

Som følge av dette har rådmannen fått i oppdrag å legge fram sak om driftsmodell til politisk 

behandling.  

Eksisterande planer for Nessethallen er sist godkjent av Kulturdepartementet i januar 2014. 

Godkjenninga gjeld for 2 år til januar 2016. Det er gjort nokre endringar i planen i løpet av dei siste 

par åra som sannsynlegvis treng ny godkjenning frå departementet. Entreprenøren er villig til å 

besørge dette.  

 

Alle ser fram til at Nessethallen kjem på plass og har store forhåpningar til at den vil bli fylt med 

aktivitet. Hallen vil bli eit kjærkomme pluss for kommunen og gje innbyggarane større mogelegheiter 

for fysisk aktivitet, trening, arrangement og gode opplevingar. Skulen og kulturskulen vil få topp 

moderne lokalitetar for kroppsøving, førestillingar og andre kulturelle aktivitetar.  



 

Nessethallen er innarbeid i vedtatt Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 

aktivitet og kultur 2013-2016, og er med handlingsplan til denne som blir rullert kvart år. 

Godkjent spelemiddelsøknad frå 2011 er blitt fornya kvart år, sist i januar 2015.  

I den førehandsgodkjente planen er det skissert ein driftsmodell der Nesset kommune er eigar av 

hallen. Ansvar for drift skal leggast til eit driftsstyre der det blir inngått samarbeid med lag og 

organisasjonar. Ein fleirbrukshall skal primært dekke behova knytt til idrett og fysisk aktivitet, men 

også andre kulturaktiviteter, sosiale treffstader og ha rom til møteplass for lag og foreiningar. Skolen 

sine behov og eventuelle krav skal vektleggast. 

Det er viktig at dei løysingar som blir valt i planleggings- og byggefasen har fokus på lavast moglege 

driftskostnader, og at krav til estetikk og miljø blir teke omsyn til. Kulturdepartementet har utarbeidd 

vegleiarar som omhandlar FDVU av idrettsbygg og fleirbrukshallar spesielt. Dokumenta finst på 

www.idrettsanlegg.no publikasjonsnr. V-0924 og V-0690.  

 

Det er viktig å ha driftsmodellen klar parallelt med at byggeprosjektet går sin gang. Grunnlaget for god 

drift blir lagt i dei første fasane. Det er her ein påverke til at dei riktige valga blir gjort for å ha ei så 

god og rasjonell drift som mogeleg. Det er ei kjennsgjerning av forfallet og vedlikehaldsbehova startar 

rett etter at bygget er ferdigstilt. Ei mangelfull oppfølging av vedlikehald vil føre til ei rask forringing 

av bygget som kan bli kostbart. Systematisk, planlagt/periodisk vedlikehald vil sikre byggets kvalitet, 

verdi og levetid.   

 

Samarbeid mellom kommunen og frivillige 

Den føreslåtte driftsmodellen i plandokumentet baserer seg på eit samarbeid mellom kommunen og lag 

og organisasjonar som brukarar av hallen. Rådmannen vil likevel tilrå profesjonalitet både når det 

gjeld administrasjon, vaktmeister og reinhald. Dette blir støtta også frå idrettslaga som har uttalt seg 

om at laga ikkje kan ta på seg eit driftsansvar for idrettshallen basert på dugnad. Det blir ei alt for stor 

oppgåve som vil gå ut over primæraktiviteten til laga som er fysisk aktivitet, sport og idrett for barn, 

unge og vaksne. 

Eidsvåg IL ynskjer hallen velkommen, men vurderer det i tillegg slik at dei og har behov for eit hus i 

området grasbanen og kunstgrasbanen med enkel garderobe, toalett og mogelegheiter for kiosk. Laget 

arbeider med å ruste opp det eksisterande huset ved grasbanen til dette formålet. I tillegg er det behov 

for garasje og lager for uteutstyr.  

 

Det er innhenta erfaringar frå liknande bygg i andre kommunar som er brukt for dei vurderingane som 

blir gjort her.  

 

Inntekt og finansiering av drift - Skal bygget vere eit utleigebygg? 

Som grunnlag for drift av Nessethallen er det i spelemiddelsøknaden lagt utleige, arenareklame og 

kommunalt driftstilskot. Momsrefusjon er lagt til som fri inntekt i investeringsbudsjettet. 

 

Idrettsanlegg og kompensasjon 

Viser til rundskriv og retningslinjer frå Skattedirektoratet når det gjeld idrettsanlegg og mva-

kompensasjon. Fellesskrivet frå Skattedirektoratet gjer rede for hovudprinsippa i regelverket angåande 

omfanget av kommunenes kompensasjonsrett ved oppføring og drift av idrettsanlegg.  

«Dersom en kommune låner ut eller vederlagsfritt stiller fast eigedom eller andre eiendeler til 

disposisjon for andre, anser departementet at kommunenes anskaffelser vil være 

kompensajonsberettiget..»  «dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, 

vil det ikke anses å foreligge utleie». Det er altså når bruken av bygget skjer til allmennnyttig bruk at 

kommunen har full kompensasjonsrett.  

Vidare heiter det: 

Det innebærer at når det skal innrømmes delvis kompensasjonsrett for merverdiavgiften på 

anskaffelser som foretas under ett til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet og i virksomhet som 

http://www.idrettsanlegg.no/


ikke gir rett til kompensasjon (fellesanskaffelser), så må fordelingen skje ved at den tiden 

idrettsanlegget leies ut fastsettes som ikke kompensasjonsberettiget bruk som det forholdsmessig ikke 

skal innrømmes kompensasjon for, sml prinsippet i kompensasjonsforskriften § 8. Dersom eksempelvis 

en kunstgressbane leies ut 6 timer av et døgn, så er 6/24 ikke kompensasjonsberettiget bruk. 

 

Konklusjonen på dette må bli at ein vil måtte beregne kor stor del av tida Nessethallen er brukt til 

allmennyttig aktivitet (skole, kulturskole, allmenn bruk: trening for barn og unge, etc) og kor stor del 

av tida den skal vere til utleige. Det siste vil da måtte bereknast som ikkje kompensasjonsberettiga 

bruk.  

 

Drift 

Kommunen vil som eigar og byggherre alltid ha ansvaret for huset og aktivitetane som går for seg inne 

i huset. Skulen vil vere ein stor brukar på dagtid og kommunen som skuleeigar har også ansvaret der. 

Sikkerheit og vurdering av risiko må alltid ha stort fokus.  

Skulen vil vere ein stor brukar på dagtid og kommunen som skuleeigar har også ansvaret der.  

 

Styrkerommet 

Hallen vil innehalde ei aktivitetsflate til handballbane. Den kan delast i tre mindre halar med 

skiljevegg. Den er planlagt klatrevegg og styrkerom samt eit sosialt rom. Det blir stilt spørsmålsteikn 

ved styrkerommet og det må bli vurdert om dette skal takast bort slik at den gamle gym-salen framleis 

kan nyttast til kulturarrangement med sal og scene. Dette vil vere viktig for skulen for eksempel i 

samband med valgfag, og andre kulturarrangement. 

 

Bruk: (forslag til fordeling av tid) 

 Hallen skal vere til disposisjon for skulen på vanleg dagtid. 

 På ettermiddag skal kulturskolen kunne ha lokale til f.eks dans. 

 Resten av tida utanom skuletid vil blir fordelt med treningstider for frivillige idrettsalg ol. 

 Aktivitetar/trening i frivillig regi for barn og unge under 19 år skal vere gratis. 

 Sosialt rom kan brukast fritt som møterom for idrettslaga og leigast ut til andre private, 

næringsliv etter nærmare avtale og retningslinjer. 

 Hallen kan leigast ut til andre arrangement, messer og liknande etter nærmare avtale og 

retningslinjer. 

 

Vi har erfaringsmateriale ut frå dagens bruk av gym-salen på ungdomstrinnet. Gymnastikksalen er 

stort sett opptatt mellom kl. 14.00 og 21.00 kvar dag unntatt laurdag. Søndag er den opptatt mellom kl. 

17.00 og 21.00. Booking forgår via kulturkontoret. Under treningane/arrangementa er det vaksne 

trenarar som har ansvar for nøklar og sikkerheit. Dette opplegget har fungert tilfredsstillande. Ansvaret 

for gode rutiner likevel alltid vil ligge hos kommunen som anleggseigar. Som inneber m.a.:  

 Rutiner for brannsikkerheit 

 Sikring av utstyr og installasjoner for å hindre ulykker. Fall, klemfare, laust utstyr mm. 

 Sikring slik at uvedkommande ikkje kjem seg inn i huset. 

 Sikring mot hærverk, rutinar for låsing, elektronisk låsesystem. 

 

Inntektsmogelegheiter: 

Skattedirektoratet har reglar for omfanget av kommunens kompensasjonsrett ved oppføring og drift av 

idrettsanlegg. Det betyr mellom anna at utleige fører til forholdsvis avkorting av 

momskompensasjonen. Ut frå dette ser ein at potensialet for inntekter på utleige er avgrensa. 

Kommunens bruk av anlegget til allmennyttige formål (frivillig trening, skole, kultruskole etc.) er 

derimot ikkje omfatta av denne regelen. 

 

Sponsorinntekter og reklame i hallen: 



Kommunen ynskjer at idrettslag andre frivillige lag og organisasjonar skal bruke hallen mest mogeleg 

og skape positiv aktivitet for innbyggarane. Det kom fram forslag om at for eksempel veggplass i 

hallen blir stilt til disposisjon som reklameplass for laga sine sponsorar. Sponsorinntekta vil kunne gå 

direkte til det enkelte lag.  

For eksempel xxxxx-bank støtter Eidsøra IL. Denne ideen må undersøkast vidare. 

 

Styringsgruppe: 

Det blir foreslått ei styringsgruppe som skal ha ansvar for å følgje opp å kvalitetssikre drift og 

vedlikehald av hallen. Gruppa kan bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg 

og eiendommer og Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

 

Styringsgruppas oppgåver: 

Være ansvarlig for drift og vedlikehald av Nessethallen. 

  Sørge for å ha instruksar for brann og sikkerheit i orden 

 Godkjenne instruksar for eksterne brukarar/idrettslag i hallen. 

 Godkjenne bruksplan med f.eks. treningstider i Nessethallen.  

 Følge opp drifta av hallen i forhold til budsjett. Melde vedlikeholdsbehov fortløpende til 

kommunen. 

 Ha ansvar for strategisk utvikling av drifta og aktivitetane i hallen. 

 

Ut frå det som er skissert over vil vi samanfatte ressursbehovet for Nessethallen. Stillingsstørrelser og 

behov vil måtte evaluerast og ein må tilstrebe effektivitet ved å optimalisere og rasjonalisere bruken av 

romma/arealet slik at det blir lavast mogeleg kostnad. 

 

Driftsansvarlig med ansvar for oppfølging 

av vedlikehald, vere vaktmester og stå for 

administrasjon. Driftsansvarlig er også 

brannvern-ansvarlig. 

250.000 50% stilling.  

Reinhald. Stipulert etter areal 250.000 50% stilling 

Energi, strøm 

Stipulert kostnad etter arealet og funksjon 

på dei ulike romma. Her må ein søke å 

optimalisere og rasjonalisere bruken av 

romma/arealet slik at det blir lavast mogeleg 

kostnad.  

350.000 Energikategori B   (TEK-10) 

 

Forbruksmateriell, markedsføring mm  50.000  

Inventar og utstyr (nytt, utskiftning ved 

slitasje mm) 

25.000  

Bygningsmessig vedlikehold  35.000  

Teknisk vedlikehold, seviceavtaler  100.000  

Kapitalkostnader 1.800.000  

Utgifter 2.860.000  

 

Driftsbudsjett finansiering: 

Driftstilskudd kultur 800.000 Auke frå 500.000 årleg 

Driftstilskudd andre kommunale einingar  150.000  

Allmenn bruk, (utover frivillig/allmenn 

aktivitet) 

60.000 Dekning av driftsutgifter, vask mm. 

Arrangement 50.000 Halleige 

Kapitalkostnader 1.800.000  

Inntekter 1.060.000  

 



Dekning av kapitalkostnader er ikkje finansiert. Dette vil være en meirkostnad for kommunens drift. 

 

Kapitalkostnader: 

For å finansiere byggekostnaden er det tenkt eit låneopptak på 30 millionar. Finansiering av avdrag og 

renter på dette må innarbeidast i langtidsbudsjettet med gjennomsnittleg 1.800.000 kr pr år. Dette er 

rekna ut frå ei nedbetalingstid på 50 år og 4% rente. Det er viktig å berekne ein margin for denne 

finansieringa. Samtidig som lånet blir nedbetalt kan ein forvente at vedlikehaldsbehovet aukar etter 

som åra går. 

 

   

Kapitalkostnader, nedbetaling av lån pr år 

30 mill. nedbetalingstid 50 år, 4% renter 

1.800.000 Avdrag og renter. Sum pr år avtar, medan 

vedlikeholdsbehov aukar 

 

Vurdering 

Det har vore arbeidd med å få reist ein fleirbrukshall i Nesset i svært lang tid. Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole har etter at den gamle gym-salen på barnetrinnet vart reven berre hatt ein gym-sal til 

bruk for alle klassetrinna. 

Frivillige lag og idrettslag med behov for treningsrom har avgrensa mogelegheiter for innandørs 

trening med berre ein sal tilgjengeleg. Dette kan ha satt ein dempar aktivitetane og lysta til å starte opp 

med nye grupper som for eksempel handball. Ny idrettshall blir derfor ønska velkommen av idretten 

og skulen. 

I den nye hallen vil det bli lagt til rette for at fleire grupper kan ha trening samtidig og det vil kunne 

generere nye aktivitetar. Det er planlagt ny klatrevegg og styrkerom. Det vil og bli eit sosialt rom der 

lag og foreiningar kan ha møter og sosialt samvær. Med ein Fleirbrukshall vil det også opne seg 

mogelegheiter for større idretts og kulturarrangement i kommunen. Her kan ein nemne data-LAN, 

utstillingar, turneringar og messer av ulike slag.  

 

Det er viktig å ha driftsmodellen klar parallelt med at byggeprosjektet går sin gang. Grunnlaget for god 

drift blir lagt i dei første fasane. Det er her ein påverke til at dei riktige valga blir gjort for å ha ei så 

god og rasjonell drift som mogeleg. Det er ei kjennsgjerning av forfallet og vedlikehaldsbehova startar 

rett etter at bygget er ferdigstilt. Ei mangelfull oppfølging av vedlikehald vil føre til ei rask forringing 

av bygget som kan bli kostbart. Systematisk, planlagt/periodisk vedlikehald vil sikre byggets kvalitet, 

verdi og levetid. 

Ein må unngå at dette store og kostbare bygget skal lide under dårleg drift og vedlikehald. I den 

samanhengen kan det vere på sin plass å vise til det etterslepet på vedlikehald som allereie finst i 

eksisterande kommunale bygg.  

 

På denne bakgrunnen vil rådmannen vil foreslå at kommunen tar på seg alt ansvaret for drift og 

vedlikehald med bygget. Rådmannen vil og foreslå at det så snart som råd blir oppnemnt ei 

styringsgruppe som får ansvaret med å koordinere arbeidet og sette inn dei rette resursane til dette. 

Gruppa vil og få ansvar for strategisk utvikling av drifta og aktivitetane i hallen. Gruppa kan bestå av 

administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole samt den vaktmeisteren som får ansvar for hallen. Administrativt blir dette arbeidet lagt 

under kultur som får dette lagt til i sitt budsjett for drift av hallen. 

Det er ikkje lagt inn i driftsmodellen tilstedeværelse av personale på ettermiddag og helg. Dette bør 

evaluerast etter 1 år. 

Økonomiske konsekvensar 

Drift av Nessethallen vil etter rådmannens berekning kreve om lag 2.800.000 kr pr år. Kr 500.000,- av 

dette er sett av på kulturbudsjettet frå 2016. Denne summen justerast opp med minimum 300.000,-. 

Resten av finansieringa er tenkt dekt av halleige ved arrangement og som vederlag for reinhald m.v. av 



brukarane av hallen. Finansiering av kapitalkostnadene er ikkje finansiert . Dette vil bli en merkostnad 

for kommunens drift som må leggast inn i langtidsbudsjettet med 1.800.000 kr pr år. Det vil være 

nødvendig å legge frem ny sak til politisk behandling ang. de økonomiske konsekvensane. 

 

Betydning for folkehelse 

Nessethallen vil få stor betyding som katalysator for aktivitet innan idrett, kultur og anna som vil ha 

stor verdi for alle innbyggarane i kommunen vår.  



31.01.2017

DRIFTMODELL FOR NESSETHALLEN: 
 
l. Definisjon  
Nesset kommune skal eie og drifte Nessethallen.  
 
2. Bakgrunn 
NK eier, forvalter og har hovedansvaret for drift av anlegget. Dette innebærer at NK 
følger opp teknisk drift og vedlikehold av anlegget.  
 
3. Driftsmodell 
Kommunestyret har i den 26.03.2015 sak 30/15 Driftsmodell Nessethallen vedtatt følgende: 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa 
kan bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og 
eiendommer og Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige 
som brukar hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan.  
4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift.  

 
4. Driftsstyrets oppgaver 
Være ansvarlig for drift og vedlikehold av Nessethallen i nært samarbeid med teknisk avdeling i 
kommunen. 

 Sørge for at  instrukser for brann og sikkerhet er i h.h.t lover og forskrifter. 
 Godkjenne instrukser for eksterne brukere/idrettslag i hallen. 
 Godkjenne bruksplan med f.eks treningstider i Nessethallen.  
 Følge opp driften av hallen i forhold til budsjett. Melde vedlikeholdsbehov fortløpende til 

kommunen. 
 Oppnevne/tilsette driftsansvarlig for Nessethallen.  

 
5. Bruken av anlegget 

 Dagtid i skoleåret: Komunens eget bruk til skole, kulturskole, egne møter mm 
 Fritid: Allmennyttig bruk, ikke kommersiell virksomhet (trening o.l.) 
 Utleie: Kommersiell bruk 

 
6. Driftsansvarlig for Nessethallen 
Kommunen ansetter en driftsansvarlig som skal stå for administrasjon og tilrettelegge for aktiviteten 
på anlegget. Det skal utarbeides instruks. Oppgaver for driftsansvarlig kan være: 

 Utarbeide instrukser for eksterne brukere/idrettslag i hallen. 
 Sikre at brann- og andre sikkerhetsinstrukser er kjent og blir fulgt ved ekstern utleie, samt at 

ekstern arrangør forstår sitt ansvar for anlegget med tilhørende utstyr. 
 Vaktmestertjenester på normal dagtid. 
 Sikre forsvarlighet omkring tilsynsvakter på ettermiddag/kveld. 
 Renhold på normal dagtid blir utført av kommunens renholdspersonale. 
 Allmenne brukere utenom dagtid rydder og foretar renhold etter nærmere instruks. 
 Driftsansvarlig har ansvar for at retningslinjer for hallen blir fulgt dersom den blir leid ut til 

eksterne arrangører, samt at ekstern arrangør forstår sitt ansvar for anlegget med tilhørende 
utstyr. 

 
7. Evaluering 
Driftsmodellen skal evalueres etter ett års drift og årlig deretter.
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