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Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Kantina, Ungdomstrinnet, Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

Dato: 18.05.2016 
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 Orientering og omvisning på ungdomstrinnet i Eidsvåg v. rektor Per Einar Strand 

 Orientering og omvisning på SFO, barnetrinnet v. rektor Per Einar Strand 

 Orientering om Tilstandsrapporten v. Skolefaglig rådgiver 

 

Elever fra 9.trinn vil være tilstede fra kl 13.00 – 13.45. 

 

 

 

 

 

 

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

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Eva Solstad Alme Kari Gussiås 

leder sekretær 
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RS 11/16 Status tannhelsetjenesten Nesset kommune, informasjon fra 
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Tøndergård skole og ressurssenter 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 18. MARS 2016 KL. 13.00 
 
 
Tilstede: Ivar Vereide     Molde kommune 
  Rune Skjørsæter    Nesset kommune 
  Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune   
  Rolv Sæter     Gjemnes kommune 
  Per Steinar Orvik    Midsund kommune 

Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 
Henny Marit Turøy    Eide kommune 
May Britt Skavnes    Vestnes kommune 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 

      
For øvrig møtte:  

Kari Volden     Utdanningsavdelinga 
Matthias Engel    Foreldrerepresentant 
Cathrine Horsgård    Utdanningsforbundet 
Nora Jørgensen    Undervisningsinspektør 
Eli Bakke     Rektor, sekretær for styret 

 
 
 
 

SAK 01/16 STYRE OG REPRESENTANTSKAPET I PERIODEN 2016-2019 

Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

SAK 02/16 KONSTITUERING AV STYRET 

Enstemmig vedtak: 
Leder Rolf Harald Blomvik, Aukra kommune 
Nestleder: Ivar Vereide, Molde kommune 
 

SAK 03/16 VALG AV STYRETS REPRESENTANTER I ARBEIDSUTVALGET 

Enstemmig vedtak: 
Styrets representanter til arbeidsutvalget for Tøndergård skole blir i perioden 2016-2019: 
Leder i styret  
Nestleder i styret  
Vararepresentant for styrets representanter: Aud Solveig Pedersen Malmedal. 
 

SAK 04/16 VALG AV STYRETS REPRESENTANT TIL ARBEIDSMILJØUTVALGET 

Enstemmig vedtak: 
For perioden 2016-2019 velges følgende representant med personlige varerepresentant til 
Arbeidsmiljøutvalget for Tøndergård skole og ressurssenter: 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
Leder av styret for Tøndergård skole og ressurssenter, med nestleder som personlig  
vararepresentant. 
 

SAK 05/16 VALG AV LØNNS- OG FORHANDLINGSUTVALG 

Enstemmig vedtak: 
Medlemmer til Lønns- og forhandlingsutvalg for Tøndergård skole i perioden 2016 -2019 blir: 
Leder i styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
Nestleder i styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Styrerepresentant: Eva Karin Gråberg 
 
Rektor er sekretær for utvalget med møte-, uttale- og forslagsrett. 
 

SAK 06/16 VALG AV STYRETS REPRESENTANT I SKOLEMILJØUTVALGET 

Enstemmig vedtak: 
Til representant i skolemiljøutvalget for Tøndergård skole og ressurssenter i perioden 2016-
2019 velges: 
Leder av styret for Tøndergård skole og ressurssenter med nestleder som  
vararepresentant. 
 

SAK 07/16 REFERATSAKER 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 08/16 GODKJENNING AV TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTERS 
REGNSKAP FOR 2015 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig regnskap for 2015. 
 

SAK 09/16 ORIENTERING OM PÅLEGG FRA BRANNSJEFEN VEDRØRENDE 
VENTILASJONSROM I SKOLENS UNDERETASJE 

Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 

SAK 10/16 BEREDSKAPSPLAN 

Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 11/16 RULLERING AV 5-ÅRS STRATEGIPLAN FOR REHABILITERING AV 
BYGNINGSMASSEN PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER. 

Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen. 
Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 
 

SAK 12/16 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 2015 / DISPOSISJONSFOND 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidet med rehabilitering av nordfløyen gjennomføres sommeren2016. Arbeidet vil bestå 
av: 

 Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg,  

 Etterisolering av nord og østvegg 

 Utskifting av vinduer, nord og østvegg 

 Utskifting av dører 

 Malingsarbeid 
 
Arbeidet finansieres slik: 

 Mindreforbruket for 2015 på kr 3.475.929 overføres prosjekt 2013: Nytt varme og 
ventilasjonsanlegg 

 Kr. 1.000.000 overføres fra udisponert disposisjonsfond til prosjekt 2013: Nytt varme 
og ventilasjonsanlegg. 

 
 

SAK 13/16 FORSLAG TIL PERSONALPOLITISK PLAN, TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

Enstemmig vedtak: 
Styret godkjenner personalpolitisk plan med framkomne merknader. 
 
 

SAK 14/16 FORSLAG TIL FORSKRIFT OM SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2016/2017 

Enstemmig vedtak: 
Forslag til forskrift om skolerute for skoleåret 2016-2017 godkjennes. 
 

SAK 15/16 AVTALE MED MOLDE BEDRIFTSHELSETJENESTE 

Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

SAK 16/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 15.11.2002 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 17/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 22.11.2010 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
 
 

SAK 18/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 22.12.2001 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
 

SAK 19/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 25.05.2003 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 
2016-2017. 
 

SAK 20/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 07.07.2003 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 14.03.2016. 
 

SAK 21/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 26.11.2005 får utvidet sitt tilbud til to dager pr. uke ved Tøndergård skole og 
ressurssenter fra skoleåret 2016-2017. 
 

SAK 22/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 31.05.05 tas opp som deltidselev (20%) ved Tøndergård skole og ressurssenter  fra 
skoleåret 2016-2017. 
 

SAK 23/16 ORIENTERING OM ELEVSITUASJONEN PÅ SKOLENS INTERNAT 
SKOLEÅRET 2016-2017 

Enstemmig vedtak: 
Styret gir rektor fullmakt til å undersøke behov for alternativ bruk av to internat fra skoleåret 
2016-2017. 
 
 
Møtet slutt kl. 15.30 
Eli Bakke, sekretær 



Tøndergårdskoleogressurssenter

Tøndergårdskoleogressurssenter
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
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INNKALLING TIL STYREMØTE PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
 
Tid: 18. mars 2016 kl. 13.00 
Sted: Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 01/16 Styre og representantskapet i perioden 2016-2019 ................................................................ 3 
SAK 02/16 Konstituering av styret ........................................................................................................... 5 
SAK 03/16: Valg av styrets representanter i arbeidsutvalget .................................................................... 6 
SAK 04/16 Valg av styrets representant til arbeidsmiljøutvalget ............................................................. 7 
SAK 05/16 Valg av lønns- og forhandlingsutvalg .................................................................................... 8 
SAK 06/16 Valg av styrets representant i skolemiljøutvalget. ................................................................. 9 
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SAK 08/15 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters regnskap for 2015 ............................. 11 
SAK 09/16  Orientering om pålegg fra brannsjefen vedrørende ventilasjonsrom i skolens underetasje 12 
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SAK 11/16 Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen på Tøndergård skole 
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SAK 16/16 Opptak av elev (unntatt offentlighet) ................................................................................... 23 
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Styrerepresentantene har tidligere mottatt e-postinnkalling med tidspunktet for møtet. 
Vennligst gi beskjed på, tlf. 71 19 56 60 hvis du eller vararepresentanten har forfall. 
 
Sak 16/16 – 23/16 vil bli utdelt på styremøte. 
 
 
Innkalling ble også sendt vararepresentantene til underretning. 
 
 
 
Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
leder         rektor 
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Molde 18.03.2016 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 01/16 Styre og representantskapet i perioden 2016-2019 
 
Skolens styre vil i perioden 2016-2019 bestå av følgende representanter fra 
eierkommunene 
 

Styrerepresentant Vara Kommune 

Ivar Vereide Sidsel Rykhus Molde 

Rune Skjørsæter Hildegunn Sjølseth Nesset 

Aud S. Pedersen Malmedal Oddvar Myrseth Fræna 

Rolv Sæter Kjellfrid Blakstad Gjemnes 

Ann Kristin Holten Per Steinar Orvik Midsund 

Rolf Harald Blomvik Atle Ræstad Aukra 

Henny Marit Turøy Johannes Halås Eide 

Gisela Smith-Nilsen May Britt Skavnes Vestnes 

Eva Karin Gråberg Marit Moltubakk Rauma 

 
 
I perioden 2012-2015 har styret hatt slik sammensetning: 
 

Styrerepresentant Vara Kommune 

Ivar Vereide Anders Thorn Molde 

Martinus Leirvoll Hildegunn Sjølseth Nesset 

Knut Sæbø Elisabeth Langeland Fræna 

Jan Karsten Schjølberg Aud Toril Gagnat Gjemnes 

Kolbjørn Stølen Ann Kristin Holten Midsund 

Rolf Harald Blomvik Marianne Bolgehaug Aukra 

Kim Atle Kvalvåg/Henny Marit Turøy Erling Lyngstad Eide 

Nils Øvstedal/Gisela Smith-Nilsen May Britt Skavnes Vestnes 

Kristian Haugan Gunhild Dahle Rauma 

 



Tøndergård skole og ressurssenter 
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Tillitsvalgt for Utdanningsforbundet og Fagforbundet, leder for representantskapet, 
representant fra utdanningsavdelingen, Møre og Romsdal fylkeskommune, 
foreldrerepresentant og inspektør blir innkalt til møtene. Rektor er sekretær for styret. 
 
Medlemmer i representantskapet i perioden 2016-2019 vil bli: 
 

Representant Vara Kommune 

Kjersti Løge Stig Ove Voll Molde 

Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood Nesset 

Elisabeth Langeland Borghild Drejer  Fræna 

Jan Karstein Schjølberg Knut Sjømæling Gjemnes 

Odd Helge Gangstad Frits Inge Godø Midsund 

Helge Kjøll jr. Heidi Evelyn Løklingholm Aukra 

Kari Strand Nergård Atle Hammerbukt Eide 

Arnfinn Stige Jorunn Væge Vestnes 

Hilde Mjelva Karina Westrum Grøvdal Rauma 

 
 
I perioden 2012-2015 har representantskapet hatt slik sammensetning: 
 

Representant Vara Kommune 

Ingrid Sara Amundsgård Kjersti Løge Molde 

Rolf Jonas Hurlen Edmund Moorwood Nesset 

Borghild Drejer Aud S. Pedersen Malmedal Fræna 

Odd Steinar Bjerkeset Leif-Ståle Engdahl Gjemnes 

Odd Einar Øien Robin Sørlie Midsund 

Helge Kjøll Jr. Hanna Valved Korsvik Aukra 

Renate Lindset Drågen Birgit Leirmo Eide 

Arnfinn Stige Aud Sissel Suoranta Vestnes 

Eva Karin Gråberg Thomas Trana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Rauma 

 
Leder for styret får innkalling til møter i representantskapet. Rektor er sekretær. 
 
Innstilling: 
Styret tar saken til orientering. 
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Molde 18.03.2016 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 02/16 Konstituering av styret 
Samarbeidsavtalen for Tøndergård skole og ressurssenter heter det bl.a. i pkt 3:  
 
Styring – styre: 
Skolen har følgende styringsorganer: 

Styre med 9 medlemmer, ett medlem fra hver kommune.  

Representantskap med 9 medlemmer, ett medlem fra hver kommune. 

Skolen skal ledes av et styre med 9 medlemmer med varamenn. Styremedlemmene 

med varamenn blir valgt av kommunestyrene i eierkommunene. 

Styremedlemmene  kan ikke samtidig være medlem av representantskapet. 

Funksjonstida for styret er 4 år og skal være sammenfallende med den  

kommunale valgperioden. 

 

Styret velger selv leder og nestleder for 4 år om gangen. 
 
 
Medlemmene i det nye styret er valgt for perioden 2016-2019. Det skal velges leder 
og nestleder. 
 
For perioden 2012-2015 har vervene vært valgt slik: 
 
Leder:  Rolf Harald Blomvik, Aukra kommune 
Nestleder: Ivar Vereide, Molde kommune 
 
 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 

6 

 
 
 
 

Molde 18.03.2016 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 03/16: Valg av styrets representanter i arbeidsutvalget 
 
 
Ved Tøndergård skole og ressurssenter er det opprettet eget arbeidsutvalg. 
 
For perioden 2012-2015 var følgende personer fra styret valgt: 
 
Leder for styret for Tøndergård skole      Rolf Harald Blomvik, Aukra  
Nestleder for styret for Tøndergård skole Ivar Vereide, Molde 
Vararepresentant:      Ann Kristin Holten, Midsund  
 
 
Innstilling: 
Styrets representanter til arbeidsutvalget for Tøndergård skole blir i perioden 2016-
2019: 
Leder i styret  
Nestleder i styret  
Vararepresentant for styrets representanter: Ingen innstilling. 
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Molde 18.03.2016 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 04/16 Valg av styrets representant til arbeidsmiljøutvalget 
 
Det skal velges en representant fra styret til Arbeidsmiljøutvalget for Tøndergård 
skole og ressurssenter med personlig vararepresentant. 
 
For perioden 2012- 2015 var følgende person valgt: 
Leder av styret ved Tøndergård skole, med nestleder som personlig 
vararepresentant.  
 
I tillegg er rektor ved Tøndergård skole og ressurssenter med undervisningsinspektør 
som personlig vararepresentant og verneombud skole og verneombud internat faste 
medlemmer i arbeidsmiljøutvalget. 
 
Rektor tilrår samme sammensetning fra styret også for perioden 2016 - 2019. 
 
 
 
Innstilling: 
For perioden 2016-2019 velges følgende representant med personlige 
varerepresentant til Arbeidsmiljøutvalget for Tøndergård skole og ressurssenter: 
 
Leder av styret for Tøndergård skole og ressurssenter, med nestleder som personlig  
vararepresentant. 
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Molde 18.03.2016 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 05/16 Valg av lønns- og forhandlingsutvalg 
 
Det skal velges tre representanter til Lønns- og forhandlingsutvalget ved Tøndergård 
skole. 
 
For perioden 2012- 2015 har følgende vært valgt. 
 
Leder for styret      Rolf Harald Blomvik, Aukra kommune 
Nestleder for styret   Ivar Vereide, Molde kommune 
Styremedlem   Elisabeth Langeland, Fræna kommune 
 
Rektor er sekretær for utvalget med møte-, uttale- og forslagsrett. 
 
I styresak 23/90 ble det vedtatt at lønns- og forhandlingsutvalget ved Tøndergård 
skole har fullmakt til å forhandle i lønns- og forhandlingsspørsmål på vegne av styret.  
 
 
 
 
Innstilling: 
Medlemmer til Lønns- og forhandlingsutvalg for Tøndergård skole i perioden 2016 -
2019 blir: 
Leder i styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
Nestleder i styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Styrerepresentant: Ingen innstilling 
 
Rektor er sekretær for utvalget med møte-, uttale- og forslagsrett. 
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Molde 18.03.2016 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 06/16 Valg av styrets representant i skolemiljøutvalget. 
 
Representantskapet har gjennom sak 04/06, Skolemiljøutvalg for Tøndergård skole, 
fattet enstemmig vedtak: 
 
Representantskapet for Tøndergård skole godkjenner at samarbeidsutvalget for 
Tøndergård skole skal være skolemiljøutvalg med slik sammensetning: 
To elevrepresentanter 
To foreldrerepresentanter 
En representant fra eierkommunene - leder for styret 
En representant fra de tilsette 
En representant fra skoleledelsen - rektor 
 
Rektor er sekretær for utvalget med møte-, tale- og forslagsrett. 
 
Som det går fram av oppstillingen over, er styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter representert i skolemiljøutvalget med en representant. 
 
I perioden 2012 - 2015 var leder av styret for Tøndergård skole valgt som 
representant, med nestleder som vararepresentant. 
 
Innstilling: 
Til representant i skolemiljøutvalget for Tøndergård skole og ressurssenter i perioden 
2016-2019 velges: 
Leder av styret for Tøndergård skole og ressurssenter med nestleder som  
vararepresentant. 
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Molde 18.03.2016 

 
           

SAK 07/16 Referatsaker 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

709 styret/repr. 20.11.2015 Midsund kommune Representanter 2015-2019 

725 forsikring 24.11.2015 Gjensidige Lønnsinnberetning for personalfors. 2015 

726 kopimaskin 24.11.2015 Lindbak v/Eva Magnussen Tilbud på ny kopieringsmaskin underetasje 

729 aktivitetspl. 25.11.2015 Gjensidige Tilskudd 25.000,- 

19 01, avtaler 05.01.2016 Lindbak Kopi- og serviceavtale 

20 01, avtaler 05.01.2016 Lindbak Leieavtale kopimaskin 

27 brannperm 06.01.2016 iELEKTRO Årlig kontroll nødlys om brannalarmanlegg 

29  sykkelskur 06.01.2016 Fugelsnes bygg Prisoverslag takoverbygg 

32 03, lån 06.01.2016 klp kommunekreditt Årsoppgave 2015 

33 03, lån 06.01.2016 KBN Kommunalbanken Norge Opplysninger til bruk for likningsåret 2015 

55 01, avtaler 14.01.2016 Molde kommune Rammeavtale bedriftshelsetjeneste 

56 01, avtaler 14.01.2016 Molde kommune  Bestilling av bedriftshelsetjeneste 

58 forsikring 15.01.2016 Gjensidige N&R Om elevforsikring på eksterne arbeidsplasser 

66 forsikring 19.01.2016 Gjensidige N&R Årsoppgave 2015 

68 03, bank 20.01.2016 Danske Bank Årsoversikt 2015 

76 808 22.01.2016 Statens vegsvesen Kontrollseddel bil UR71181 / godkjent 

123 styre/repr. 08.02.2016 Fræna kommune Representanter 2015-2019 

132 808 15.02.2016 Bertel O. Steen Godkjenning av kjøretøy, kontroll 

144 808 19.02.2016 Statens vegvesen Kontrollattest 2002 Mercedes 

152 styre/repr. 01.03.2016 Molde kommune Representanter 2015-2019 

164 brannperm 02.03.2016 FIRESAFE/ brannvern Dokumentasjon utbedring teknisk rom u.etasje 

180 alarmperm 08.03.2016 iElektro Tilbud alarmknapp / stille alarm via mobil 

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

408 02 23.11.2015 Alle eierk. + økonomiavd. Refusjon ubrukt eierandel 2015 

409 02 23.11.2015 Alle eierk + økonomiavd. Refusjon 5% skolepl. utover abonnement 2015 

410 663 01.12.2015 Alle foresatte Takk for innsatsen med julemessa 2015 

4 Erasmus+ 06.01.2016 SIU Rapport pr. 01.10.2015-31.12.2015 

5 663 06.01.2016 Foresatte 10. klassinger Invitasjon til søkekveld til vgs. På Tøndergård 

6 663 06.01.2016 Foresatte vgs-elever Informasjon om søking vgs 2016-17 

 
Innstilling:  
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Molde 18.03.2016 

 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 08/15 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters 
regnskap for 2015 
 
Det vises til vedlagte skriv fra Tøndergård skole og ressurssenter til Kommune 
revisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal og til styret og representantskapet for 
Tøndergård skole og ressurssenter datert 23.02.2016, der det blir redegjort for 
driftsresultatet. (vedlegg 1) 
        
Regnskapet som legges fram for styret er ikke revidert, og derfor foreløpig. Revidert 
regnskap vil først bli framlagt representantskapet i møte 15.04.2016  
 
Som det fremgår av vedlagte regnskap har Tøndergård skole og ressurssenter et 
samlet regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3 475.929-, for 2015.  
 
Mindreforbruket skyldes i hovedsak organisering internt ved sykefravær over 16 
dager, omgjøring av administrasjonsressurs, organisatoriske endringer internat og 
mindre utgifter KLP enn budsjettert. 
Ansvar 8310, internat er nå tilnærmet i balanse 
 
Som vedlegg til regnskapet følger også hovedoversikt balanseregnskap og 
investeringsregnskap for 2015 
 
Rektor tilrår at styret godkjenner foreløpig regnskap for 2015. Endelig behandling av 
regnskapet vil skje i representantskapsmøte 15.04.2016. 
 
 
Innstilling: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig regnskap for 
2015. 
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Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 09/16  Orientering om pålegg fra brannsjefen vedrørende 
ventilasjonsrom i skolens underetasje  
Ved brannsyn 11.11.14 ble det avdekket manglende samsvar mellom 
brannverntegninger og utførelse i teknisk rom, underetasjen i skolebygningen. Denne 
etasjen ble innredet i 2003. 
I følge tegningene skulle rommet utføres med branncellebegrensende vegger. 
Rommet ble kledd med brennbare plater og med manglende branntetting i 
ventilasjonskaner tilknyttet rommet. 
Skolen fikk etter tilsynet beskjed om snarest å lukke avviket. 
 
Etter å ha konferert med, Asbjørn Bua, arkitekten som ble benyttet ved planlegging 
av utbygging og innredning av underetasjen, ble det klart at skolen hadde lite å hente 
i forhold til reklamasjon på utført arbeid. Arbeidet var godkjent 11 år tidligere, og 
firmaet som utførte arbeidet var oppkjøpt. 
Bua var imidlertid behjelpelig med forslag til løsning av problemet. Det samme var 
Molde brannvesen og skolens vaktmester. Løsningen ble bl.a. fjerning av brennbart 
materiale på vegger, samt å branntette kanaler, rør etc. 
 
Fugelsnes Bygg AS ble leid inn til fjerning av brannfarlig materiale og nødvendig 
ominnredningsarbeid. 
Firmaet FIRESAFE foretok branntetting av kanaler, rør etc. De har også utarbeidet 
dokumentasjon på utført arbeid. Dokumentasjonen er sendt Molde brannvesen. 
 
Totalt kostnader i tilknytting til arbeidet ble på kr. 90.000 kr. Kostnadene er dekt av 
midler avsatt på prosjekt 2003, utbygging / ombygging.  
 
 
 
 
Innstilling: 
Styret tar saken til orientering 
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Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 

SAK 10/16 Beredskapsplan 
Skolene i Molde kommune er i gang med utarbeiding av beredskapsplan. Frist for 
ferdigstillelse av arbeidet er høsten 2016. 
 
Det arbeides bl.a. med et system for varsling av ansatte dersom det er behov for å gi 
rask beskjed om at elever og ansatte må søke dekning i klasserom dersom noen 
kommer til skolen i den hensikt å skade (skyte, kniv etc.) 
 
Det finnes flere måter å organisere slik varsling på, og skolen er i dialog med 
kommunen vedrørende felles tiltak. 
 
Et alternativ kan være å benytte eksisterende alarmsender. Denne kan 
programmeres slik at det sendes ut en forhåndsprogrammert SMS til maks. 50 
ansatte, samt at vaktselskapet (brannvesenet) blir varslet. Dette gjøres ved å trykke 
på alarmknapp montert på ulike steder i bygningen. Skolen har fått pristilbud på en 
slik løsning. De tekniske kostnadene vil ligge på ca. 25.000,- kr. Ordningen 
forutsetter imidlertid at ansatte har mobil tilgjengelig til enhver tid.  
 
Skolen vil arbeide videre med dette. Forslag til beredskapsplan vil bli lagt fram for 
styret høsten 2016.  
 
 
 
 
 
Innstilling: 
Styret tar saken til orientering. 
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Molde 18.03.2016 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 11/16 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: 
Vår / sommer 2015 

1. Nye tak på internatbygningene, hybelhuset og kantinebygget 
2. Nye vinduer, etterisolering av vegger på vestsiden av skolebygget 
3. Nye dører og maling av gangen i østfløyen 

 
Arbeid finansiert av driftsbudsjettet: 
Rehabilitering av leiligheten i hybelhuset. Nytt kjøkken, nye garderobeløsninger, 
etterisolering av veggen på sørsiden og deler av vestveggen. 
 
Videre arbeid: 
Vi viser til vedlagt rapport fra vernerunde ved Tøndergård skole torsdag 4.02.16 og 
tirsdag 16.02.16. Med utgangspunkt i 5-årig strategiplan, vedtatt i mars 2015, sak 
5/15, og det som ble avdekket under årets vernerunde, har vi satt opp forslag til 
rullering av 5-årig strategiplan. 
Vi har i forslaget tatt høyde for at mindreforbruket for 2015 blir avsatt til nødvendig 
rehabiliteringsarbeid. 
En bygningsmasse fra 1972 representerer utfordringer i forhold til vedlikehold. Styret 
og representantskapet har tidligere blitt orientert om behovet for oppgradering av 
skolens 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 
ventilasjons-løsningen 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. 
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Forslag til rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering 
av bygningsmassen: 
 
Vår 2016 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Fortsette arbeidet med utskifting av to hånds blandebatteri til et hånds batteri, skole 
og internat. 
Videre arbeid med maling/rehabilitering av utvendige murvegger 
Ordne avtrekksvifte internat 1 
Fullføre arbeidet med rehabilitering av personaltoalett i skolens østfløy 
Oppussing av toaletter i garderoben ved gymsalen 
 
 
Sommer 2016 
Investeringsprosjekt: 
Nytt varme og ventilasjonsanlegg i skolens nordfløy. Vinduer på østsiden av 
nordfløyen. skiftes. Råttent reisverk utskiftes og vegger etterisoleres.  
Solskjerming 
Nye dører og maling av gangen i nordfløyen 
Ny universelt utformet aktivitetsplass på østsiden av nybygget 
Nytt lagerskur på sørsiden av garasjeanlegget. 
 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet: 
Fortsette arbeidet med rehabilitering og maling av utvendige murvegger  
Lage mobilitymarkeringer i skolebygget 
 
Høst 2016.  
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Videre arbeid med utskifting til etthåndsbatteri der det fortsatt er to kraner på 
vaskene. 
Bedre akustikken på møterom og kantine, kantinebygget ved at himling senkes. 
Skifte tau i gymsalen 
Ordne rampe ved nødutgangen i gymsalen 
 
Vinter/vår 2017 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vår/sommer 2017 
Investeringsprosjekt: 
Prosjekt varme / ventilasjon, sør-vest fløy skolebygg 
Nye vinduer på østsiden med solskjerming 
Rehabilitering av elevtoalett 
Male ganger og sette inn nye dører 
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Høst /vinter 2017 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Male vegger i garderobe ved gymsal 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vår/sommer 2018 
Investeringsprosjekt 
Rehabilitering av sløyd / TIP avdelingen 
Nytt kjøkken på internat 1 og 2. 
Elevtoalett/ personaltoalett på internat 1 utvides ved at vegger flyttes. 
 
Vår / sommer 2019 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Isolering mellom elevrom og personalrom på internatene. 
 
Høst 2019. 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
Vinter / vår 2020 
Oppgaver finansiert av driftsbudsjettet 
Generelt vedlikeholdsarbeid 
 
 
 
 
Innstilling:  
Styret godkjenner 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen. 
Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 
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         Molde 18.03.2016 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 12/16 Regnskapsmessig mindreforbruk 2015 / Disposisjonsfond  
 
Styret og representantskapet har gjennom rullering 5-årig strategiplan for 
rehabilitering og rullering av planen blitt orientert om utfordringer skolen står overfor 
med tanke på å holde skolens bygningsmasse vedlike. 
Mye er gjort siste årene, men det står fortsatt kostnadskrevende prosjekt for tur. 
I følge samarbeidsavtalen er det eierkommunene som skal dekke kostnader 
vedrørende rehabiliteringsprosjekt. Så langt har imidlertid skolen finansiert disse 
kostnadene dels via låneopptak og dels via bruk av fondsmidler.  
 
Framtidige utfordringer: 

A. Bygningsmassen 
I 5-årig strategiplan er det vist til at det pr. dato ikke er midler til å dekke alle utgifter i 
tilknytning til planen, og at arbeidet er forutsatt at vi har årlig mindreforbruk som 
settes av til vedlikehold og rehabilitering, eventuelt at deler av arbeidet finansieres av 
låneopptak. De største økonomiske utfordringene vi står ovenfor nå er installasjon av 
nytt varme og ventilasjonsanlegg i den delen av skolebygningen som utgjør 
undervisningsrommene.  

B. Skolebil 
Skolen disponerer to skolebiler. En 13-seter Mercedes Benz, 2002 mod. (Bilen har 
rullestolrampe og feste til rullestol) og en 9-seter Renault Trafic, 2004 modell.  
Bilene nyttes både i undervisningssammenheng (kjøring til/fra svømming, friluftsliv, 
handicapriding etc.), til skolekjøring, og i forbindelse med fritidsaktiviteter på 
internatet. Begge bilene har nylig vært inne til EU- kontroll, og er nå satt i stand i 
forhold til tekniske krav. 
Bilene, og da særlig 13-seteren, bærer tydelig preg av alder og slitasje, og vi må 
beregne at det vil bli behov for utskifting i løpet av de kommende årene.  
 
Skolens mindreforbruk / skolens fondsmidler 
Skoleåret 2015 hadde skolen et driftsmessig mindreforbruk på kr. 3.475.929,- 
I tillegg har skolen et udisponert disposisjonsfond og et fond der midler er satt av til 
utbygging og rehabilitering. 
Pr. 31.12.2015 har skolen til disposisjon: 
  
Driftsmessig mindreforbruk 2015   kr  3 475.929,- 
Udisponert disposisjonsfond   kr. 4 168.137,- 
Fond utbygging og rehabilitering   kr. 1 035,888,- 
 
Totalt       kr. 8.679.954,- 
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Ventilasjonsanlegg i skolens nord fløy og i skolens sørfløy. 
Det største kostnadskrevende prosjektet vi står ovenfor er som nevnt del 2 og 3 av 
arbeidet med å installere nytt varme- og ventilasjonsanlegg i skolebygningen. 
Sommeren 2014 ble første del av prosjektet gjennomført i skolens østfløy. Arbeidet 
ga erfaringer i forhold til videre arbeid, og i forhold til forventede kostnader. Første del 
av prosjektet var kostnadsberegnet til kr 3.171.125,- (2013). Totale kostnader ble vel 
3,7 millioner kr., en kostnadssprekk på ca. 550.000,-. Merkostnadene skyltes bl.a. 
fordyrende arbeider i forbindelse med asbesthåndtering, prisstigning, samt at det var 
vanskelig å kalkulere eksakt tidsbruk i forbindelse med snekkerarbeid.  
 
Det 2 og 3 av prosjektet ble i 2013 kostnadsberegnet til 8,5 millioner kroner. En må ta 
høgde for at prisstigning vil gjøre at kostnadene vil bli nærmere 10 millioner kroner.  
 
5-årig plan for rehabilitering av bygningsmassen legger opp til at 2. del av prosjektet 
gjennomføres sommeren 2016. Det er nødvendig at arbeidet legges til elevens ferie, 
da undervisning vanskelig kan gjennomføres i den perioden arbeidet pågår. 
 
Vi foreslår at finansiering av del 2 av Prosjekt 2013. Nytt varme og ventilasjonsanlegg 
gjøres ved at: 

 Mindreforbruket for 2015 på kr. 3 475.929,- overføres prosjektet 

 Kr 1 000.000 overføres fra udisponert disposisjonsfond til prosjektet 
 
Dette gir en total avsetning på kr.4 475.929,- som vil kunne finansiere arbeidet. (dette 
er et mindre omfattende arbeid enn del 3, sørfløyen). 
 
 
 
 
Innstilling: 
Arbeidet med rehabilitering av nordfløyen gjennomføres sommeren2016. Arbeidet vil 
bestå av: 

 Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg,  
 Etterisolering av nord og østvegg 
 Utskifting av vinduer, nord og østvegg 
 Utskifting av dører 
 Malingsarbeid 

 
Arbeidet finansieres slik: 

 Mindreforbruket for 2015 på kr 3.475.929 overføres prosjekt 2013: Nytt varme 
og ventilasjonsanlegg 

 Kr. 1 000 000 overføres fra udisponert disposisjonsfond til prosjekt 2013: Nytt 
varme og ventilasjonsanlegg. 
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Molde 18.03.2016 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 13/16 Forslag til Personalpolitisk plan, Tøndergård skole og 
ressurssenter 
 
Personalpolitisk plan ble første gang behandlet i styret 5. oktober 2012, styresak 
42/12. Planen gir en oversikt over skolens visjon og pedagogiske plattform. Den 
presenterer skolens organisasjon sammen med stillingsbeskrivelser som er 
utarbeidet for de ulike yrkesgruppene som utgjør vår personalressurs. Planen viser 
også hvilke forventninger vi har til personalgruppen. 
Siden 2012 er det gjort organisatoriske endringer med tanke på bedre samordning og 
mer effektiv bruk av skolens totale ressurser. Dette har ført til endringer i skolens 
organisasjonskart, samt endringer i arbeidsoppgaver for deler av personalgruppen. 
 
På grunn av de organisatoriske endringene er planen nå revidert. Forslag til 
personalpolitisk plan er vedlagt sakspapirene. 
 
 
 
Innstilling: 
Styret godkjenner forslag til personalpolitisk plan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 

 

20 

 
 

Molde 18.03.2016 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 14/16 Forslag til forskrift om skolerute for skoleåret 2016/2017 
 
En viser til opplæringsloven § 2-2 og forskrift til opplæringsloven § 1-5. 
I § 2-2 i Opplæringsloven heter det at: Kommunen gir forskrift om skole- og 
feriedagar i skoleåret for elevane. 
 
Forslag til forskrift om skolerute for Tøndergård skole og ressurssenter er i samsvar 
med forslaget fra Molde kommune, med noen unntak. Mange av elevene ved 
Tøndergård skole og ressurssenter har lang reisevei. Siden 17. mai skoleåret 
2016/17 er på en onsdag, medfører kommunens forslag at elevene hadde kommet til 
skolen mandag morgen, reist hjem tirsdag kveld, for så å returnere torsdags morgen 
med ny retur hjem fredags ettermiddag i uke 20, 2017.  
I vårt forslag har vi satt opp 18. og 19. mai som fridager. For å ta igjen de to dagene 
avslutter elevene skoleåret fredag 23. juni 2017, og ikke 22. juni slik skissert i 
forslaget fra Molde kommune. Kommunens forslag har skolestart 3. januar 17. Vi har 
satt opp 2. januar som første skoledag etter jul. Vi vil imidlertid tilrettelegge for 
aktiviteter for elevene på kveldstid, (skoleturer, julemesse, karneval, sommerfest etc. 
i løpet av skoleåret) slik at elevene avspasere denne dagen. 
 
Forslaget har vært diskutert på personalmøter både på skole og internat. 
 
Med bakgrunn i dette foreslår rektor at styret godkjenner forskrift for elevenes skole- 
og feriedager for skoleåret 2016/2017 slik skissert i vedlagt forslag. 
I tillegg har vi planlagt studiedager for personalet slik:  
 
Mandag 15.08.2016 Lærere  
Tirsdag   16.08.2016 Lærere / miljøterapeuter 
Onsdag:  17.08 2016 Hele personalgruppen 
Torsdag  18.08.2016 Hele personalgruppen 
Fredag  19.08.2016 Hele personalgruppen 
Mandag           2.01.2017  Lærere (elevene avspaserer denne dagen) 
 
Innstilling: 
Forslag til forskrift om skolerute for skoleåret 2016-2017 godkjennes. 
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FORSLAG TIL SKOLERUTE 2016/2017   
 
2016 
 
MÅNED                               SKOLEDAGER  
 
August  

 
Skolestart: Mandag 22. august  

 
08 

September  22 
Oktober  Høstferie: Uke 41, 10. - 14. 17  
November  22 
Desember  Siste skoledag før jul: Onsdag 21. 

desember  
 

15 

Sum undervisningsdager høsten 2016:  
 

83 

 
2017 
Januar  Mandag 2. januar 22 
Februar  Vinterferie: Uke 8, 20.–24. februar  15  
Mars 
April  

 
Påskeferie: 10.–17. april 
 

23 
14 

Mai  Elevfri dag. Torsdag 18 og fredag 19. 
mai. Fredag 26. mai  

17 

Juni  Siste skoledag: Fredag 23. juni  16 
 

Sum undervisningsdager våren 2017:  107  
 
Sum undervisningsdager i skoleåret:  

 
190 
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Molde 18.03.2016 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

SAK 15/16 Avtale med Molde Bedriftshelsetjeneste 
 
Tøndergård skole og ressurssenter samarbeider med Molde kommune vedrørende 
anbudsinnhenting med hensyn til kjøp av varer og tjenester. Kjøp av 
bedriftshelsetjeneste har nå vært ute på anbud. Molde bedriftshelsetjeneste vant 
anbudskonkurransen. Avtalen gjelder til og med 14.10.17, med rett til å forlenge 
avtalen i 1 år. 
 
I arbeid med tildeling av oppdraget ble følgende kriterier vektlagt:  

 Pris 
 Kvalitet / løsningsforslag. 

 
Avtalen baserer seg på betaling pr. tjeneste. Timeprisen varierer fra 850,- kr pr time 
til 688,- kr avhengig av type tjeneste. 
 
Molde bedriftshelsetjeneste har 7 ansatte med ulik kompetanse. De kan slik bistå 
bedrifter på ulike områder som risikovurdering, arbeidshelseundersøkelser, 
møtedeltagelse i forhold til enkeltpersoner inkl. dialogmøter, etc. De kan også tilby 
div. kurs. Staben består av verneingeniør, ergoterapeut, bedriftssykepleier og lege.   
 
 
 
 
 
 
 
Innstilling:  
Styret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TØNDERGÅRD SKOLE

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Driftsinntekter

Andre salgs- og leieinntekter 211 325       280 000          280 000          321 719             

Overføringer med krav til motytelse 57 033 945  52 108 000     50 868 000     48 889 430        

Sum driftsinntekter 57 245 270  52 388 000     51 148 000     49 211 149        

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 34 885 374  33 388 000     32 688 000     30 220 994        

Sosiale utgifter 9 9 573 069    10 781 000     10 620 000     10 003 120        

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 3 507 839    3 415 000       3 036 000       3 234 145          

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 300 812       -                   -                   274 820             

Overføringer 3 001 472    2 110 000       2 110 000       2 903 860          

Avskrivninger 7 1 412 251    -                   -                   854 306             

Fordelte utgifter -                -                   -                   -                      

Sum driftsutgifter 52 680 818  49 694 000     48 454 000     47 491 245        

Brutto driftsresultat 4 564 451    2 694 000       2 694 000       1 719 904          

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 196 329       175 000          175 000          265 726             

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                -                   -                   -                      

Mottatte avdrag på utlån -                -                   -                   -                      

Sum eksterne finansinntekter 196 329       175 000          175 000          265 726             

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 106 025       204 000          204 000          158 856             

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) -                -                   -                   -                      

Avdrag på lån 410 000       415 000          415 000          410 000             

Utlån -                -                   -                   -                      

Sum eksterne finansutgifter 516 025       619 000          619 000          568 856             

Resultat eksterne finanstransaksjoner -319 696      -444 000         -444 000         -303 130            

Motpost avskrivninger 7 1 412 251    -                   -                   854 306             

Netto driftsresultat 5 657 007    2 250 000       2 250 000       2 271 080          

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 814 356       814 400          -                   2 529 987          

Bruk av disposisjonsfond -                -                   -                   -                      

Bruk av bundne fond 5 68 966         -                   -                   -                      

Sum bruk av avsetninger 883 322       814 400          -                   2 529 987          

Overført til investeringsregnskapet -                -                   -                   -                      

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

Avsatt til disposisjonsfond 4 3 064 400    3 064 400       2 250 000       3 829 987          

Avsatt til bundne fond 5 -                -                   -                   156 724             

Sum avsetninger 3 064 400    3 064 400       2 250 000       3 986 711          

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 475 929    -                   -                   814 356             

DRIFTSREGNSKAP 2015



TØNDERGÅRD SKOLE

Note Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor

Inntekter

Overføringer med krav til motytelse 104 986     -                   -                   22 500               

Kompensasjon for merverdiavgift 387 185     -                   -                   1 129 771          

Statlige overføringer -             -                   -                   -                      

Andre overføringer -             -                   -                   -                      

Renteinntekter og utbytte -             -                   -                   -                      

Sum inntekter 492 171     -                   -                   1 152 271          

Utgifter

Lønnsutgifter -             -                   -                   -                      

Sosiale utgifter -             -                   -                   -                      

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 593 067 1 966 300       -                   4 574 035          

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

Overføringer 387 185     -                   -                   1 129 771          

Renteutgifter og omkostninger -             -                   -                   -                      

Fordelte utgifter -             -                   -                   -                      

Sum utgifter 1 980 251 1 966 300       -                   5 703 806          

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån -             -                   -                   500 000             

Utlån -             -                   -                   -                      

Kjøp av aksjer og andeler 117 785     100 000          -                   110 807             

Dekning av tidligere års udekket -             -                   -                   -                      

Avsatt til ubundne investeringsfond -             -                   -                   -                      

Avsatt til bundne investeringsfond 6 104 986     -                   -                   -                      

Sum finansieringstransaksjoner 222 771     100 000          -                   610 807             

Finansieringsbehov 1 710 852 2 066 300       -                   5 162 342          

Dekket slik:

Bruk av lån -             -                   -                   -                      

Salg av aksjer og andeler -             -                   -                   -                      

Mottatte avdrag på utlån -             -                   -                   -                      

Overført fra driftsregnskapet -             -                   -                   -                      

Bruk av tidligere års udisponert -             -                   -                   -                      

Bruk av disposisjonsfond 4 1 710 852 2 066 300       -                   5 062 342          

Bruk av bundne driftsfond -             -                   -                   -                      

Bruk av ubundne investeringsfond -             -                   -                   -                      

Bruk av bundne investeringsfond -             -                   -                   100 000             

Sum finansiering 1 710 852 2 066 300       -                   5 162 342          

Udekket/udisponert -             -                   -                   -                      

INVESTERINGSREGNSKAP 2015



TØNDERGÅRD SKOLE

BALANSE PR 31.12.15

Note Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER

Anleggsmidler 31 286 658       30 600 873       

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 7 28 650 500       27 665 000       

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 1 463 500         1 881 000         

Utlån -                     -                     

Aksjer og andeler 1 172 658         1 054 873         

Omløpsmidler 22 043 936       13 846 040       

Herav:

Kortsiktige fordringer 8 2 055 461         1 080 278         

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 988 475       12 765 762       

SUM EIENDELER 53 330 594       44 446 913       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 36 618 726       31 471 799       

Herav:

Disposisjonsfond 4 6 350 187         4 996 639         

Bundne driftsfond 5 270 965             339 931             

Ubundne investeringsfond -                     -                     

Bundne investeringsfond 6 104 986             -                     

Regnskapsmessig mindreforbruk 3 475 929         814 356             

Regnskapsmessig merforbruk -                     -                     

Udisponert i inv.regnskap -                     -                     

Udekket i inv.regnskap -                     -                     

Kapitalkonto 10 26 416 658       25 320 873       

Langsiktig gjeld 4 870 000         5 280 000         

Herav:

Pensjonsforpliktelser -                     -                     

Ihendehaverobligasjonslån -                     -                     

Sertifikatlån -                     -                     

Andre lån 4 870 000         5 280 000         

Kortsiktig gjeld 11 841 868       7 695 114         

Herav:

Kassekredittlån -                     -                     

Annen kortsiktig gjeld 11 841 868       7 695 114         

Premieavvik -                     -                     

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 53 330 594       44 446 913       



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. skrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.
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) 57 245 270             52 388 000        51 148 000       49 211 149          
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 492 171                  -                     -                    1 152 271            
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj 196 329                  175 000             175 000            265 726               
Sum anskaffelse av midler 57 933 770             52 563 000        51 323 000       50 629 145          

Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 51 268 567             49 694 000        48 454 000       46 636 939          
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 1 980 251               1 966 300          -                    5 703 806            
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 633 810                  719 000             619 000            1 179 663            
Sum anvendelse av midler 53 882 628             52 379 300        49 073 000       53 520 407          

Anskaffelse - anvendelse av midler 4 051 142               183 700             2 250 000         -2 891 262          

Endring i arbeidskapital 4 051 142               183 700             -                    -2 891 262          

Avsetninger og bruk av avsetninger

Avsetninger 6 645 315               3 064 400          -                    4 801 067            
Bruk av avsetninger 2 594 174               2 880 700          -                    7 692 329            
Til avsetning senere år -                          -                     -                    -                      
Netto avsetninger 4 051 142               183 700             -                    -2 891 262          

Int. overføringer og fordelinger

Interne inntekter mv 1 412 251               -                     -                    854 306               
Interne utgifter mv 1 412 251               -                     -                    854 306               
Netto interne overføringer -                          -                     -                    -                      



NOTER

NOTE 3 - ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BALANSEN

Regnskap 2015 Regnskap 2014

OMLØPSMIDLER
Endring betalingsmidler 7 222 713               -1 531 910         
Endring ihendehaverobl og sertifikater -                     
Endring kortsiktige fordringer 975 183                  -1 112 838         
Endring premieavvik -                     
Endring aksjer og andeler -                     
ENDRING OMLØPSMIDLER (A) 8 197 896               -2 644 748         

KORTSIKTIG GJELD
Endring kortsiktig gjeld (B) -4 146 755              -246 514            

ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) 4 051 142               -2 891 262         

NOTE 4 - DISPOSISJONSFOND

Disposisjonsfond pr 01.01.15 4 996 639               

Avsatt til disposisjonsfond:
Overskudd 2014 - R.sak 5/15 814 356                  
Avsetning 2 250 044               

Bruk i investeringsregnskapet: -1 710 852              

Disposisjonsfond pr 31.12.15 6 350 187               

NOTE 5 - BUNDNE DRIFTSFOND

Bundne driftsfond pr 01.01.15 339 931                  
Bruk -68 966                   
Avsetning -                          

Bundne driftsfond pr 31.12.15 270 965                  

NOTE 6 - BUNDNE INVESTERINGSFOND

Bundne driftsfond pr 01.01.15 -                          
Avsetning 104 986                  

Bundne driftsfond pr 31.12.15 104 986                  

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

Faste eiendommer Utstyr, maskiner
og anlegg og transportmidler SUM

IB 01.01.15 27 665 000                               1 881 000               29 546 000        
Tilgang 2015 1 936 917                                 43 334                    1 980 251          
Avgang 2015 -                                           -                          -                     
Nedskrivninger -                                           -                          -                     
Avskrivninger -951 417                                  -460 834                 -1 412 251         

UB 31.12.15 28 650 500                               1 463 500               30 114 000        



NOTER

NOTE 8 - KORTSIKTIGE FORDRINGER INKL. MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE

IB 01.01.15 1 080 278          

Diverse fordringer, 932 871             
endring fra 01.01-31.12.15

Overført fra Molde kommune -344 873,00            
Overføring til Molde kommune, mva-komp 387 185,00             42 312               
Mellomregning Molde kommune 31.12.15 387 185,00             

UB 31.12.15 2 055 461          

NOTE 9 - PENSJONSNOTE

Alle ansatte er pensjonsforsikret i KLP og SPK

Regnskapsførte pensjonsutgifter for 2015 er: kr 4.110.168,-.

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.





TØNDERGÅRD SKOLE

Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING

10111 LØNN FASTE STILLINGER 13 095 139   12 150 000   11 308 709   

10121 LØNN LÆRERE 11 401 513   12 536 000   10 491 207   

10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 27 676           40 000           38 267           

10141 LØNN VAKTMESTER 258 198        240 000        257 058        

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 10 079           15 000           14 498           

10201 FERIEVIKAR 25 736           15 000           15 359           

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 103 920        75 000           81 655           

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 202 608        150 000        148 429        

10221 PERMISJONSVIKAR 12 509           20 000           5 996             

10391 EKSTRAHJELP 292 160        350 000        167 716        

10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE -                 -                 4 600             

10501 KLESGODTGJØRELSE 26 511           25 000           23 034           

10751 FASTLØNN RENHOLD 452 329        430 000        424 161        

10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 1 886             -                 3 764             

10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 12 251           10 000           7 825             

10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 57 676           10 000           6 146             

10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 40 935           -                 18 769           

10811 GODTGJØRELSE STYRET 35 000           18 000           -                 

10911 PENSJONSANDEL KLP 2 220 739     2 428 000     2 406 717     

10912 PENSJONSANDEL SPK 1 313 612     1 411 000     1 193 467     

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -410 977       -2 000           -18 553         

10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 14 842           9 000             8 419             

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 88 025           192 000        114 321        

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 43 818           39 000           38 459           

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4 018 041     4 081 000     3 559 507     

11001 KONTORUTGIFTER 34 302           25 000           35 235           

11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 37 297           40 000           46 583           

11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 29 119           40 000           51 573           

11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 1 134             30 000           15 612           

11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 8 000             20 000           24 814           

11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 129 949        90 000           117 187        

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 128 876        70 000           83 755           

11151 MATVARER 38 072           15 000           33 643           

11152 BEVERTNING 8 487             15 000           15 201           

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 42 788           40 000           48 088           

11206 RENGJØRINGSMIDLER 31 382           30 000           31 975           

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 6 529             -                 105 257        

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

11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 130 585        120 000        -                 

11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 10 748           -                 44 963           

11297 ØREDIFFERANSE KOMMUNAL FAKTURERING -                 -                 1                    

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 62 294           70 000           100 021        

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 20 688           23 000           24 697           

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ANSVAR



TØNDERGÅRD SKOLE

Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ANSVAR

11306 PORTO 14 768           15 000           11 877           

11309 BANKOMKOSTNINGER 7 784             5 000             5 441             

11401 ANNONSEUTGIFTER 2 160             8 000             9 930             

11411 TRYKKING OG KOPIERING 43 322           47 000           43 134           

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 1 618             -                 115                

11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 5 500             50 000           11 575           

11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 40 501           20 000           21 373           

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 76 982           30 000           -                 

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 118 496        85 000           97 997           

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 3 840             4 000             3 840             

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 16 329           33 000           29 288           

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 16 769           16 000           15 034           

11721 SKYSS AV ELEVER 61 508           30 000           29 935           

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 131 835        60 000           71 447           

11801 ELEKTRISK STRØM 252 442        300 000        243 704        

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 65 403           66 000           59 395           

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 93 583           130 000        99 987           

11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3 631             4 000             3 483             

11855 ADM TILSK SIKR ORDNING KLP - ikke avgpl 185                -                 126                

11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 12 202           15 000           14 944           

11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 73 954           50 000           45 900           

11951 KOMMUNALE GEBYRER 33 631           40 000           38 461           

11956 RENOVASJONSAVGIFT 45 150           40 000           37 102           

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 25 876           35 000           28 303           

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 26 948           20 000           11 541           

12001 INVENTAR OG UTSTYR 152 554        70 000           172 828        

12004 KJØP AV DATAMASKINER 190 251        175 000        169 507        

12251 LEASING AV MASKINER 17 222           15 000           14 808           

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 143 244        164 000        23 692           

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 44 053           40 000           68 416           

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 28 755           33 000           19 925           

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 5 343             25 000           23 199           

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 8 034             20 000           20 802           

12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 299 784        328 000        206 622        

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                 15 000           2 975             

14290 BETALT MVA DRIFT 391 814        300 000        370 279        

14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 903 832        350 000        934 172        

14502 REFUNDERT LØNN FYSIOTERAPI 300 812        -                 274 820        

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 391 814        300 000        370 402        

14504 REFUSJON LØNN 976 714        900 000        874 524        

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 25 426           10 000           7 500             

15001 RENTER PÅ LÅN 106 025        200 000        155 129        

15009 ANDRE RENTEUTGIFTER -                 4 000             3 727             

15101 AVDRAG PÅ LÅN 410 000        415 000        410 000        



TØNDERGÅRD SKOLE

Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ANSVAR

15401 AVSETNING TIL DISP FOND 2 814 400     2 814 400     3 529 987     

15501 AVSETNING BUNDET DRIFTSFOND -                 -                 156 724        

15801 IKKE DISP NTO DRIFTSRESULTAT (OVERSKUDD) 3 475 929     -                 814 356        

15901 AVSKRIVNINGER 1 412 251     -                 854 306        

16212 VARSELGEBYR -1 235           -                 -512               

16215 INNTEKT EGNE KURS -51 650         -50 000         -33 950         

16301 LEIEINNTEKTER -28 440         -30 000         -47 257         

17001 REFUSJONER FRA STATEN -126 159       -                 -21 744         

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

17101 REFUSJON SYKELØNN -1 029 648    -160 000       -317 747       

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -2 244           -                 -635 965       

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -391 814       -300 000       -370 279       

17301 FYLKESTILSKUDD -16 603 705  -15 615 000  -14 864 122  

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3 653 320    -3 155 000    -2 874 390    

17504 REF SKYSS ELEVER -5 600           -30 000         -20 600         

17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -203 038       -100 000       -403 086       

17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -22 097 015  -21 220 000  -19 265 147  

19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -196 134       -175 000       -247 990       

19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -196               -                 -17 735         

19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -814 356       -814 400       -2 529 987    

19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -68 966         -                 -                 

19901 AVSKRIVNINGER -1 412 251    -                 -854 306       

Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -289 940       -398 000       -1 937 051    

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT

10111 LØNN FASTE STILLINGER 6 637 537     5 950 000     5 851 337     

10121 LØNN LÆRERE -                 -                 7 443             

10141 LØNN VAKTMESTER 99 144           160 000        100 688        

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 828 587        650 000        614 755        

10201 FERIEVIKAR 4 618             25 000           39 841           

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 229 719        100 000        96 084           

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 411 783        60 000           86 756           

10221 PERMISJONSVIKAR 44 511           25 000           19 168           

10391 EKSTRAHJELP 248 417        50 000           98 495           

10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 3 407             -                 -                 

10501 KLESGODTGJØRELSE 15 133           11 000           10 829           

10751 FASTLØNN RENHOLD 179 678        180 000        172 837        

10911 PENSJONSANDEL KLP 1 374 630     1 346 000     1 470 725     

10912 PENSJONSANDEL SPK 8 300             -                 7 900             

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -410 977       -2 000           -18 553         

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 25 173           87 000           32 138           

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 12 385           11 000           10 724           

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 1 275 459     1 181 000     1 197 848     

11001 KONTORUTGIFTER 10 319           20 000           23 381           



TØNDERGÅRD SKOLE

Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ANSVAR

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 2 391             -                 1 299             

11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT -                 5 000             -                 

11151 MATVARER 264 938        190 000        233 898        

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 42 247           35 000           42 246           

11206 RENGJØRINGSMIDLER 10 362           15 000           17 966           

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL -                 -                 10 415           

11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 1 265             2 000             798                

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 11 428           10 000           12 979           

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 6 896             7 000             6 866             

11306 PORTO 4 810             5 000             4 125             

11309 BANKOMKOSTNINGER 494                -                 314                

11401 ANNONSEUTGIFTER 720                3 000             2 080             

11411 TRYKKING OG KOPIERING -                 5 000             1 250             

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 408                20 000           6 116             

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING -                 10 000           -                 

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 3 258             2 000             1 810             

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 1 120             2 000             1 920             

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 7 924             15 000           14 833           

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 8 385             8 000             7 517             

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG -                 -                 445                

11801 ELEKTRISK STRØM 145 454        150 000        147 952        

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 65 402           66 000           59 395           

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 62 389           87 000           63 292           

11951 KOMMUNALE GEBYRER 33 630           35 000           36 925           

11956 RENOVASJONSAVGIFT 40 800           35 000           36 621           

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 45 939           20 000           16 842           

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 977                -                 -                 

12001 INVENTAR OG UTSTYR 22 558           60 000           58 948           

12004 KJØP AV DATAMASKINER 28 930           50 000           58 675           

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG -                 10 000           16 617           

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 4 950             -                 5 990             

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 14 377           17 000           9 962             

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 2 816             3 000             512                

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 3 781             3 000             2 418             

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                 2 000             -                 

14290 BETALT MVA DRIFT 145 872        150 000        160 096        

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 145 871        100 000        159 970        

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 20 130           -                 26 917           

15401 AVSETNING TIL DISP FOND 250 000        250 000        300 000        

16302 ELEVHUSLEIE -130 000       -200 000       -240 000       

17101 REFUSJON SYKELØNN -607 629       -60 000         -268 644       

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -107 100       -300 000       12 891           

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -145 872       -150 000       -160 096       

17301 FYLKESTILSKUDD -2 395 250    -3 550 000    -2 481 600    



TØNDERGÅRD SKOLE

Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ANSVAR

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -6 011 976    -4 468 000    -4 834 559    

17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -2 710 575    -2 100 000    -1 441 342    

Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 289 940        398 000        1 937 051     

T O T A L T -                 -                 -                 



Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

Art 10 - Lønn/sosiale utgifter

10111 LØNN FASTE STILLINGER 19 732 676   18 100 000   17 160 046   

10121 LØNN LÆRERE 11 401 513   12 536 000   10 498 650   

10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 27 676           40 000           38 267           

10141 LØNN VAKTMESTER 357 342        400 000        357 746        

10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 838 665        665 000        629 253        

10201 FERIEVIKAR 30 354           40 000           55 200           

10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 333 639        175 000        177 739        

10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 614 390        210 000        235 185        

10221 PERMISJONSVIKAR 57 020           45 000           25 164           

10391 EKSTRAHJELP 540 577        400 000        266 211        

10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 3 407             -                 4 600             

10501 KLESGODTGJØRELSE 41 645           36 000           33 863           

10751 FASTLØNN RENHOLD 632 007        610 000        596 998        

10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 1 886             -                 3 764             

10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 12 251           10 000           7 825             

10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 57 676           10 000           6 146             

10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 40 935           -                 18 769           

10811 GODTGJØRELSE STYRET 35 000           18 000           -                 

10911 PENSJONSANDEL KLP 3 595 369     3 774 000     3 877 442     

10912 PENSJONSANDEL SPK 1 321 912     1 411 000     1 201 367     

10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -821 954       -4 000           -37 106         

10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 14 842           9 000             8 419             

10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 113 198        279 000        146 460        

10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 56 203           50 000           49 184           

10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 5 293 500     5 262 000     4 757 355     

10 - Lønn/sosiale utgifter 44 331 728   44 076 000   40 118 547   

Art 11 - Driftsutgifter

11001 KONTORUTGIFTER 44 621           45 000           58 616           

11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 37 297           40 000           46 583           

11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 29 119           40 000           51 573           

11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 1 134             30 000           15 612           

11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 8 000             20 000           24 814           

11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 129 949        90 000           117 187        

11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 131 267        70 000           85 054           

11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT -                 5 000             -                 

11151 MATVARER 303 010        205 000        267 541        

11152 BEVERTNING 8 487             15 000           15 201           

11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 85 035           75 000           90 334           

11206 RENGJØRINGSMIDLER 41 744           45 000           49 940           

11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 6 529             -                 115 671        

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

11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 130 585        120 000        -                 

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ARTSGRUPPE

TØNDERGÅRD SKOLE



Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ARTSGRUPPE

TØNDERGÅRD SKOLE

11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 1 265             2 000             798                

11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 10 748           -                 44 963           

11297 ØREDIFFERANSE KOMMUNAL FAKTURERING -                 -                 1                     

11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 73 722           80 000           113 000        

11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 27 583           30 000           31 563           

11306 PORTO 19 578           20 000           16 002           

11309 BANKOMKOSTNINGER 8 278             5 000             5 755             

11401 ANNONSEUTGIFTER 2 880             11 000           12 010           

11411 TRYKKING OG KOPIERING 43 322           52 000           44 384           

11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 2 026             20 000           6 230             

11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 5 500             50 000           11 575           

11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 40 501           20 000           21 373           

11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 76 982           40 000           -                 

11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 121 755        87 000           99 807           

11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 4 960             6 000             5 760             

11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 24 252           48 000           44 121           

11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 25 154           24 000           22 551           

11721 SKYSS AV ELEVER 61 508           30 000           29 935           

11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 131 835        60 000           71 892           

11801 ELEKTRISK STRØM 397 896        450 000        391 655        

11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 130 805        132 000        118 790        

11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 155 972        217 000        163 279        

11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3 631             4 000             3 483             

11855 ADM TILSK SIKR ORDNING KLP - ikke avgpl 185                -                 126                

11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 12 202           15 000           14 944           

11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 73 954           50 000           45 900           

11951 KOMMUNALE GEBYRER 67 261           75 000           75 387           

11956 RENOVASJONSAVGIFT 85 950           75 000           73 723           

11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 71 815           55 000           45 145           

11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 27 925           20 000           11 541           

11 - Driftsutgifter 2 667 903     2 478 000     2 463 819     

Art 12 - Andre utgifter

12001 INVENTAR OG UTSTYR 175 111        130 000        231 776        

12004 KJØP AV DATAMASKINER 219 181        225 000        228 181        

12251 LEASING AV MASKINER 17 222           15 000           14 808           

12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 143 244        174 000        40 308           

12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 49 003           40 000           74 406           

12402 INNLEIDD SNØRYDDING 43 132           50 000           29 887           

12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 8 159             28 000           23 711           

12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 11 815           23 000           23 219           

12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 299 784        328 000        206 622        

12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE -                 17 000           2 975             

12 - Andre utgifter 966 651        1 030 000     875 894        



Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ARTSGRUPPE

TØNDERGÅRD SKOLE

Art 14 - Overføringer

14290 BETALT MVA DRIFT 537 686        450 000        530 375        

14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 903 832        350 000        934 172        

14502 REFUNDERT LØNN FYSIOTERAPI 300 812        -                 274 820        

14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 537 685        400 000        530 372        

14504 REFUSJON LØNN 976 714        900 000        874 524        

14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 45 556           10 000           34 417           

14 - Overføringer 3 302 284     2 110 000     3 178 680     

Art 15 - Finansutgifter

15001 RENTER PÅ LÅN 106 025        200 000        155 129        

15009 ANDRE RENTEUTGIFTER -                 4 000             3 727             

15101 AVDRAG PÅ LÅN 410 000        415 000        410 000        

15401 AVSETNING TIL DISP FOND 3 064 400     3 064 400     3 829 987     

15501 AVSETNING BUNDET DRIFTSFOND -                 -                 156 724        

15801 IKKE DISP NTO DRIFTSRESULTAT (OVERSKUDD) 3 475 929     -                 814 356        

15901 AVSKRIVNINGER 1 412 251     -                 854 306        

15 - Finansutgifter 8 468 606     3 683 400     6 224 228     

Art 16 - Driftsinntekter

16212 VARSELGEBYR -1 235           -                 -512               

16215 INNTEKT EGNE KURS -51 650         -50 000         -33 950         

16301 LEIEINNTEKTER -28 440         -30 000         -47 257         

16302 ELEVHUSLEIE -130 000       -200 000       -240 000       

16 - Driftsinntekter -211 325       -280 000       -321 719       

Art 17 - Refusjoner

17001 REFUSJONER FRA STATEN -126 159       -                 -21 744         

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

17101 REFUSJON SYKELØNN -1 637 277    -220 000       -586 391       

17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -109 344       -300 000       -623 074       

17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -537 686       -450 000       -530 375       

17301 FYLKESTILSKUDD -18 998 955  -19 165 000  -17 345 722  

17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -9 665 296    -7 623 000    -7 708 949    

17504 REF SKYSS ELEVER -5 600           -30 000         -20 600         

17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -203 038       -100 000       -403 086       

17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -22 097 015  -21 220 000  -19 265 147  

17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -2 710 575    -2 100 000    -1 441 342    

17 - Refusjoner -57 033 945  -52 108 000  -48 889 430  

Art 19 - Finansinntekter

19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -196 134       -175 000       -247 990       

19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -196               -                 -17 735         



Regnskap Buds(end) Regnskap

2015 2015 2014

DRIFTSREGNSKAP 2015, SPESIFISERT PR ARTSGRUPPE

TØNDERGÅRD SKOLE

19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -814 356       -814 400       -2 529 987    

19501 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND -68 966         -                 -                 

19901 AVSKRIVNINGER -1 412 251    -                 -854 306       

19 - Finansinntekter -2 491 903    -989 400       -3 650 018    

T O T A L T -                 -                 -                 



Regnskap Buds(end)

2015 2015

Prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP

35221 KJØP AV AKSJER/ANDELER 117 785        100 000        

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -117 785       -100 000       

Sum prosjekt: 1001 EGENKAPITALINNSKUDD KLP -                 -                 

Prosjekt: 2003 UTBYGGING/OMBYGGING

31299 ANDRE UTGIFTER 3 100             -                 

32001 INVENTAR/UTSTYR/MASKINER 40 234           100 000        

32302 INNLEID UTBEDRING UTEANLEGG 36 767           -                 

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 127 494        -                 

32365 MALERARBEID 14 302           -                 

32381 EL-INSTALLASJON 23 000           -                 

32501 MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG 37 198           -                 

34290 BETALT MVA INVESTERING 70 524           -                 

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -70 524         -                 

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -282 095       -100 000       

Sum prosjekt: 2003 UTBYGGING/OMBYGGING -                 -                 

Prosjekt: 2013 VENTILASJONSANLEGG

32501 MATERIALER TIL UTBEDRING BYGG 44 887           16 300           

32701 PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGLEDELSE(KONS) 11 250           -                 

34290 BETALT MVA INVESTERING 2 952             -                 

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -2 952           -                 

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -56 137         -16 300         

Sum prosjekt: 2013 VENTILASJONSANLEGG -                 -                 

Prosjekt: 2022 UTBEDRING TAK

31299 ANDRE UTGIFTER 4 905             -                 

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 518 550        650 000        

32701 PROSJEKTERING/PROSJEKTERINGLEDELSE(KONS) 83 160           -                 

34290 BETALT MVA INVESTERING 151 654        -                 

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -151 654       -                 

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -606 615       -650 000       

Sum prosjekt: 2022 UTBEDRING TAK -                 -                 

Prosjekt: 2026 BALLBINGE

35502 AVSETNING TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND 50 000           -                 

37701 OVERFØRING FRA ANDRE -50 000         -                 

Sum prosjekt: 2026 BALLBINGE -                 -                 

Prosjekt: 2027 VESTVEGG, NYE VINDU, ISOLASJON

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG 623 763        550 000        

32381 EL-INSTALLASJON 24 457           -                 

34290 BETALT MVA INVESTERING 162 055        -                 

TØNDERGÅRD SKOLE

DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 2015



Regnskap Buds(end)

2015 2015
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DETALJERT INVESTERINGSREGNSKAP 2015

37290 KOMPENSERT MVA INVESTERING -162 055       -                 

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -648 220       -550 000       

Sum prosjekt: 2027 VESTVEGG, NYE VINDU, ISOLASJON -                 -                 

Prosjekt: 2028 UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSPLASS

32302 INNLEID UTBEDRING UTEANLEGG -                 450 000        

35502 AVSETNING TIL BUNDNE INVESTERINGSFOND 54 986           -                 

37701 OVERFØRING FRA ANDRE -54 986         -                 

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -                 -450 000       

Sum prosjekt: 2028 UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSPLASS -                 -                 

Prosjekt: 2029 LAGERSKUR

32303 INNLEID UTBEDRING BYGG -                 200 000        

39401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND -                 -200 000       

Sum prosjekt: 2029 LAGERSKUR -                 -                 

T O T A L T -                 -                 
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Note Regnskap 2015 Regnskap 2014

EIENDELER

Anleggsmidler 31 286 658       30 600 873       

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 7 28 650 500      27 665 000      

     22799001 SKOLEBYGG 21 203 000       19 900 000       

     22799002 UTEOMRÅDE 1 176 500         1 208 500         

     22799003 LAGERHUS OG GARASJE 665 000            685 500            

     22799010 ANTENNEANLEGG 8 000                 9 000                 

     22799011 INNBRUDDSANLEGG 118 000            130 000            

     22799012 LYSARMATUR 180 000            200 000            

     22799013 VENTILASJONSANLEGG 4 646 000         4 834 000         

     22799050 PARKERINGSPLASS 654 000            698 000            

Utstyr, maskiner og transportmidler 7 1 463 500        1 881 000        

     22499003 RENAULT TRAFIC KOMBI 1,9 dCi (2007) 61 500              92 500              

     22499020 IKT UTSTYR/PROGRAMVARE 54 500              72 500              

     22499040 INVENTAR/UTSTYR 1 347 500         1 716 000         

Aksjer og andeler 1 172 658        1 054 873        

     22170210 EGENKAPITALTILSKUDD KLP 1 172 658         1 054 873         

Omløpsmidler 22 043 936       13 846 040       

Herav:

Kortsiktige fordringer 2 055 461        1 080 278        

     21310002 REFUSJON SYKELØNN/FØDSELSPERMISJONER 461 734            265 034            

     21350502 MELLOMREGNING MOLDE KOMMUNE 8 387 185            344 873            

     21375064 FORSKUDD LØNN -                     26 300              

     21375200 FAKTURERING TØNDERGÅRD SKOLE 528 881            583 772            

     21699001 INTERIMSKONTO INNTEKTER 793 834            -                     

     21699002 HJELPEKONTO BANK REF SYKELØNN -116 173           -139 701           

Kasse, postgiro, bankinnskudd 19 988 475      12 765 762      

     21020001 SMN - drift/OCR - 4202.20.98750 18 444 283       -                     

     21020101 DANSKE BANK - drift - 8643.10.73341 -                     11 255 650       

     21098001 SMN - skattetrekk - 4212.05.55876 1 544 192         -                     

     21098201 DANSKE BANK - skattetrekk . 8643.10. -                     1 510 111         

SUM EIENDELER 53 330 594       44 446 913       

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 36 618 726       31 471 799       

Herav:

Disposisjonsfond 4 6 350 187        4 996 639        

     25699001 DISPOSISJONSFOND IKKE DISPONERT 4 168 137         1 599 247         

     25699002 UTBYGGING OG REHABILITERING + sak 4/ 1 035 888         1 966 203         

     25699003 VENTILASJONSANLEGG R- 4/13 -                     19 531              

     25699015 ENERGIØKONOMISERENDE TILTAK INTERNAT 109 069            109 069            

     25699021 2022-UTBEDRING TAK 43 385              958 881            

DETALJERT BALANSE PR 31.12.15



TØNDERGÅRD SKOLE

Note Regnskap 2015 Regnskap 2014

DETALJERT BALANSE PR 31.12.15

     25699022 2026-BALLBINGE 193 708            193 708            

     25699024 2028-UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSP 450 000            -                     

     25699025 2029-LAGERSKUR 200 000            -                     

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

Bundne driftsfond 5 270 965           339 931           

     25199002 PROSJEKT COMENIUS/ERASMUS+ 214 715            283 681            

     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 104 986           -                    

     25599002 2026-BALLBINGE 50 000              -                     

     25599003 2028-UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSP 54 986              -                     

Regnskapsmessig mindreforbruk 3 475 929        814 356           

     25950014 OVERSKUDD 2014 -                     814 356            

     25950015 OVERSKUDD 2015 3 475 929         -                     

Regnskapsmessig merforbruk -                    -                    

Kapitalkonto 10 26 416 658      25 320 873      

     25990001 KAPITALKONTO 26 416 658       25 320 873       

Langsiktig gjeld 4 870 000         5 280 000         

Herav:

Andre lån 4 870 000        5 280 000        

     24531100 KOMMUNEKREDITT NORGE AS lån nr 20049 1 350 000         1 600 000         

     24531101 KOMMUNALBANKEN LÅN 20120543 3 520 000         3 680 000         

Kortsiktig gjeld 11 841 868       7 695 114         

Herav:

Annen kortsiktig gjeld 11 841 868      7 695 114        

     23214002 SKYLDIG FORSKUDDSTREKK 1 314 113         1 227 972         

     23214003 SKYLDIG ARBEIDSGIVERAVGIFT 798 763            956 266            

     23275602 PÅLØPTE RENTER 3 791                 5 234                 

     23299001 INTERIMSKONTO UTGIFTER -                     11 300              

     23299102 PÅLØPT FERIEP-INNEVÆRENDE ÅR 3 746 217         3 332 093         

     23299103 PÅLØPT ARB GIV AVG FERIEP-INNEVÆREND 527 155            468 763            

     23299300 LEVERANDØRGJELD 5 451 830         1 693 486         

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 53 330 594       44 446 913       
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Innledning 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til elever med 
behov for spesialundervisning. 
Skolen gir opplæring til elever både i grunnskole og i videregående skole og har kapasitet til et 
elevtall på mellom 50 og 60 elever. 
 
Ressurssenteravdelingen mottar henvendelser fra skoler i våre eierkommuner som har behov for 
veiledning innen ulike spesialpedagogiske felt. Dette kan være både på individ- og systemnivå. 
Skolen har også mulighet til å selge denne tjenesten til fylkeskommunen. Det er satt av vel 1,5 
stillinger til dette arbeidet pr. dato. 
 
Internatet består av 3 bygg med plass for 7 elever i hvert hus, samt et hybelbygg med plass til 4 
elever. Hybelbygget er tiltenkt elever som snart skal flytte i egen bolig, og som har behov for 
tilrettelagt ”hybeltrening”.  
 
Det er lagt opp til et nært samarbeid mellom miljøterapeutisk og pedagogisk personale. 
Elevenes ulike diagnoser, og det faktum at skolen tilbyr et helhetlig opplæringstilbud der elevene i 
tillegg til den opplæringen som blir gitt på skolen også får opplæring innen sosial kompetanse, språk 
/ kommunikasjon og selvstendighet / ADL på internatet, gjør at det stilles et betydelig krav til å ha en 
personalgruppe med bred kompetanse. 
 
For å kunne møte de utfordringer skolen står overfor med hensyn til utarbeiding av et 
opplæringstilbud som tar hensyn til den enkelte elevs spesielle behov, er det nødvendig med en 
bevisst personalpolitikk både med tanke på rekruttering og skolering. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har betydelige ressurser å ivareta, både materielle og 
personellmessige.  
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De siste årene har en arbeidet med organisasjonsutvikling, med tanke på bedre samordning og 
bedre og mer effektiv bruk av skolens totale ressurser.  
Personalpolitisk plan ble første gang utarbeidet i 2012. På grunn av de organisatoriske endringene 
er den nå revidert. 
 
Planen gir en oversikt over skolens visjon og pedagogiske plattform. Skolens organisasjon 
presenteres sammen med stillingsbeskrivelsene som er utarbeidet for de ulike yrkesgruppene som 
utgjør vårt personale. Planen viser også hvilke forventninger vi har til personalgruppen vår. 
 
 
Tøndergård skole og ressurssenter 
Tøndergård skole og ressurssenter ble startet som spesialskole for elever med lærevansker i 1972. 
9 kommuner eier skolen, og abonnerer på et bestemt antall plasser.  Skolen har gjennom flere år 
samarbeidet med fylkeskommunen og har egen avtale om kjøp av tjenester for elever i 
videregående skole. Skolen har egen ressurssenteravdeling, som tilbyr ekstern veiledning og kurs, 
samt eget internat og hybelbygg med plass for til sammen 25 elever. 
 

Organisasjonskart 
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Personalpolitisk plan 
Hovedmålet for personalpolitikken ved Tøndergård skole er å rekruttere, motivere, utvikle og 
beholde dyktige medarbeidere på alle områder. Dette er viktig for at vi skal kunne nå de 
målene vi til enhver tid setter for arbeidet vårt. 
 
Den viktigste ressursen for skolen vil være personale i alle deler av virksomheten. 
 
Målet med denne planen er å skape gode arbeidsforhold, gi klare retningslinjer og gode rutiner slik 
at skolens hovedmål nås. 
 
Den personalpolitiske planen ble før den ble lagt fram for styret i 2012. Den ble på forhånd, drøftet 
både på personalmøter og med tillitsvalgte. Utvikling av personalpolitikk skal være en pågående 
prosess.  
 
Personalpolitikken er også et virkemiddel for å oppnå overorda mål for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Personalpolitikk skal fremme felles skolekultur og utvikle arbeidsinnsats, fellesskap 
og solidaritet for en enhetlig skole. Planen skal omfatte alle arbeidstakerne uavhengig av 
stillingsstørrelse, organisasjonstilknytning eller andre forhold. 
 
 

Mål og verdigrunnlag 

Mål 
Personalpolitikken tar utgangspunkt i skolens visjon og mål slik disse er formulert i 
virksomhetsplanen. 

Skolens Visjon og Pedagogiske plattform 

Skolens visjon: ”Vi jakter på mulighetene”  

 
Skolens pedagogiske plattform: 
Tøndergård skoles 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 samarbeider med hjemkommunen i forhold til 



Tøndergård skole og ressurssenter 6 

tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at elevene 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  

 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, 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 satsings-
områder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som eier-
kommunene til enhver tid etterspør. 

 

Satsingsområder 
Mål en skal arbeide mot er konkretisert i skolens årsplan. Disse målene er satt opp med 
utgangspunkt i virksomhetsplanen, og i samsvar med de behov som kommer fram i skolens årlige 
evaluering. 

 

Rekruttering og tilsetting 
Mål: Tøndergård skole og ressurssenter skal gjennom sin rekruttering og sitt tilsettingsarbeid sikre 
at skolen får tilsatt de best kvalifiserte arbeidstakerne, og samtidig sikre at søkerne får en riktig og 
god behandling. 
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Vedlagt personalpolitisk plan følger stillingsbeskrivelse for de ulike oppgaver for administrasjon og 
ved skole og internat.  

Bemanning generelt 

Tøndergård skole og ressurssenter har behov for særskilt kompetanse, både som spesialskole, 
ressurssenter og som skole med internat. 

Bemanning administrasjon 

Administrasjonen skal bestå av rektor og to undervisningsinspektører (stillingsstørrelse avhenger av 
elevtallet), sekretær/ økonomimedarbeider i 100 % stilling. 

Pedagogisk personale 

Hver gruppe skal ha lærere med kompetanse i samsvar med forskrifter for undervisning i 
grunnskolen – grunnskoleelever – og videregående skole. Hver elev skal ha en kontaktlærer. Det 
kan være flere kontaktlærere i en gruppe. 
Alle lærerne med fast tilsetting skal ha spesialpedagogisk kompetanse, tilsvarende 1. avdeling eller 
mer. Det kan unntaksvis tilsettes lærer med sosialpedagogisk kompetanse dersom denne læreren i 
tillegg har en spisskompetanse skolen har behov for. 
Lærere med ansvar for veiledning/utadrettet virksomhet, skal ha spisskompetanse innen det 
området det gis veiledning i. 
Skolen skal ha rådgiver og sosiallærer. 
Skolen skal ha samlingsstyrere med ansvar for orden, innkjøp og systematisering av materiellet på 
sin avdeling. 
Vanlige regler for tilsetting/oppsigelse gjelder. 
Den til enhver tid gjeldende arbeidstidsavtale legges til grunn for arbeidet. 

Assistenter/ fagarbeidere/ miljøterapeuter 

Assistenter tilsettes etter søknad om ekstraressurser på enkeltelever. Søknaden innvilges for et år i 
gangen. Assistentene tilsettes ikke for særskilt elev. Assistenten kan brukes fritt mellom gruppene. 
Vanlige regler for tilsetting/oppsigelse gjelder. 
Det legges til rette for at assistentene skal ha tid til samarbeid og kompetanseutvikling.  

Fysioterapeut/ ergoterapeut 

Samarbeidet med Molde kommune om kjøp av 50 % fysioterapistilling og 20 % ergoterapi-stilling 
videreføres.  

Vaktmester 

Skolen skal ha vaktmester i 100 % stilling.  
Vanlige regler for tilsetting/oppsigelse gjelder. 
Stillingen skal ha både skole og internat som arbeidsområde. 
Vaktmester følger vanlig arbeidsår. 
Vaktmester er skolens brannvernleder.  

Renholdspersonale 

Skolen skal ha renholdspersonale i et omfang tilsvarende grunnskolene i Molde kommune. 
Vanlige regler for tilsetting/oppsigelse gjelder. 
Årsverket for renholdspersonale fordeles på 39 uker. Det arbeides for at nedvask legges inn i 
stillingen. 
  



Tøndergård skole og ressurssenter 8 

Bemanning internat 

Fast bemanning 

Hvert internat har en grunnbemanning. Det beregnes 0,6 stilling pr. elev med fulltidsplass.  
Grunnbemanningen skal bestå av miljøterapeuter (maks. 1 pr. 3 elever) og miljøarbeidere. Hvert 
internat skal ha begge kjønn i grunnbemanningen. 
Vanlige regler for tilsetting/oppsigelse gjelder. 
Personalet arbeider i 39 uker, 1 dag etter skoleslutt, fire dager før skolestart. 

Miljøassistenter 
Miljøassistenter tilsettes etter søknad om ekstra ressurser på elever som har behov for tett 
oppfølging. Ressursene innvilges for et år i gangen. Det er viktig å ta hensyn til den enkelte elevs 
behov i forhold til tilsetting. Egnethet og kjønn vil være en viktig del av vurderingen. Arbeidstid vil i 
hovedsak være på ettermiddag/kveld. For at ansatte skal kunne få tilbud om størst mulig 
stillingsstørrelse kan arbeidstakere ha arbeidssted både på skole og internat.  
 
***** 

Rekruttering 

Når stillinger blir ledige, skal skolen drøfte kompetansebehov før tilsetting i nye stillinger.  
Det skal legges vekt på kompetanse, egnethet, erfaring og de særskilte behov elevene har. 
Kjønnsfordeling skal vurderes. Aktuelle søkere skal innkalles til intervju. Alle nytilsatte skal ha en 
prøvetid på et halvt år. 
 
For nytilsatte er det utarbeidet eget informasjonshefte.  
Det er utarbeidet prosedyrer for oppfølging av nytilsatte. Alle skal ha en oppnevnt fadder det første 
året en arbeider ved skole/ internat. 
 
Skolen har eget tilsettingsutvalg med delegert myndighet fra styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Utvalget har ansvar for all tilsetting og søknad om permisjoner. 
Tilsetting av rektor skal avgjøres av styret for skolen.  
Gjeldende avtaleverk for tilsetting og permisjonssøknader skal gjelde, og de ansatte skal være 
representert i utvalget gjennom sine tillitsvalgte. 
 
Flere områder vurderes i forhold til om en person har den riktige kompetansen for arbeidet. 
Områder som kan inngå i en slik vurdering er: 

1. Fagkompetanse 
2. Spesialpedagogisk kompetanse 
3. Elevkompetanse 
4. Relasjons og samarbeidskompetanse 
5. Digital og teknisk kompetanse 
6. Organisasjonskompetanse 
7. Refleksjonskompetanse 
8. Mestringskompetanse 
9. Forbedringskompetanse 

 
Forventninger til ansatte: 
- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og 

forskrifter, samt enhetens egne plandokumenter. 
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- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 
- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved 

gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. 
Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse 
spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som 
arbeidsgiver setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 
medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, 
tilrettelagt og trygt opplæringsmiljø 

 

Oppsigelser 
Ved overtallighet eller ved stillingsendringer skal gjeldende regler for oppsigelser / 
endringsoppsigelser. I følge samarbeidsavtalen har skolens eierkommunene et særskilt ansvar for 
overtallig personale  

Arbeidsmiljø 
Mål: Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et arbeidsmiljø som kjennetegnes av samarbeid, 
fellesskap, trygghet og trivsel. Arbeidsmiljøloven legges til grunn.  

Arbeidsmiljøutvalg  
Utvalget velges for 4 år i gangen og har i perioden 2012 – 2015 bestått av følgende personer: 
Styrets leder, styrets nestleder, rektor, verneombud skole, verneombud internat. Representant for 
bedriftshelsetjenesten og representant for inkluderende arbeidsliv kan innkalles ved behov. 

Verneombud og hovedverneombud 
Verneombud skole: Jan Helge Fjørtoft 
Verneombud internat: Geir Råheim 
 
Samarbeid med organisasjonene: 
Utdanningsforbundet 
Fagforbundet 
FO 

Internkontroll 
Rektor 

Inkluderende arbeidsliv 
Kontaktperson: Janne Drege 
 
Bedriftshelsetjeneste:  
Molde bedriftshelsetjeneste. Kontaktperson, rektor 

Konflikthåndtering  
Sosiallærer, inspektør, rektor, kontaktlærer, særkontakt. (Se prosedyrer internkontroll / HMS-hefte) 
 

**** 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 10 

Arbeidsforhold. Arbeidsgiver - arbeidstaker 
Mål: Tøndergård skole og ressurssenter skal legge til rette for en best mulig anvendelse av 
personalets og skolens ressurser. 
 

Informasjon og tilrettelegging for nytilsatte 
Sjekkliste i forhold til informasjon, Perm med informasjon til nytilsatte. Fadderordning 

Yrkesskade / forsikringsordning. 
Skolen har forsikringsavtale med Gjensidige Nordmøre og Romsdal. Alle fast ansatte er med i 
denne forsikringsordningen. 

Oppfølging av medarbeiderne 
Medarbeidersamtaler 
Årlig evaluering av målene i årsplanen 
Inkluderende arbeidsliv 
Bedriftshelsetjeneste 

Velferd 
Det skal velges egen komité for sosiale sammenkomster for hele personalgruppen. Disse har i 
oppgave å arrangere julebord og sommerfest. 
Det skal oppfordres til initiativ til sosiale sammenkomster også utover dette. 
 

Kompetanseutvikling 
Mål: Tøndergård skole og ressurssenter skal kontinuerlig vurdere behov for kompetanseutvikling / 
rekruttering som ut fra eksisterende elevgruppe. Målet er å sikre motiverte og stabile medarbeidere 
med den kompetanse skolen har behov for. 
Det er utarbeidet egen plan for kompetanseutvikling 

Erfarings-/ kunnskapsdeling 

Administrasjonen i samarbeid med plangruppen skal legge til rette for at Tøndergård skole og 
ressurssenter skal være en lærende organisasjon der kunnskap deles. 
Tilrettelegge for erfaringsdeling i lærernes bundne tid, gjennom samarbeid på tvers av grupper, 
faglig skolering, kollegaveiledning, faglige diskusjoner etc. 
Arbeidsplanen organiseres på en slik måte at internatpersonalet har muligheter til erfaringsdeling/ 
internskolering  
Assistentenes arbeidstid organisere slik at det er rom for intern skolering / veiledning. 

Tilrettelegge arbeidssituasjonen 

Drøfte hvordan ut fra føringer lagt i avtaleverket. 
Gjennom medarbeidersamtale drøfte medarbeiderens arbeidssituasjon og ønsker. 
 

Forberede pensjonisttilværelsen 

Seniorsamtaler 
Seniorpolitikk som del av lønnstrategisk plan 
 

*** 
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Omstillings- og endringspolitikk 
Mål: Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et fleksibelt personale som til enhver tid er i 
samsvar med rammer og behov. Skolen skal sørge for at eventuelle endringer i personalet foregår 
slik at skolens og de ansattes interesser blir hørt og tatt hensyn til i den grad dette er mulig innenfor 
gjeldende lover og retningslinjer.  

Endringsprosesser  
Alle tilsatte skal få informasjon om aktuelle endringer i organisasjonen. 
De ansatte, gjennom sine tillitsvalgte, skal være med i aktuelle fora der endringer drøftes. 

Lønnspolitikk 
Det er utarbeidet lønnstrategisk plan for Tøndergård skole og ressurssenter.  

Likestillingspolitikk 
Mål: Tøndergård skole skal følge aktuelle retningslinjer for likestilling og sørge for at det i størst 
mulig grad er balansert kjønnsrepresentasjon når det gjelder stillinger, råd og utvalg. 
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Stillingsbeskrivelser 
 
Arbeidsoppgavene for de ulike stillingene ved Tøndergård skole er nedfelt i lov og forskrifter 
og i avtaleverk. I tillegg har skolen selv definert oppgaver tillagt stillinger ut fra erfaringer og 
behov.  
 
Vedlagt planen: Stillingsbeskrivelser.  
 
Stillingsbeskrivelsene viser hovedarbeidsområder. Rektor kan omfordele oppgaver annerledes 
avhengig av den enkelte arbeidstaker kvalifikasjoner og interesser. Dette gjelder i hovedsak 
administrative og merkantile oppgaver.    
 
Første utkast til plan ble vedtatt av styret for Tøndergård skole og ressurssenter 5 oktober 2012, sak 
42/12. Den vil igjen bli tatt opp til revidering dersom organisatoriske endringer eller andre behov 
tilsier det. 
 
 

Rektor 

 

Formål: Opplæringa i skolen skal leiast av rektorar. Rektorane skal halde seg fortrulege med den daglege 

verksemda i skolane og arbeide for å vidareutvikle verksemda. Den som skal tilsetjast som rektor, må ha 

pedagogisk kompetanse og nødvendige leiareigenskapar. (Opplæringsloven § 9.1) 

 

Omfang: 100 % 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: 

Opplæringslovens § 10.2 om kompetansekrav til rektor er opphevet. Tøndergård skole og ressurssenter 

legger likevel til grunn de føringer som der er nevnt, i påvente av en nærmere avklaring på skolelederrollen. 

 

Plassering i organisasjonen: 

Rektor er pedagogisk og administrativ leder. 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: 

- Rektor har ansvar for å lede skolen i samsvar med regel- og avtaleverket, læreplaner og instrukser og de 

vedtak som blir gitt. Rektor har ansvar for å skape et godt læringsmiljø i skolen, legge forholdene til rette 

for pedagogisk utviklingsarbeid og fremme samarbeid og trivsel mellom alle som er tilknyttet skolen. 

- I forhold til personalet ved skolen er rektor representant for arbeidsgiveren. Rektor er nærmeste 

overordna for de tilsatte, bl.a. undervisningsinspektør, og fordeler aktuelle oppgaver. 

 

- Rektor har bl.a. til oppgave 

 Utarbeide budsjettframlegg i samarbeid med rådsorgana ved skolen, og se til at bevilgningene til 

skolen blir brukt på en formålstjenlig måte i samsvar med de vedtak som er gjort. 

 Informere de tilsatte og de tillitsvalgte ved skolen. Dette gjelder også reglene om taushetsplikt 

 Ha ansvar for planlegging, informasjon og samråding ved skolen og i forholdet mellom skolen og 

heimen 

 Delta i lederopplæringstiltak, kurs og informasjonsopplegg m.m. 

 Se til at nytilsatt personale blir satt inn i arbeidet ved skolen og sørger for tilfredsstillende 

vikarordninger 
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 Se til at rådsorgana blir etablert, at saker som gjelder forholdene ved skoen, blir tatt opp i disse 

organa, og at nyvalgte representanter får informasjon  om rådsorgana og deres arbeidsområder 

 Se til at det blir holdt foreldremøter for hver klasse etter nærmere oppsatt plan, og konferanser 

mellom lærerne og hvert enkelt hjem 

 Ajourføre HMS-permen 

 Melde fra til kommunen/ fylkeskommunen om elever som over lengre tid ikke møter fram til 

undervisninga, og om elever som trenger særskilt hjelp 

 Legge forholdene til rette for sosiale aktiviteter og allsidig fritidstilbud, sammen med 

samarbeidsutvalget, nærmiljøet og foreldra 

 Se til at bygninger, inventar, materiell og hjelpemidler blir holdt i stand, og at protokoller blir ført i 

rett tid 

 Melde fra til kommunen dersom det blir snakk om å stenge skolen midlertidig 

 Gjøre tjeneste etter skoleslutt og før skolen tar til igjen etter ferier når for- og etterarbeid i 

forbindelse med undervisninga gjør dette nødvendig 

 Ha medarbeidersamtale med undervisningsinspektør, avdelingslederne, lærerne,  

sekretær, renholdere og vaktmester  

 Være sekretær for styre og representantskap 

 Være sekretær for samarbeidsutvalget 

 Være sekretær for lønnsutvalget som forhandler ved lokale lønnsforhandlinger 

 Være budsjettansvarlig 

 Sørge for at regnskap og lønnsutbetalinger blir kontrollerte 

 Søke kommune/fylkeskommune om ressurser til den enkelte elev 

 Ha jevnlig kontakt med kemneren i Molde kommune 

 Vurdere nyinnkjøp 

 Ha anvisningsmyndighet 

 Gi permisjon som personalet har krav på etter lønnsregulativet avtaler, arbeidsmiljølov 

 Gi permisjoner med økonomiske konsekvenser som personalet ikke har krav på etter regulativet; 

velferdspermisjoner, kurs, fravær ved eksamen 

 Følge opp internkontroll 

 Ha ansvaret for langtidsplanlegging 

 Lede veiledningstjenesten/ utadretta virksomhet og ha oppfølgingsansvar  

 Ha oppfølgingsansvar i forhold til skolens fysioterapitjeneste 

 Være ansvarlig for årsmelding 

 Være ansvarlig for tilsettinger 

 Disponere personalressurs etter drøftinger med organisasjonene ved tillitsvalgte 

 Sørge for at søknader om ressurser og refusjonskrav sendes innen vedtatte frister 

 Foreta budsjettjusteringer 

 Se til at ansvarsgruppemøter blir holdt 

 Ha kontakt med utenforstående 

 Delta på møter etter behov 

 Drøfte og sette opp plan for bruk av bundet tid på arbeidsplass, og sette opp arbeidstidsplan for 

lærere 

 Ha møte med tillitsvalgte 

 Følge opp avtale om inkluderende arbeidsliv 

 Følge opp bestemte team, delta på teammøter 
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 Følge opp utadretta team 

 Sørge for at opplæringsplaner og rapporter er kvalitetssikra 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne omgivelser.  

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Undervisningsinspektør 1 

 

Formål: Inspektør er en del av skolens administrasjon og skal sammen med rektor ha ansvaret for skolens 

daglige drift, og for å videreutvikle virksomheten 

 

Omfang: Spesifiseres i forhold til den enkelte 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Pedagogisk grunnutdanning. Spesialpedagogisk tilleggsutdanning 

 

Plassering i organisasjonen: 

Undervisningsinspektør har rektor som nærmeste overordnet. Sammen leder de det daglige arbeidet på 

skolen. 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: 

- Være stedfortreder for rektor når han/hun er borte  

- Timeplanlegging, romfordeling og justering av timeplaner 

- Gruppesammensetning skole 

- Ansvarlig for elevenes aktivitetsplan 

- Samarbeide med sekretær om ajourføring av Hvem, Hva, Hvor-permen 

- Samarbeidet med internatleder for best mulig helhet og samarbeid skole / internat  

- Samarbeide med internatleder om arbeidsplaner på internatene  

- Samarbeide med internatleder vedrørende budsjett / regnskap på internatene, rapportere behov for 

større investeringer til rektor 

- Delta på internatets personalmøter og ha fokus på faglig utvikling 

- Samarbeide med internatleder om gruppesammensetning/ personalfordeling internat 

- Være med på konfliktløsning når kontaktlærer/sosiallærer ber om det 

- Delta på ansvarsgruppemøter og andre møter etter avtale 

- Delta på personalmøter på skole og internat 

- Delta på styremøter og på samarbeidsmøter med fylkeskommunen 

- Delta i plangruppen  

- Samarbeid med koordinator for ansvarsgruppen vedrørende innkalling til møter.  

- Ta imot elever og foresatte som ønsker en nærmere presentasjon av skole og internat 

- Organisere konfirmasjonsundervisningen 

- Ha medarbeidersamtale med deler av assistentgruppa 

- Holde seg à jour om lover, forskrifter og plan- og regelverk for skolen 

- Følge opp avtale om inkluderende arbeidsliv for assistenter på bestemte team 

- Gå gjennom opplæringsplaner og rapporter 

- Delta i tilsettingsutvalget ang personale på skole og internat 

- Følge opp bestemte team, delta på teammøter, veiledning, støtte 

- Delta i kursnemnd for personalet på skole og internat  

- Gi innspill til rektor vedrørende virksomhetsplan, årsplan, årsmelding og årsbudsjett 

- Samarbeide med rektor og vaktmester vedrørende det fysiske miljøet 

- Arrangere eksterne og interne kurs (og nettverksgrupper) i samarbeid med plangruppa 

- Organisere jul-, sommeravslutning og andre større arrangement i skolens regi 
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Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Undervisningsinspektør 2 
 

Formål: Inspektør er en del av skolens administrasjon og skal sammen med rektor ha ansvaret for skolens 

daglige drift, og for å videreutvikle virksomheten 

 

Omfang: Tid til administrasjon vil være avhengig av antall elever ved skolen. Spesifiseres i forhold til den 

enkelte 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Pedagogisk grunnutdanning. Spesialpedagogisk tilleggsutdanning 

 

Plassering i organisasjonen: 

Inspektør har rektor som nærmeste overordna 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: 

-  Være inspektør 1 sin stedfortreder 

- Følge opp SFO / tilsynsordningen  

- Skaffe vikar til skole, tilsynsordninger / SFO  

- Orientere vikarer om internkontroll og taushetsplikt 

- Inspeksjonsliste 

- Ha ansvar for ajourføring av hjemmesiden i samarbeid med sekretær og IKT-systemansvarlig 

- Ha medarbeidersamtale med deler av assistentgruppen  

- Koordinere skolehelsetjenesten 

- Føre timelister og vikarlister. Kontrollere og signere timelister, kjørelister, permisjonssøknader osv. 

- Registrere fraværsliste for ansatte på skolen med fraværskoder 

- Følge opp bestemte team, delta på teammøter, veiledning, støtte. 

- Gå gjennom opplæringsplaner og rapporter 

- Ha oversikt over førstehjelpsutstyret og innkjøp skole  

- Oversikt over læremidler og inventar og innkjøp 

- Delta på personalmøter på skole  

- Delta i plangruppa 

- Innkalle til og organisere elevrådet i samarbeide med rektor  

- Samarbeid med koordinator for ansvarsgruppen vedrørende innkalling til møter  

- Ansvarlig for elevskyss 

- Være ansvarlig at vitnemål / kompetansebevis blir skrevet (samarbeid med rådgiver) 

- Gi innspill til rektor vedrørende virksomhetsplan, årsplan, årsmelding og årsbudsjett 

- Være sosiallærer i 20 % av stillingen 

- Delta i ressursteam / skoleteam 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 
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- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Sekretær / økonomimedarbeider 

 

Formål: Sekretæren er en del av skolens administrasjon og skal bistå i det daglige arbeidet 

 

Omfang: (spesifiseres til den enkelte arbeidstaker) 

Kvalifikasjoner til stillingen: God allmennkunnskap, IKT- kompetanse 

 

Plassering i organisasjonen: Sekretær har rektor som nærmeste overordna 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Kontorteknisk arbeid 

 Yte service for elever, foreldre/foresatte, kunder og tilsatte 

 Betjene sentralbord 

 Sortere post 

 Være ansvarlig for journalføring og arkivering 

 Utføre statistikkarbeid 

 Kopiering 

 Føre liste over personale og elever 

- Økonomi 

 Budsjett og regnskapsarbeid 

 Samarbeide med rektor om ressurssøknader 

 Sende refusjonskrav og faktura til kommunene / fylkeskommunen 

 Organisere utleie av gymsal – og sende regning høst og vår 

 Kontere og attesterer fakturaer og føre på KOSTRAnr. 

- Personalforvaltning 

 Sykemeldinger og egenmeldinger 

 Utarbeide søkerlister og sende melding vedr. tilsettinger 

 Pensjons- og forsikringsavtaler 

 SPK-rapportering 

 Tjenestemannsregister og annen personalregistering 

 Videresende nødvendige skjema til lønningskontoret  

 Tjenestetidsattester 

 

- Diverse 

 Dele ut sosialpenger 

 Sende innkalling og føre møtebok for styrer, representantskap, råd og utvalg 

 Arbeid med årsmelding 

 Disponere nøkler og sørge for kvittering ved utlevering 

 Ansvar for faktureringsmaskin 

 Holde oversikt over førstehjelputstyr  

 Oppdatere skolens hjemmeside i samarbeid med sekretær og IKT-dataansvarlig 

 Ansvar for medisin i skoletida 

 Innkreving av melkepenger 
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Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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IKT-systemansvarlig 

 
Formål: IKT-systemansvarlig en del av skolens administrasjon og skal bistå i det daglige arbeidet 

Omfang: deltid (spesifiseres til den enkelte) 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: God allmennkunnskap, IKT- kompetanse 

 

Plassering i organisasjonen: IKT-systemansvarlig har rektor som nærmeste overordna 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: 

- Oppdatere programvare på elevenes maskiner 

- Veilede/ kurse ansatte i forhold til IKT-relaterte problemstillinger 

- Bistå personalet når tekniske problemer/vansker oppstår – kontakte fagfolk ved ”tyngre” tilfeller 

- Ha jevnlig kontakt med andre IKT-ansvarlige i Molde kommune 

- Være med å foreta innkjøp og installasjoner av nytt utstyr/programvare 

- Holde seg oppdatert på hva som skjer på IKT-fronten 

- Være oppdatert på sentrale planer, retningslinjer og prioriteringer når det gjelder IKT i skolen 

- Være med å utarbeide IKT-plan for skolen 

- Delta på konferanse, kurs og møter for IKT - ansvarlige ved skoler 

- Føre oversikt over elevmaskiner og audiovisuelt utstyr 

- Samarbeide med inspektør 2 og sekretær om å oppdatere skolens hjemmeside 

- Kjøpe og installere lisenser i samarbeid med IKT- veileder, utadretta tjeneste. 

- Samarbeide med Tord S. angående teknisk drift, smartboard 

- Samarbeide med kontaktlærere vedrørende bruk av Roll Talk (kommunikasjonshjelpemiddel) 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidsgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 

 

 

 

 

 



Tøndergård skole og ressurssenter 22 

Kontaktlærer 

 

Formål: I opplæringsloven heter det i § 8-2. Organisering av elevane i grupper  bl.a. at 

Kvar elev skal vere knytt til ein lærar (kontaktlærar) som har særleg ansvar for dei praktiske, administrative 

og sosialpedagogiske gjeremåla som gjeld eleven, mellom anna kontakten med heimen.  

Omfang: Spesifiseres i forhold til den enkelte 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Pedagogisk grunnutdanning. Spesialpedagogisk tilleggsutdanning 

 

Plassering i organisasjonen:  

Læreren har rektor som nærmeste overordnet 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

 Samarbeide med andre lærere på teamet vedrørende kartlegging og utarbeiding av IOP, og på den 

måten være med å kvalitetssikre arbeidet for alle elevene i gruppen.  

 Sørge for at IOPer blir evaluert gjennom bl.a halvårs- og årsrapporter. 

 Sørge for at nødvendig sakkyndig vurdering er utarbeidet.  

 Samarbeide med rektor om utforming av enkeltvedtak på bakgrunn av sakkyndig uttale og kjennskap 

til elevens behov. 

 Legge til rette for faste elevsamtaler. 

 Ha fokus på relasjonsbygging og mestringsopplevelser 

 Samarbeid med andre lærere 

 Samarbeid med foreldre/foresatte 

 Sørge for faste samarbeidsmøter minst en gang hver 14 dag med internat og særkontakt 

 Delta på ansvarsgruppemøter for aktuell elev 

 Delta på teamarbeid for gruppa 

 Samordning av opplæring for elevene, herunder timeplan og ukeplan, i samsvar med føringer i 

planverk 

 Føre elevfravær 

 Ha ansvar for kontakt med hjemmet og sørge for informasjon om lover, forskrifter og regler 

 Hjelpe elever til å ordne opp i mindre konflikter 

 Følge opp ordensreglement og brudd på dette. Rapportere til rektor vedrørende alvorlige brudd. 

 Følge opp retningslinjer i forhold til internkontroll 

 Rapportere til rektor / verneombud dersom en oppdager ting som kan føre til skade/ farer. 

 Foreta årlige risikoanalyser 

 Sammen med rådgiver, planlegge og koordinere utplassering/arbeid. Følge opp eleven ved å ha 

kontakt med arbeidsplassen i henhold til elevens arbeidskontrakt. Utforme mål for arbeidspraksisen 

og evaluere målene i samarbeid med ansvarlig på arbeidsplassen. 

 Være fadder for nytilsatt dersom en blir bedt om det 

 Veilede og følge opp assistenter 

 Skrive søknader om videregående opplæring 

 Skrive vitnemål/ kompetansebevis  

 Gi innspill til rektor vedrørende virksomhetsplan, årsplan, årsmelding og årsbudsjett 
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Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Faglærer 

 

Formål: Legge til rette for, og gi elevene et tilpassa opplæringstilbud i samsvar med den enkelte elevs 

forutsetninger. 

Samarbeide med elevens nærpersoner for slik å kunne gi elevene et helhetlig opplæringstilbud. 

 

Omfang: (Spesifiseres i forhold til den enkelte) 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen:  

Pedagogisk grunnutdanning. Spesialpedagogisk tilleggsutdanning 

Det vises til opplæringslov, forskrifter og arbeidstidsavtale for lærere 

 

Plassering i organisasjonen:  

Læreren har rektor som nærmeste overordnet 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Skaffe best mulig kjennskap til forutsetningene, evnene og interessene hos elevene og hjelpe og veilede 

dem i faglige og personlige spørsmål med sikte på trivsel og utvikling. 

- Gjøre tjeneste etter fastlagt arbeidsplan når slike er fastlagt ved skolen, og å undervise på de 

klassetrinna og i de fagene der han / hun har kompetanse, og dessuten i andre fag og områder når rektor 

etter samråd med læreren finner det forsvarlig og hensynet til undervisningen gjør det nødvendig. 

- Ha fokus på relasjonsbygging og mestringsopplevelser 

- Samarbeide med foreldrene, slik at de har kjennskap til hvordan det går med barna deres på skolen, og 

ta initiativ til foreldremøter og konferanser 

- Føre tilsyn med elevene i skoletida og 10-15 minutter før/ etter skoletid 

- Melde fra til kontaktlærer/rektor om elever som trenger særlig hjelp, og om elever som er borte fra 

undervisningen uten gyldig grunn eller som ofte har lenge fravær 

- Gjøre annen undervisningstjeneste eller annet pedagogisk arbeid når de oppsatte undervisningstimene 

faller bort 

- Gjøre notat slik at læreren kan dokumentere avgjørelsene sine når det gjelder tiltak ovenfor en elev. 

- Samarbeide med kontaktlærer i forhold til arbeid med Individuell opplæringsplan og rapportarbeid 

(evaluering) 

- Medvirke til gjennomføring av prøver og eventuelle eksamener 

- Kan få oppgaver som kontaktlærer når ledelsen ber om det. 

 

Merknad: Når deler av undervisningstiden blir brukt til annet enn undervisning, skal timene bli regnet om 

etter gjeldende avtale om leseplikt 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 
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- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Logoped 

 

Formål: Legge til rette for at elever med språk / talevansker og lese og skrivevansker får et best mulig 

tilrettelagt opplæringstilbud Samarbeide med elevens nærpersoner  

 

Omfang: (Spesifiseres i forhold til den enkelte) 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen:  

Logopedutdanning 

 

Plassering i organisasjonen:  

Logopeden har rektor som nærmeste overordnet 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: Arbeidet deles mellom interne og eksterne oppgaver ( skolens 

veiledningstjeneste) 

Interne oppgaver: 

 Kartlegging av nye elever 

 Kartlegging av elever som har gått på skolen en tid. 

 Veiledning til lærere om hvor mestringsnivået til eleven ligger.  

 Forslag til tiltak.  

 Direkteundervisning i forhold til lese- og skriveutvikling, stamming, artikulatoriske vansker og i forhold til 

spesielle syndrom som krever logopedisk oppfølging 

Oppgaver utadretta tjeneste: 

 Kartlegging av taleflyt, språk og artikulasjon 

 Veiledning i forhold til materiell som finnes. 

 Utvikling av egnet materiell til barnet/eleven. 

 Jevnlig oppfølging i forhold til lese- og skrivevansker, taleflytvansker, språk og artikulasjonsvansker.  

 Praktisk pedagogisk veiledning til pedagogisk personale 

 Samarbeid med evt. kontaktperson PPT 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Assistent 

Formål: Bistå lærer i opplæringssituasjonen 

Omfang: Spesifiseres i forhold til den enkelte  

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Personlig egnethet 

Assistentene tilsettes i samsvar med avtaleverket for kommunalt ansatte. 

 

Plassering i organisasjonen: Rektor er assistentens overordnede 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Assistenten er en del av skoleteamet  

- Kontaktlærer og assistent samarbeider om eleven/gruppa 

- Kontaktlærer og assistent samarbeider med foreldre/foresatte/PPT om eleven 

- Kontaktlærer har ansvaret for det pedagogiske opplegget for eleven/gruppa. Assistenten kan være den 

som gjennomfører det praktiske opplegget. 

- Kontaktlærer er faglig veileder for assistenten 

- Assistenten kvalifiserer seg best mulig for arbeidet sitt 

- Assistenten skal gjøre seg kjent med utstyr og hjelpemiddel som skolen har  

- Assistenten skal holde orden på utstyr og bruke det på en formålstjenlig måte 

- Assistenten skal kunne gi råd/ønske om nyinnkjøp 

- Assistenten er en ressurs i gruppa/ for skolen. Kan omplasseres i andre grupper ved behov 

- Assistenten har taushetsplikt etter Forvaltningslovens §13 

- Assistenten skal melde fra til skolens ledelse hvis det på grunn av sykdom eller annen årsak er forhindret 

fra å møte på arbeid 

- Assistentene skal nytte tjenesteveg når en ønsker på fremme en sak (rektor) 

- Assistentene deltar på skolens informasjonsmøter (mandagsmøte) 

- Assistentene har ansvar for erfaringsutveksling i gruppa mellom voksenpersoner der og bidra til godt 

samarbeid 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Fysioterapeut 

Formål: Fysioterapeuten er tilknyttet Helsetjenesten ved skolen og skal primært drive forebyggende arbeid. 

Det kan være glidende overganger mellom å tilrettelegge/veilede og behandle. 

Omfang: Skolen kjøper tjeneste av Molde kommune, ca 50 % stilling. 

Arbeidstid: 100 % stilling tilsvarer 36 t/uke. Fysioterapeut følger skoleåret, men starter 1 uke før skolestart 

og arbeider 1 uke etter skoleslutt. 

Kvalifikasjonskrav til stillingen:  

Utdanning: Offentlig godkjent fysioterapeut.    

Praksis: Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge med ulike lære- og funksjonsvansker, og 

med mennesker med psykisk utviklingshemming. 

Erfaring med hjelpemiddelformidling. 

Plassering i organisasjonen: Fysioterapeut er underlagt administrasjonen ved skolen. Rektor er nærmeste 

overordna. Skolen samordner seg med Helsetjenesten, Molde kommune 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

Fysioterapeut har et selvstendig, faglig ansvar etter Lov om helsepersonell. Han/hun skal: 

 holde seg faglig oppdatert 

 arbeide i samsvar med vedtatte lover og forskrifter 

 arbeide i samsvar med interne rutiner og prosedyrer 

 arbeide etter kommunens, helsetjenestens og virksomhetens målsetting 

 arbeide etter de etiske retningslinjer som gjelder til enhver tid 

 ta initiativ til, og delta i tverrfaglig samarbeid med skolens internat og elevenes hjemkommuner 

 

Miljøretta tiltak 

 bidra til å kartlegge fysiske miljøfaktorer og elevenes samspill med miljøet 

 bidra til igangsetting av variert fritidstilbud for elevene 

 bidra ved planlegging av nybygg, ombygginger og innkjøp av nytt utstyr 

Individ- og grupperetta helsefremmende og forebyggende tiltak 

 helseopplysning til elever og/eller grupper av elever  

 samarbeide om undervisningsopplegg: 

 For eksempel om kropp og bevegelse, kropp og følelser,  

 psykosomatiske plager/lidelser, belastningslidelser, fysisk fostring, idrett og forebygging av skader og 

ulykker. 

 Søke NAV om aktuelle hjelpemidler og utstyr i samarbeid med nærpersoner og ergoterapeut. Gi 

veiledning i bruk av disse 

Habilitering 

 Kartlegge/vurdere elevens forutsetninger 

 På bakgrunn av kartlegging og vurdering, samarbeide om tiltak med ergoterapeut og nærpersoner på 

skole, internat og fritid med tanke på dagliglivets funksjoner, aktivitet og deltagelse.  

 

Økonomi: 

Fysioterapeut skal melde behov som medfører kostnader til rektor 

Virksomhetsplan, årsplan, årsmelding og årsbudsjett: 

Sammen med øvrig helse- og skolepersonell på arbeidsplassen gis det innspill til virksomhetsplan, årsplan, 

årsmelding og årsbudsjett. 
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Lønn: 

Fysioterapeut fører månedsrapport med oversikt over tilstedeværelse til skolens administrasjon, og leverer 

oppgave over kjøreoppdrag ved behov. Lønn fastsettes og utbetales etter tariff og avtale og i henhold til 

Lønnsstrategisk plan for Molde kommune. 

 

Administrative oppgaver i forhold til elever: 

Det skal føres journal for hver enkelt elev i henhold til Lov om helsepersonell. 

Fysioterapeut deltar i arbeid med Individuell opplæringsplan og Individuell plan der dette er aktuelt. 

 

Annet administrativt: 

Fysioterapeut administrerer selv, eventuelt i samarbeid med kolleger, driften av egen arbeidsplass. 

Fysioterapeut knytter seg til fagmiljøet ved Fysioterapitjenesten for barn og unge i Molde kommune, og kan 

delta på fagmøter, samarbeid og diskusjoner der innenfor arbeidstiden ved skolen. 

 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Ergoterapeut 

 

Formål: Ergoterapeuten er tilknyttet Helsetjenesten ved skolen, og skal gi ergoterapitjeneste til elevene. 

Omfang: Skolen kjøper tjeneste av Molde kommune, ca 20 % stilling. 

Arbeidstid: 100 % stilling tilsvarer 37,5t/uke.  

Kvalifikasjonskrav til stillingen:  

Utdanning: Offentlig godkjent ergoterapeut.    

Praksis: Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge med ulike lære- og funksjonsvansker, og 

med mennesker med psykisk utviklingshemming. 

Erfaring med hjelpemiddelformidling. 

Plassering i organisasjonen: Ergoterapeut er underlagt administrasjonen ved skolen. Rektor er nærmeste 

overordna. Skolen samordner seg med Helsetjenesten, Molde kommune 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

Ergoterapeut har et selvstendig, faglig ansvar etter Lov om helsepersonell. Han/hun skal: 

 holde seg faglig oppdatert 

 arbeide i samsvar med vedtatte lover og forskrifter 

 arbeide i samsvar med interne rutiner og prosedyrer 

 arbeide etter kommunens, helsetjenestens og virksomhetens målsetting 

 arbeide etter de etiske retningslinjer som gjelder til enhver tid 

 ta initiativ til, og delta i tverrfaglig samarbeid med skolens internat og elevenes  hjemkommuner 

 

Miljøretta tiltak 

 bidra til å kartlegge fysiske miljøfaktorer og elevenes samspill med miljøet 

 bidra til igangsetting/ tilrettelegging for variert fritidstilbud for elevene 

 bidra ved planlegging av nybygg, ombygginger og innkjøp av nytt utstyr 

 

Individ- og grupperetta helsefremmende og forebyggende tiltak 

 helseopplysning til elever og/eller grupper av elever  

 samarbeide om undervisningsopplegg: 

For eksempel om kropp og bevegelse, kropp og følelser, belastningslidelser 

psykosomatiske plager/lidelser, fysisk fostring, idrett og forebygging av skader og ulykker 

 Søke NAV om aktuelle hjelpemidler og utstyr i samarbeid med nærpersoner og fysioterapeut. Gi 

veiledning i bruk av disse 

 

Habilitering 

 Kartlegge/vurdere elevens forutsetninger 

 På bakgrunn av kartlegging og vurdering, samarbeide om tiltak med fysioterapeut og nærpersoner på 

skole, internat og fritid med tanke på dagliglivets funksjoner, aktivitet og deltagelse.  

 

Økonomi: 

Ergoterapeut skal melde behov som medfører kostnader til rektor 

Virksomhetsplan, årsplan, årsmelding og årsbudsjett: 

Sammen med øvrig helse- og skolepersonell på arbeidsplassen gis det innspill til virksomhetsplan, årsplan, 

årsmelding og årsbudsjett. 



Tøndergård skole og ressurssenter 31 

Lønn: 

Ergoterapeut fører månedsrapport med oversikt over tilstedeværelse til skolens administrasjon, og leverer 

oppgave over kjøreoppdrag ved behov. Lønn fastsettes og utbetales etter tariff og avtale og i henhold til 

Lønnsstrategisk plan for Molde kommune. 

 

Administrative oppgaver i forhold til elever: 

Det skal føres journal for hver enkelt elev i henhold til Lov om helsepersonell. 

Ergoterapeut deltar i arbeid med Individuell opplæringsplan og Individuell plan der dette er aktuelt. 

 

Annet administrativt: 

Ergoterapeut administrerer selv, eventuelt i samarbeid med kolleger, driften av egen arbeidsplass. 

Ergoterapeut knytter seg til fagmiljøet ved Ergo-/fysioterapitjenesten for barn og unge i Molde kommune, og 

kan delta på fagmøter, samarbeid og diskusjoner der innenfor arbeidstiden ved skolen. 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Vaktmester 

 
Formål: Holde bygg og anlegg ved like 

 

Omfang: 100 % stilling 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Fagbrev og/eller allsidig praktisk arbeidserfaring 

 

Plassering i organisasjonen: Vaktmester har rektor som nærmeste overordna 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Vaktmester fører tilsyn med bygningene og tilhørende tekniske anlegg samt utendørsanlegget 

- Vaktmester sørger for den bygningsmessige drift, og utfører nødvendige reparasjoner og 

vedlikeholdsarbeid på eiendommen 

- Når vaktmester har kapasitet til det, vil nødvendig ominnredninger kunne utføres. Arbeidsoppgaver som 

vaktmester ikke kan utføre på egenhånd, skal tas opp med rektor.  

Mangler ved anlegget/skolens eiendom og utstyr skal meldes rektor 

- Vaktmester fører tilsyn med at renholdsarbeidet utføres forsvarlig og sørger  

for nødvendige forsyninger av renholdsmidler, toalettpapir m.v. I samarbeid med rektor har vaktmester 

ansvaret for beregning av vaskekvotene, og at de økonomiske ressursene som blir stilt til rådighet for 

renhold og vedlikeholdsarbeid blir utnyttet best mulig 

- Vaktmester plikter ellers å yte faglig hjelp til skole-/internatpersonale etter direkte henvendelser. Det 

skal ikke gå ut over det faste arbeid og rutiner for den enkelte vaktmester, og arbeidet skal være 

kortvarig. 

- Vaktmester er ansvarlig for at skolens bil er i forsvarlig stand, og at renholdet av bilen er akseptabelt. 

Renhold av bilen kan vaktmester delegere, etter samråd med internatleder/rektor, til brukere av bilen 

- Vaktmester sørger ellers for at 

 brannslukningsredskap er på plass og i orden til bruk 

 avfall blir kjørt bort 

 snømåking, brøyting og sandstrøing blir foretatt 

 flagget blir heist/firt på offentlige flaggdager 

 klær og andre gjenglemte ting blir tatt vare på 

 lysrør og lamper blir skiftet 

 temperaturen i klasserommene er passelig 

- Vaktmester vil etter samråd med rektor ha oppgaver i forbindelse med skyss av elever m.v. 

- Vaktmester er brannleder med de oppgaver som følger av dette. 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 
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- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Renholdspersonale 

 

Formål: Daglig renhold og årlig nedvask av skolens lokaler 

 

Omfang: Spesifiseres i forhold til den enkelte  

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Fagbrev og eller praksis fra tilsvarende arbeid 

 

Plassering i organisasjonen: Renholdspersonalet har vaktmester som nærmeste overordnet. 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: Renhold og nedvask av lokaler i henhold til vedlagte renholdsplan. 

Renholdspersonalet rapporterer til vaktmester i forhold til feil og mangler. 

Renholdspersonalet sjekker at vinduer og dører er lukket / låst, at lys og elektriske apparater er avslått før de 

forlater bygningen 

 

Renholdsplan med beskrivelse av oppgaver. (Vedlegg) 

 
 
Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 

 



Tøndergård skole og ressurssenter 35 

 

Internatleder  

 

Formål: 

Internatleder skal koordinere arbeide ved skolens internat og sørge for at elevene får et tilrettelagt 

miljøterapeutisk opplæringstilbud. Internatlederen skal arbeide for at det er et nært samarbeid mellom 

særkontakt og kontaktlærer. Internatlederen er nærmeste lederen til personalet knyttet til internatdriften. 

 

Omfang  

En del av stillingen legges til miljøterapeutisk arbeid på kveldstid. Tid til administrasjon avhenger av antall 

elever. Dersom elevtallet tilsier at kun et hus er i drift vurderes det om arbeidet tillegges skolens 

administrasjonsressurs. 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: 

3-årig helse og sosialfaglig utdanning / fagarbeider.  

Det er ønskelig med lederutdanning /  praksis fra tilsvarende stillinger.   

Plassering i organisasjonen: 

Internatleder har inspektør som nærmeste overordnede.  

 

Stillingens ansvar og oppgaver: 

 

- Ha et overordna ansvar for å kvalitetssikre det miljøterapeutiske arbeidet 

- Påse at elevene har en meningsfull fritid og blir presentert for ulike fritidsaktiviteter 

- Godkjenne innkjøp i samråd med rektor 

- Kontrollere og signere timelister, kjørelister, permisjonssøknader  

- Medlem av kursnemnd - internat 

- Medarbeidersamtaler  

- Registrere fraværsliste 

- Samarbeide med inspektør 2 vedrørende skoleskyss 

- Oppfølging av ansatte / nytilsatte  

- Faglig innhold på personalmøtene i samarbeid med inspektør 

- Oppfølging av sykmeldte. 

- Samarbeide med særkontakt vedrørende skriving av vedlegg til ressurssøknad 

- Delta på ansvarsgruppemøter ved behov 

- Samarbeide med elevens foresatte 

- Påse at det utarbeides og ajourføres dagsplan, ukeplan, aktivitetsoversikt i samarbeid med særkontakt.  

- Påse at det føres elevregnskap.  

- Samarbeide med rektor i forhold til budsjett og regnskap 

- Påse at de fysiske rammebetingelsene er OK og at avvik rapporteres til rektor 

- Gi innspill til rektor vedrørende virksomhetsplan, årsplan, årsmelding og årsbudsjett 

- Ha oversikt over førstehjelpsutstyr og innkjøp, internat. 

- Samarbeide med inspektør om utarbeiding av arbeidsplaner 

  

 

 

Generelle bestemmelser: 



Tøndergård skole og ressurssenter 36 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Særkontakt 
 

Formål: 

Miljøterapeuten / særkontakten er ansvarlig for alt miljøterapeutisk arbeid i forhold til den enkelte elev. 

Dette innbefatter samarbeid, kartlegging, målsettingsarbeid, beskrivelse og gjennomføring av tiltak, og 

evalueringsarbeid. 

 

Omfang: Spesifiseres i forhold til den enkelte. Kontortid blir beregnet ut fra antall elever en er særkontakt 

for  

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: 

3-årig helse og sosialfaglig høgskoleutdanning eller fagarbeider. 

 

Plassering i organisasjonen: 

Særkontakt har internatleder som nærmeste overordnet 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: 

- Ha kontakt med elev, foreldre, skolen, interne / eksterne samarbeidspartnere  

- Ha faste samarbeidsmøter med kontaktlærer 

- Utarbeide miljøterapeutisk plan, tiltak og målsettinger i samarbeid med foreldre, elev, kontaktlærer, og 

andre aktuelle samarbeidspartnere 

- Ha ansvar for at tiltak blir fulgt opp og evaluert og at rapporter blir skrevet. 

- Oppfølging, og aktiv deltagelse i forhold til elevens fritidsaktivitet  

- Delta på møter vedrørende eleven 

- Føre regnskap over elevøkonomi 

- Ha oversikt over elevenes utstyr og eiendeler 

- Være medansvarlig for egen faglige oppdatering, og bidra til at kompetanse og god praksis deles. 

- Ha jevnlige samtaler med eleven, og etterstrebe at god relasjon etableres.  

- Føre daglig dokumentasjon / rapporter som videreformidles på overlappinsmøter 

- Sørge for at informasjon som har betydning for videre arbeid og oppfølging med eleven blir gitt når 

eleven slutter 

- Støtte eleven i skolearbeidet og med lekser 

- Sørge for at internatets rutiner blir fulgt opp (skissert i eget skriv) 

- Være fadder for nytilsatt om en får spørsmål om det.  

- Ansvarlig for at hybelhus og internat blir sjekket til helg: lukke vinduer, låse dører og slå på alarm (Den 

som går av vakt fredag morgen, evt. fredag ettermiddag) 

- Foreta årlige risikoanalyser 

 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 
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- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Miljøassistent 

 

Formål:  

Samarbeide med særkontakten om å tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske og miljøterapeutiske 

tilbud for elevene på internatet. Målet er å styrke elevenes selvfølelse, selvstendighet og identitet.  

 

Omfang: Spesifiseres i forhold til den enkelt ansatte. 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Det er ingen spesielle kvalifikasjonskrav til stillingen. Personlig egnethet vil 

bli vektlagt ved tilsetting 

 

Plassering i organisasjonen:  

Miljøassistenten har internatleder som sin nærmeste overordna. 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Se til at miljøterapeutiske planer vedrørende den enkelte elev blir fulgt 

- Støtte eleven i skolearbeidet og med lekser 

- Dersom særkontakt har permisjon / er borte fra arbeidet over en lengre periode, kan miljøassistenten bli 

pålagt særkontaktoppgaver. 

 

 

Generelle bestemmelser: 

- Arbeidstakeren har et medansvar for at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt 

enhetens egne plandokumenter.  

- Arbeidstakere har en lydighets- og lojalitetsplikt i forhold til arbeidgiver. 

- Arbeidstaker plikter å lojalt bidra til et godt arbeidsmiljø, herunder aktivt medvirke ved gjennomføring av 

de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø, jfr. Aml.§ 2-3 

- Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet og innrette seg etter overordnedes pålegg i disse spørsmål. 

- Arbeidstaker skal holde seg oppdatert innen sitt fagområde innenfor den rammen som arbeidsgiver 

setter / legger til rette for 

- Arbeidstaker skal utøve god service i forbindelse med oppgaveløsning, både i forhold til elever, 

medarbeidere og eksterne samarbeidspartnere. 

- Arbeidstakere skal sammen legge til rette for at elevene har et mobbefritt, inkluderende, tilrettelagt og 

trygt opplæringsmiljø 
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Rådgiver 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Pedagogisk grunnutdanning. Spesialpedagogisk tilleggsutdanning 

 

Plassering i organisasjonen:  

Rådgiver har rektor som nærmeste overordna 

 

Stillingens ansvar og oppgaver: 

- Samarbeide med elev, kontaktlærer, administrasjon i forhold til arbeidsretta opplæring for den enkelte 

elev. 

- Veilede elev/foreldre/foresatt i videre skolegang. 

- Kartlegge muligheten for arbeidstrening ved skolen i samarbeid med kontaktlærer og 

undervisningsinspektør. Kontaktlærer har hovedansvar. 

- Rådgiver har ansvar for at arbeidskontrakt blir skrevet. 

- Rådgiver organiserer samarbeid mellom bedrift, elev og kontaktlærer 

- Koordinere søknad til videregående skole og samarbeider med PP-tjenesten og utdanningsavdelingen 

om dette. 

- Være kontaktpersonen opp mot utdanningsavdelingen, og innkaller til jevnlige møter ml. skolens 

administrasjon, tillitsvalgt utdanningsforbundet, PPT og utdanningsavdelingen. 

- Organisere søknad til folkehøgskoler 

- Hjelpe elever i forhold til søknader til Statens lånekasse og følger opp spørsmål fra og behov for hjelp til 

aktuelle elever. 

- Delta i ansvarsgruppemøter som planlegger overføring av elev til hjemmekommunen og der overføring 

av arbeid skal drøftes. 

- Organisere utskriving av vitnemål / kompetansebevis 

- Organisere kontakt med andre skoler dersom noen elever ønsker deltidstilbud fra andre studieretninger 

som vår skole ikke kan tilby..  

- Delta på samarbeidsmøter med utdanningsavdelingen og PPT 

- Delta på samarbeidsmøter i ressursteam 
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Sosiallærer 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen: Pedagogisk grunnutdanning. Spesialpedagogisk tilleggsutdanning 

 

Plassering i organisasjonen:  

Sosiallærer har rektor som nærmeste overordna 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Sosiallærer skal samarbeide med kontaktlærer, internatet og særkontakter om elever som har behov for 

sosialpedagogisk tjeneste. 

- Sosiallærer skal hjelpe eleven med å finne seg til rette gjennom samtaler og ved konfliktløsning 

- Sosiallærer skal veilede elevene i sosiale spørsmål 

- Sosiallærer skal koordinere elevrådet / delta på elevrådsmøter 

- Sosiallærer skal samarbeide med administrasjonen og rådgiver i enkeltsaker vedrørende oppfølging av 

enkeltelever / grupper av elever 

- Sosiallærer er en viktig ressurs i arbeidet med forebygging av mobbing, og skal aktivt arbeide og legge til 

rette for utvikling av et godt psykososialt arbeidsmiljø for elevene 
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Veiledningstjenesten 

 

Formål:  

TVT skal gi praktisk hjelp/veiledning til eierkommunene og fylkeskommunen i forhold til barn og unge med 

ulike lærevansker som går i barnehage og ordinær skole. 

 

TVT skal arbeide i forhold til alle eierkommunene. En del av arbeidet må foregå utenom skolen. Dette 

medfører reising. Det gis kjøregodtgjøring etter regulativet og det føres kjørestrekning på eget skjema som 

legges til grunn for beregning av godtgjøring. 

Arbeid i TVT er konvertert leseplikt etter gjeldende regler for dette. 

Arbeidet kan strekke seg ut over vanlig arbeidstid, og fleksitid må påregnes. Overtid kun etter avtale med 

rektor. 

 

Kvalifikasjonskrav til stillingen:  

Spesiallærer/ spesialpedagog med spisskompetanse kan gå inn som veiledere i teamet som arbeider i 

Tøndergård Skoles Veiledningstjenesten –TVT.  

 

Plassering i organisasjonen: Lærere i veiledningstjenesten har rektor som nærmeste overordnet 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

Veiledningsteamet bestemmer sammen med administrasjonen hvilke saker det skal arbeides med og 

hvordan disse skal fordeles mellom veilederne for oppfølging. 

I noen tilfeller kan det være aktuelt at veilederne går inn og tar timer for en lærer som i gitte saker har et 

veiledningsoppdrag. 

 

Arbeidet vil i hovedsak bestå i  

 Observasjon og kartlegging som grunnlag for tiltak 

 Praktisk-pedagogisk veiledning til pedagogisk personale 

 Gi informasjon om tjenesten til skolens eierkommuner og fylkekommunen 

 Samarbeid med ansvarlig PP-tjeneste 

 

I samråd med TVT-teamet kan den enkelte eller flere i lag 

 Bidra til å arrangere kurs/nettverkssamlinger 

 Initiere kompetanse til nøkkelpersoner i eierkommunene 

 

TVT skal primært arbeide innenfor følgende områder: 

 Lese- og skrivevansker 

 Matematikkvansker 

 Språk og talevansker  

 ASK 

 Store, sammensatte vansker 

 Atferdsvansker 

 IKT 

 Motoriske- og bevegelsesvansker  

 Autisme 
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Ansvarlig for IKT -læremidler og hjelpemidler 

(Arbeide legges til lærer som er ansvarlig for IKT – veiledning utadretta tjeneste) 

 

Bestille og systematisere årsabonnement på IKT - læremidler. 

Bestille og katalogisere lisenser på læremiddelprogram. 

Samarbeide med IKT - systemansvarlig om innkjøp og katalogisering av hardware og diverse utstyr. 

Oppdatere det som er aktuelt av IKT - læremidler og – hjelpemidler. 

Kontakt med div firma for support, kurs, veilederlisenser og kjøp av IKT - læremidler og utstyr. 

 

Opprette og ha oversikt på brukerlisenser til lærere og elever av programvare som skolen abonnerer på, eller 

har skolelisens på. 

Pedagogisk og teknisk hjelp i bruk av IKT - læremidler og hjelpemidler. Veiledning og utprøving av egna IKT - 

læremidler og hjelpemidler til elever. 

 

Veiledning i forhold til NAV - søknader på kommunikasjonshjelpemidler, hjelpemidler for sansestimulering og 

til lese- og skrivestøtte. 

Ha kontakt med Hjelpemiddelsentralen/NAV angående brukerbehov, samarbeid om kurs og seminar i 

forhold til bruk av hjelpemidla. 

 

Arrangere kurs med eksterne forelesere i bruk av IKT- læremidler og –hjelpemidler. 

 

 

Samlingsstyrer 

Mat og helse 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Sørge for innkjøp av redskap og utstyr til kjøkkenet etter behov og ønsker fra  

brukerne og etter en samlet vurdering av samlingsstyrer 

- Sørge for at det er tilstrekkelig med forbruksvarer som søppelposer, oppvaskmiddel osv på kjøkkenet.  

- Organisere vaske- og ryddeansvar som de enkelte gruppene skal ha. Sette opp lister for oppfølging av 

ansvarlige lærere 

- Sørge for at vaktmester får melding om ting som må repareres 

- Sørge for at gardiner, duker m.m. blir vasket ved behov 

- Sørge for oppslag angående hygiene, rutiner m.m. 

- Sørge for at nødvendig førstehjelpsutstyr er på plass 

- Informere om hver enkelt brukergruppe sitt ansvar for å opprettholde orden, god hygiene, rydding og 

vasking på kjøkkenet 
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Musikk 

 
Stillingens ansvar og oppgaver:  

- holde orden i utstyret. Merke hyller på musikkrommet, og min 1 gang pr år vaske og tørke støv i hyllene 

- levere utstyr til reparasjon 

- holde seg orientert om nytt pedagogisk materiell/bøker 

- reparere enkle ting som skifte av gitarstrenger 

- organisere flytting av utstyr til/fra gymsal 

- holde interne kurs/tema i bruk av utstyr 

- Orientere personalet om nyinnkløp 

- Sørge for at nyinnkjøp blir registrert 

 

 
 

Tekstil/forming 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- På slutten av skoleåret 

 Rydde og vaske skuffer og skap 

 Registrere mangler på utstyr 

 Gi oversikt over behov for nyinnkjøp som skal være klart ved skolestart 

 

- Ved skolestart 

 Ta opp bestillinger fra og foreta utdeling til klasserom og grupper 

 Gjøre innkjøp for skoleåret og gjøre de nødvendige bestillinger på f.eks. postordre 

 

- Gjennom skoleåret 

 Kjøpe og tilrettelegge materiell tilpasset høytider og årstider 

 Gjøre nødvendige bestillinger, innkjøp og sorteringer  

 Lage modeller og gi tips i forhold til resten av personalgruppen 

 

For innkjøp skal tilbud undersøkes og benyttes. 
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Tre/metall 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Holde orden i verktøyet. Merke hyller og vaske og tørke støv  min 1 gang pr år 

- Levere utstyr til reparasjon. reparere enkle ting på avdelingen der dette er mulig  

- Tilse at alt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet 

- Utarbeide datablad som står lett tilgjengelig for alle brukere av avdelingen 

- Sørge for mest mulig miljøvennlige produkt blir innkjøpt til avdelingen 

- Sørge for at førstehjelpsskrinet til enhver tid er fylt opp 

- Holde seg orientert om nytt pedagogisk materiell/bøker innen faget 

- Legge til rette for systematisering av arbeidstegninger / tips i forhold til produksjon 

- Holde interne kurs/tema i bruk av utstyr. 

- Informere personalet om nyinnkjøp 

- Lage modeller / dele kompetanse 

 

Snoezelen 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Revidere og utarbeide planer / timeplaner, rutiner og ”kjøreregler” for bruk av  

snoezelen-rommene 

- Samarbeide med blant andre renhold og vaskeri vedrørende arbeidsoppgaver knyttet til renhold av 

rommene, inventar og tekstiler 

- Foreta ekstra vask av inventar som baller og ballbasseng og skuring av matter, puter og lignende 

- Samarbeide med vaktmester og administrasjon om arbeidsoppgaver knyttet til vedlikehold og 

nyetableringer 

- Samarbeide med administrasjon om aktuelle innkjøp 

- Informere og svare på spørsmål fra de som bruker rommene. 

- Gi nødvendig opplæring / dele kompetanse med hensyn til bruk av rommene 

 

 

Gym/ friluftsliv 

 

Stillingens ansvar og oppgaver:  

- Holde orden i utstyret. Merke hyller og vaske og tørke støv minimum en gang pr år 

- Levere utstyr til reparasjon. Reparere enkle ting der dette er mulig  

- Tilse at alt utstyr tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet 

- Sørge for at førstehjelpsskrinet til enhver tid er fylt opp 

- Holde seg orientert om nytt pedagogisk materiell/bøker innen faget 

- Holde interne kurs/tema i bruk av utstyr / dele kompetanse. 

- Informere personalet om nyinnkjøp og sørge for at nyinnkjøp blir registrert. 

 







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 
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Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 23/16 Orientering om elevsituasjonen på skolens internat skoleåret 
2016-2017 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har 3 internatbygg og et hybelhus. Internatene 
hadde opprinnelig plass til 6 elever i hvert bygg. Etter omorganiseringen i 2012, da 3 
avdelingslederstillinger ble omgjort til en internatlederstilling er avdelingsleder-
kontorene omgjort til nattevaktsrom i hvert av internatbyggene. Det opprinnelige 
nattevaktrommet er omgjort til elevrom. Det er nå plass til 7 elever pr. bygg. 
Hybelhuset består av 2 hybler og en leilighet, med plass til tilsammen 4 elever. 
 
Totalt har skolen kapasitet til 25 internatelever. 
 
Fram til skoleåret 2007-2008 hadde internatene fullt belegg hvert år. Etter det har 
skolen hatt ledige internatplasser. Antall elever har variert fra år til år, men på grunn 
av naturlig avgang har det ikke vært nødvendig med permitteringer eller oppsigelser 
av ansatte. Skoleåret 2015-2016 har 17 elever internatplass. For skoleåret 2016-
2017 er det innvilget 6 internatplasser så langt. Noen elever er fortsatt usikre, men 
slik det ser ut pr. dato vil maks 11 elever få internattilbud neste skoleår. Dette vil få 
konsekvenser både i forhold til ledig bygningsmasse og frigjorte personalressurser.  
 
Slik det ser ut pr. dato vil skolen kun benytte hybelhuset og 1 internat neste skoleår. 
Det betyr at to internat vil kunne nyttes til andre formål fra juli 2016. Et internat 
inneholder 7 soverom, kontor, 2 bad, 3 toalett, stue, kjøkken, kjellerstue og 
hobbyrom. 
Bruken må være av en slik karakter at den ikke er i konflikt med eksisterende skole- 
og internattilbud.  
Vi mener lokalene vil egne seg godt til avlastningsbolig for psykisk utviklings-
hemmede, bolig for mindreårige flyktninger etc. Det er svært ønskelig at overtallig 
personale kan få tilbud om videre arbeid i et eventuelt nyetablert tilbud i husene.  
 
Skolen kan også få frigjort lokaler og personell skoleåret 2016-2017. Her åpner vi for 
muligheten av å inngå et alternativt samarbeid med kommunene. Skulle det være 
aktuelt å nytte husene i forbindelse til mindreårige flyktninger, kan vi evt. samarbeide 
om både personell og bygningsmasse for tilrettelegging av opplæring. 
 
Rektor ber styret om fullmakt til å annonsere at skolen har ledig kapasitet, både 
bygningsmessig og personellmessig fra skoleåret 2016-2017. 
 
Innstilling: Styret gir rektor fullmakt til å undersøke behov for alternativ bruk av to 
internat fra skoleåret 2016-2017. 



PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        

FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 

Besøksadresse: Sunndalsveien 14 

Epost: sunndal@pptnordmore.no   

Telefon: 71689700  

                                                                                                                     
  

  

 

        
 
Referat fra styremøte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset 
Møtested: PPT’s møterom 
Dato:  11.04.2016 
Tidspunkt: 13.00 – 16.00 
 
Følgende faste medlemmer møtte:        
Navn:    Funksjon:  Representerer:        
Marit Selfors Isaksen  Styreleder  Sunndal kommune pol.  
Eva Solstad Alme   Nestleder  Nesset kommune pol  
Christin Svestad   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 meldt forfall: 
Navn:    Funksjon:  Representerer: 
Liv Ingrid Horvli  Medlem  Sunndal kommune adm. 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn:    Funksjon:  Representerer: 
Siri Svinsås   Varamedlem  Sunndal kommune adm. 
 
 
Saker til behandling: 
 
Sak   8-2015/16: Endelig godkjenning av regnskap 2015 
 
Innstilling: 
Framlagte regnskap attestert av revisor 02.02.2016 vedtas. 
 
Vedtak: 
Framlagt årsregnskap 2015 attestert av revisor 02.02.2016 vedtas. 
Enstemmig. 
 
Sak   9-2015/16: Regnskapsrapport pr. 31.03.16 
 
Innstilling: 
Framlagte regnskapsrapport tas til etterretning. 
Vedtak: 
Framlagte regnskapsrapport tas til etterretning. 
Kontorleder undersøker nærmere omstendighetene rundt post 17100 sykelønn. 
Saken legges for styret i neste møte. 
Enstemmig. 
 



 

 

 

 

 

 

Sak 10-2015/16: Personalsituasjonen – saken trekkes se sak 13 – 18 
 
Sak 11-2015/16: Verneombud 
 
Innstillling: 
Styret for PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset ber om at kontoret inngår et samarbeid 
med Sunndal kommunes vernetjeneste. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 12-2015/16: Beredskapsteam mot mobbing 
Innstilling: 

1. Styret vedtar å videreføre arbeidet med Beredskapsteam mot mobbing, slik 
det er skissert i saksframlegget. 

2. Samarbeidsavtalen med Læringsmiljøsentret UiS forlenges fram til 31.07.17. 
3. Styret for PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset utgjør styringsgruppe. 
4. Kontorleder leder og koordinerer arbeidet i samarbeid med skolefaglig 

ansvarlig i Nesset. Det bør være god dialog med to andre PP-lederne på 
Nordmøre. Det forutsettes nær kontakt med Fylkesmannen og Nettverk 
Nordmøre. 

5. Andre PP kontor og skoleeiere i fylket inviteres til å delta på fagsamlingene. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Sak 13-2015/16: Personalsituasjonen – søknad om permisjon – Trond Hansen 
Riise. 
Kontorleder fratrådte under behandling av saken. Saken er ikke unntatt offentlighet. 
 
Innstilling: 
Trond Hansen Riise innvilges 30% ulønnet permisjon i perioden 01.08.2016 – 
31.07.2017.  
Daglig leder får fullmakt til å opprette en stedfortreder. Oppgaver, vilkår og lønn må 
vurderes, beskrives og avtales. Dette dekkes innen vedtatt budsjett. 
 
Vedtak: 
Trond Hansen Riise innvilges 30% ulønnet permisjon i perioden 01.08.2016 – 
31.07.2017.  
Daglig leder og styreleder utnevner stedfortreder. Oppgaver, vilkår og lønn må 
vurderes, beskrives og avtales. Dette dekkes innen vedtatt budsjett. 
Enstemmig. 
 
Sak 14-2015/16: Personalsituasjonen – søknad om økt stillingsandel for 
deltidsansatt – Ruth Riise. 
Kontorleder fratrådte under behandling av saken. Saken er ikke unntatt offentlighet. 
 
Innstilling: 
Ruth Riise tilbys utvidelse av stillingen fra 01.08.2016. 
 
Vedtak: 
Ruth Riise tilbys utvidelse til 100% stilling fra 01.08.2016. 
Enstemmig. 



 

 

 

 

 

 

 
Sak 15-2015/16: Ledige stillinger – utlysning  
 
Innstilling: 
Ledig stillingsandel 100% for pedagogisk – psykologisk rådgiver lyses ut snarest. 
70% fast, 30% midlertidig i perioden 01.08.2016 – 31.07.2017 med mulighet for 
forlenging. Kontorleder igangsetter prosessen. 
 
Vedtak: 
Ledig stillingsandel 100% for pedagogisk – psykologisk rådgiver lyses ut snarest. 
70% fast, 30% midlertidig i perioden 01.08.2016 – 31.07.2017 med mulighet for 
forlenging. Kontorleder igangsetter prosessen. Intervju med aktuelle kandidater 
gjennomføres av tillitsvalgt, kontorleder og styreleder. 
Enstemmig. 
 
Sak 16-2015/16: Personalsituasjonen – søknad om forlengelse av permisjon 
Jeanette Wilhelmsen. 
Saken er unntatt offentlighet. 
 
Innstilling: 
Jeanette Wilhelmsen innvilges permisjon i 20% i perioden fram til 31.12.16. Det 
forutsettes at hun ferdigstiller masteroppgaven og kan inntre i 100% stilling fra og 
med 01.01.2017. 
 
Vedtak: 

1. Jeanette Wilhelmsen innvilges permisjon uten lønn i 20% i perioden fram til 
31.06.17. 

2. Det forutsettes at hun ferdigstiller masteroppgaven innen 31.06.17. 
3. Jeanette Wilhelmsen gis anledning til å tiltre stilling i 100% om hun ferdigstiller 

masteroppgaven innen 31.06.17. 
Enstemmig. 
 
 
Sak 17-2015/16: Personalsituasjonen – ønske om endring i stilling. 
 
Innstilling; 
Kontorleder gis fullmakt til å ta stilling til dette når en søknad framsettes. 
 
Vedtak: 
Kontorleder gis fullmakt til å ta stilling til dette når en søknad fra Bente Stafsnes 
framsettes. 
Enstemmig. 
 
Sak 18-2015/16: Personalsituasjonen - bemanning  
Innstilling: 
Styret tar informasjon om høstens bemanning til orientering. 
Kontorleder har fullmakt til justeringer innenfor budsjettrammen. 
 
 



 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
Styret tar informasjon om bemanning skoleåret 2016/17 til orientering. 
Kontorleder har fullmakt til justeringer innenfor budsjettrammen. 
Enstemmig 
 
Oversikt over stillinger ved kontoret fra høsten 2016: 
 
Trond Hansen Riise      70% 
Kjersti Ansnes   100% 
Jorunn Walsø Aalmo  100% 
Bente Stafsnes   100% (evt 80%) 
Ruth Riise    100% 
Jeanette Wilhelmsen      80% 
Utlyst stilling vår 2016  100% 
Sum fagstillinger   650% 
Sekretær       80% 
 
Kontoret har stillingshjemler for 675% fagstillinger + 80% sekretær, men vedtatt 
budsjett for 2016 setter rammen. 
 
Sak 19-2015/16: Møteplan 2016 
 
Mandag 30.05.16 kl. 13.00 
Mandag 17.10.16 kl. 13.00 
Mandag 12.12.16  
 
Orienteringssaker: 
 

 Videregående skole – avtale med fylket 

 Bruk av Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

 

 

Marit Selfors Isaksen (sign)     Trond Hansen Riise 
Styreleder        Sekretær 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informasjon vedrørende tannhelsetjenesten fra folkehelsekoordinator.  

Status tannhelsetjenesten Nesset kommune. 

Se vedlagte årsrapport fra den offentlege tannhelsetenesta, Møre og Romsdal fylkeskommune. 

https://mrfylke.no/content/download/249597/1989431/version/1/file/%C3%85rsrapport+2015+tan

nhelsetenesta+%28kortversjon%29.pdf 

 

Den offentlige tannhelsetjenesten i Nesset er pr. i dag ikke tilgjengelig. 

Den 28.04.16 ble det levert et ark med følgende informasjon til servicekontoret i Nesset: 

«Tannklinikken er stengt inntil videre. Ved behov for akutt tannbehandling ring: tannklinikken St. 

Carolus tlf. 71258300»  

Samme informasjon er også slått opp på dør til den offentlige tannklinikken i 2. etasje på rådhuset. 

Helsestasjon eller ledere innen enhet for helse- og omsorg i Nesset kommune har ikke fått direkte 

beskjed om at en pr. i dag ikke har et offentlig tannhelsetjenestetilbud i Nesset kommune. 

Ansatte ved klinikken i Eidsvåg arbeider pr. i dag ved tannklinikken St. Carolus, Molde.  

Det er opplyst fra folkehelsekontakt i Molde kompetanseregion at det nylig er underskrevet 

samarbeidskontrakter med hhv. hjemmetjenesten, sykehjem og botjenesten i fht. forebyggende og 

behandlende tannhelsetjeneste i tannhelsetjenestens gruppe  B, C1 og C2. Hvordan denne avtalen 

skal følges opp er høyst uklart nå som en ikke har klinikksjef/tannlege og tannhelsesekretær 

tilknyttet Eidsvåg.  

Kontroller/tannbehandling tilknyttet klinikk hadde pr. april 2016 et etterslep på ca. 7 mnd. ifølge vår 

folkehelsekontakt. 

Statistikk fra Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal viser prosentdel personer UTEN 

karieserfaring i Nesset kommune, og sammenlignet med et utvalg kommuner/ Molde 

tannhelsedistrikt/MR fylke/landet. Tall fra 2015: 

Årskull i 
kommunen 

3 åringer 5 åringer 12 åringer 18 åringer 

Midsund 96% 100% 58% 39% 

Aukra 100% 81% 69% 19% 

Fræna 94% 77% 54% 11% 

Eide 100% 91% 43% 14% 

Molde 96% 89% 59% 18% 

Gjemnes 94% 96% 71% 21% 

Nesset 93% 92% 79% 14% 

Molde 
tannhelsedistrikt 

 
96% 

 
87% 

 
60% 

 
18% 

MR fylke 95% 84% 57% 18% 

Landet 95% 82% 59% 21% 

 

 

 

https://mrfylke.no/content/download/249597/1989431/version/1/file/%C3%85rsrapport+2015+tannhelsetenesta+%28kortversjon%29.pdf
https://mrfylke.no/content/download/249597/1989431/version/1/file/%C3%85rsrapport+2015+tannhelsetenesta+%28kortversjon%29.pdf


 

Personer UTEN karieserfaring. Tall fra 2014: 

Årskull i 
kommunen 

3 åringer 5 åringer 12 åringer 18 åringer 

Nesset 96% 79% 27% 8% 

Molde 
tannhelsedistrikt 

 
95% 

 
83% 

 
47% 

 
16% 

Landet 94% 82% 60% 21% 

 

Folkehelsekontakt/tannpleier, Randi Margrethe Værø i Molde kompetanseregion anser at de 

forebyggende aktiviteter som hun har samhandlet med ansatte i Nesset kommune fortsetter. Disse 

har de seinere år vært: 

- To årlige samhandlingsmøter med helsesøster/skolehelsetjenesten/folkehelsekoordinator 

- Deltakelse på foreldremøter 1-7 trinn Vistdal skole 

- Undervisning til ansatte i pleie- og omsorg inkludert botjenesten 

- Årlige samarbeidsmøter med ledere i pleie og omsorg 

- Prosjektet «vann er tingen, rett fra springen», utdeling av gratis vannflasker og undervisning 

om tannhelse til alle elever på 8 trinn. 

- Deltakelse på foreldremøter i de ulike barnehagene i kommunen 

- Samarbeid med folkehelsekoordinator vedr. brosjyremateriell, statistikk og utfordringsbildet 

innen tannhelse. 

Forebyggende og tverrfaglig samarbeid har ført til at det er innført tannpuss i barnehagene for de 

barna som spiser frokost i barnehagen. Videre er andelen med karieserfaring gått noe ned i Nesset, 

slik det kommer fram statistikken, uthevet med rødt. Denne statistikken tas opp med elevene som 

får undervisning på 8 trinn. Barnehage og skolene har generelt stor fokus på å innarbeide gode og 

helsefremmende vaner både for barna og deres foreldre.  

Av de statistikker vi har tilgjengelig mener vi det er avgjørende at det i Nesset kommune fortsatt 

satses på forebyggende så vel som tannhelsebehandling ved klinikk, og at dette utføres av 

kompetent personell.  

Til orientering. 

 

 

Eidsvåg 09.05.16. 

 

Mari Husan  

folkehelsekoordinator 

 

 

 



Lag/forening: Bygd medl v/b Søkjer om tilskot til i 2016 Søknads-

sum 2016

Tildelt    

2016

Merknad Årsmøte

Barn/kultur:

1 Vårsol 4H Eresfjord 21 Vårsol 4H samler 21 medlemmer til møter, aktiviteter og 

arrangement året igjennom. tilskuddet brukes til dekke 

husleie, innkjøp av nødvendig utstyr og transport

5 000 2 500 26.11.16

2 1. Nesset speidergruppe Eidsvåg Innkjøp av nye telt samt innkljøp av eventtelt som vi kan 

bruke som en gapahuk.

10 000 5 000 08.02.16

Bygdalag,velforening/hus:    

3 Rød vel Rød 42
Vi søker om midler til en liten del av et større prosjekt som 

søkeren Rød Vel ønsker å gjennomføre i 2016. Vi eier og 

drifter et område med forsamlingshus, fotballbane og 

gapahuk. Gapahuken trenger utbedring, og vi ønsker å gi 

hele uteområdet et "løft" gjennom prosjekt "oppbygging og 

utbedring av aktivitetsområdet ved Skogtun familiepark." 

1: Tilrettelegging av tilkomst til gapahuken og utbedring av 

gapahuken som spiseplass (med benker, bord, enkle puter). 

Taket trenger også å bli tettet. 2: Oppgradering av den 

eksisterende naturstien. Rydding av trasé, utskiftning av 

skilt. Nye skilt og nytt innhold meir tilpasset barn i innhold 

og illustrasjoner. Postkasse i gapahuken. 3:Oppsetting av 

naturklatrejungel. Her har vi booket BOJL, som kommer og 

holder naturklatrejungelkurs med oss 26. og 27.august. 

Iløpet av de to kursdagene blir naturklatrejungelen satt opp 

og ferdigstilt.

30 000 0 Bør søke  

om spele-

midlar

10.10.16

4 Eikesdal bygdalag - drift av hus Eikesdal 62 Eikesdal Bygdalag har diverse utgifter med å halde i stand 

kiosken i Mardalen, Gamalskulen i Eikesdal, Bedehuset og 

div. utemøblar på rasteplassar i bygda. I år skal vi måle 

Gamalskulen og uteborda skal oljast. På Gamalskulen 

betaler vi straum (kr 5000) og forsikring(kr 920.00) og har 

berre gåver som inntekt.(kr 6000.00) Gamalskulen og 

Bedehuset har eigne reknskap, men vi sender felles søknad 

for alle bygga. I høve til "ny-skulen" er vi forhandlingar med 

kommunen om overtaking. Dette er "storstua" vår som 

heile bygda har nytte og glede av. Ved ei evt. overtaking vil 

vi få fleire utgifter, bl.a strøm, forsikring og kommunale 

avgifter. Tala som vi har nemnt under utgifter og inntekter 

gjeld berre for hovedlaget.

10 000 5 000 05.02.16

5 Bugge bygdalag grendahus Bugge 80 Forsamlinghuset ble i 2015 malt utvendig. kostnader ca 

kr.25.000 (dugnadstimer, liftleie og maling) vivi har kjøpt 

inn trimkasser og premier til Bugge Trampen. kr,1200,- 

Dette er tiltak som vil bli videreført, i likhet med faste 

arrangemet som 1Mai, 17 Mai,St.Hans og sti- prosjektet. 

Dette er viktig for samhold og det sosiale i bygda. 

Bygdalaget hadde 932 dugnadstimer i 2015

60 000 5 000 26.02.16



6 Gussiås bygdalag 2 hus Gussiås 70 Drift og utvikling av bygdehuset som vi tok over i 2014 fra 

Gussiås indremisjon. Huset er tatt i bruk som bygdahus. 

Dette er det største huset bygdalaget drifter, også det mest 

anvendelige. Bygdalaget utvikler et treningsrom i kjeller som 

er døgnåpent. Det er også tilrettelagt for øvingslokaler for 

lokale musikere i andre delen av kjelleren. Det er

ønskelig å forbedre akustikkforhold oppe i storsal for å gjøre 

det mer egnet til f.eks konserter,samt redusere

strømutgifter ved å montere varmepumpe.

20 000 5 000 12.02.16

7 Meisalstranda grendalag bedehus (2 søkn)Meisalstr. 50 Dekke faste utgifter og kjøpe inn utstyr til kjøkken. 

Vedlikehold av det tidligere bedehuset på Meisalstranda som 

grendalaget no har overtatt.

30 000 5 000 20.01.16

8 Storsvingen bygdastue - drift/vedlikehold av hus (2 søknader)Eidsøra 115/35 Innkjøp av utstyr særlig til kjøkkenet slik at huset skal være 

bedre utrustet til utleie. Dekke underskudd i drifta av huset. 

male huset og annet forefallende arbeid utvendig.Til opp- 

lysning: Medlemmer er de som er medlemmer i Eidsøra IL. 

Da det er de som eier huset.

30 000 0 Eirsøra IL 09.02.16

Idrettslag:

9 Eresfjord & Vistdal skisenter - drift Eresfjord Det vert søkt om tilskot til drift av Eresfjord og Vistdal 

skisenter

6 000 5 000

10 Eresfjord og Vistdal Fotballklubb E&V 25/34 tilskudd til etablering av ballbinge. Anlegget tenkes plassert 

ved Eresfjord skole med sikte på å generere størst mulig 

aktivitet både i skoletiden og på fritiden. Vinterstid vil bingen 

islegges når forholdene ligger til rette for det.

50 000 0 Viser til 

søknad om 

spelemdilar

11 Vistdal idrettslag - aktivitet Vistdal 143 Drift av aktiveter og anlegg. Tilrettelegger for fysisk 

aktivitet for alle aldersgrupper. Barneidretten samler de

fleste av bygdas barn hele året, det arrangeres 

fellestreninger for alle aldersgrupper, og Aktiv på Dagtid 

blir arrangert ukentlig hele året. Vistdal IL drifter og 

vedlikeholder egen fotballstadion, samt bidrar til 

Skisenteret på Vistdalsheia. Alt arbeid skjer på dugnad,

men det påløper relativt store kostnader. 

10 000 5 000 19.02.16

12 Eresfjord idrettslag - anlegg Eresfjord
Tilskuddet skal brukes til å renovere løpebanen i Eresfjord. 

Arbeidet har startet, men det er en god del som gjenstår. Vi 

har budsjettert å bruke 300.000,- til dette arbeidet i 2016. 

Det som gjenstår av arbeid er å legge ut ny sand, legge ny 

kantlist, planere og slå plen rundt løpebanen.

50 000 Viser til 

søknad om 

spelemdilar

30.03.16

13 Eidsvåg idrettslag - hovedstyre/grupperEidsvåg 350 Driftsutgifter for aktivitet og idrettsanleggene ved Eidsvåg 

stadion og Skilekanlegg i Solbjøra

20 000 5 000 10.02.16

14 Eidsvåg idrettslag  - hus/anlegg Eidsvåg 356

Garasje / lager med tre toalett, jente/gutt/handicaptoalett
30 000 Viser til 

søknad om 

spelemdilar

10.02.16

15 Eidsøra idrettslag - klubbhus/anlegg Eidsøra Vedlikehold av klubbhus. skifte bærebjelker på klubbhuset 

pluss rep. av tilbygg og oppussing av kjøkenet. 

50 000 0 09.02.16

16 Eidsøra idrettslag - aktivitet Eidsøra 115/30 Det søkes om tilskudd til innkjøp av utsyr som brukes for å 

legge til rette for idrettsaktiviteter for barn og unge.Særlig til 

å få til bedre skøytebane, utstyr til ski- friidrett og fotball-

aktiviteter.

20 000 5 000 09.02.16

Organisasjonar, interessefor.



17 Nesset bygdekvinnelag Eidsvåg 8 generell drifta av aktiviteter. Samarbeid med 

flytningetjenesten, medarrangør på Julemarked på Nesset 

prestegard.

5 000 0 24.11.15

18 Nesset pensjonistforening Nesst 102 Kulturarrangement og turprogram 3 000 0 09.02.16

19 Nesset snøscooteklubb - motorsport Nesset 98/39 Drift og vedlikehold, samt noen oppgraderinger av banen. 30 000 5 000 31.03.16

Skyttarlag

20 Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra/ 

Eidsvåg

103 Vedlikehold av skytterhus, elektroniske skiver og 

standplassbygg

20 000 0 28.10.16

21 Eidsvåg og Eidsøra skyttarlag Eidsøra/ 

Eidsvåg

29 u 18 år Det beløpet vi eventuellt får i tilskudd vil bli brukt til våre 

yngre skyttere. I 2015 har vi hatt ca 90 ungdommer innom 

skytebanen, bare på skoleskytinga var 79 stk. og skjøt på 

elektroniske skiver.

10 000 5 000 28.10.16

Sang & musikk:

22 Eresfjord musikklag Eresfjord 30 Utgifter til dirigent og utstyr, noter. 15 000 5 000 29.01.16

23 Eidsvåg songlag Nesset 12 Ordinær drift av koret.Prosjekt kirkekonserter høst 2016 10 000 5 000 15.03.16

Ungdomslag

24 Eira ungdomslag Eresfjord Ny bordkledning, reparasjon av vindu og maling. 10 000 5 000 01.03.16

25 Eidsvåg ungdomslag Eidsvåg
Investeringsbehov: Gammel oljefyr- utskiftes til alternativ 

varmekilde, kostnad mellom 50 000 og 100 000,-. Vi har 

noen branntekniske krav som gir begrensninger på bruken 

av  huset. Vi må inn med blant annet 2 branndører, 

brannsentral og varslere ca 150 000,-. Skifte av ytterdør ca 

20 000,-. Lage en bildevegg på baksiende av Amfi 25 000,-.

20 000 5 000 01.03.16

26 Eidsøra ungdomslag Eidsøra 03.02.1 Tak må pusses opp, repareres eller skiftes ut. Fjerne ugress 

i vegbanen, samt fylle på med veg-grus. Ferdigstilling av 

kjøkken, legge opp nye el-kurser til hvitevarer. Lyssetting 

på scene og i sal 2. etg.

10 000 5 000 03.02.16

Øvrige

27 Raudsand gruvemuseum Raudsand 50
Midler til nytt tak På bygningen, og rømmings –veg ved 

branntilløp, samt handicapadgang og toalett. 

10 000 0 Viser til 

søknad om 

spelemdilar

05.04.16

28 Eresfjord småbåtlag Eresfjord 82 Prosjekt båtkultur og sjøsikkerhet 2 000 0 19.02.16

29 Meisalfjellet hytteforening - Blånebu. Søknadssum 35 000 0

SUM 611 000 82 500

Til disposisjon tilskot til drift aktivitet og hus. 82 500



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 13/16 18.05.2016 

 
 
 

Leksefri skole 

Vedlegg 

1 Særutskrift Henvendelser ang. leksefri skole i Nesset 

2 Høringsbrev ang. forsøk med leksefri skole 

3 Høyringsuttale om forsøk med leksefri skule – personalet v/EIBUS 

4 Høringsuttalelse - leksefri skole - Samarbeidsutvalget v/Eresfjord b.- og u.skule 

5 Høringsuttalelse - leksefri skole - Samarbeidsutvalget v/Vistdal skole 

6 Høringsuttalelse - leksefri skole - personalet v/INBUS 

7 Høringsuttalelse - leksefri skole - 5. klasse Vistdal skole 

8 Leksefri skole - momenter til drøfting - Elevrådet ved Eresfjord b.- og u.skule 

9 Uttale ang. forsøk med leksefri skole – FAU v/Eresfjord b.-og u.skole 

10 Høringsuttalelse, leksefri skole, elevrådet EIBUS 

11 Høringsuttale leksefri skole – FAU v/EIBUS 

12 Høring leksefri skole – Samarbeidsutvalget v/EIBUS 

13 "Forskning viser", artikkel om lekser 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Det settes ikke i gang forsøk med leksefri skole i Nesset. Det utarbeides kommunale retningslinjer 
for hvordan lekser kan bli et bedre verktøy i opplæringen. 

 

 

Saksopplysninger 

 

Etter henvendelse fra 3 foreldre behandlet OK-utvalget sak om forsøk med leksefri skole i møte 
4/12-15. Utvalget ønsket et bedre grunnlag for å drøfte saken og gjorde slikt vedtak: 

 
 «Administrasjonen bes om å ta spørsmålet om leksefri skole opp i alle FAU/elevråd/skole og 
samarbeidsutvalg og bringe resultatet av dette tilbake til utvalget for en tar endelig stilling til 
videre prosess i saken.» 

 

Arkiv: B19 
 

Arkivsaksnr: 2015/1277-23 
 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 



Høringsbrev ble sendt alle skoler, råd og utvalg 23/2-16. I brevet ble det bedt om å 
vurdere en del momenter i forbindelse med leksefri skole. 

Det er kommet inn uttale fra elever, foreldreråd(FAU) og samarbeidsutvalg ved skolene, 
samt fra personalet. 

 

Vurdering 

 

I høringsbrevet er leksefri skole beskrevet som:  

 
«Med leksefri skole menes at alt skolearbeid gjøres på skolen. Dette inkluderer etterarbeid etter 
skoledagen som mer øving og repetisjon, og forberedelser til neste skoledag som førlesing, 
innlevering, mm.» 
 
Lekser har lang tradisjon i Norge, men lekser er verken lovpålagt eller nedfelt i læreplan 
eller forskrift. Lekser har vært betraktet som en pedagogisk metode for å øke læring og for 
å få nok tid til øving og repetisjon. Det er opp til den enkelte skole og kanskje den enkelte 
lærer om og hvordan lekser gis. 
 
Leksefri skole må en forstå som fravær av lekser, at alt skolearbeid gjøres som en naturlig 
del av skoledagen. En leksefri skole kan derfor ikke ordnes gjennom en slags utvidet og 
obligatorisk leksehjelpordning etter den vanlige undervisningen. Begrepet leksehjelp mister 
mening i en leksefri skole. 
 

Lekser er ment å øke læringsutbyttet for elevene. Det er utført relativt lite forskning på lekser og 
resultatene er ikke tydelige. 

 

«….Så langt kan vi oppsummere at sammenhengen mellom tid brukt til lekser og læring som følge av denne 
tidsbruken er kompleks, og at forskningen på området ikke gir entydige svar.» (Vall og Karlefjärd, artikkel 
i «Bedre skole» nr. 1/16) 

 

Bl.a. har skoleforskeren John Hattie kommet fram til en faktor 0,29 på leksers effekt for læring. For 
at en innsatsfaktor skal kunne kalles god bør faktoren være på 0,40 eller over. Hattie mener likevel 
at lekser har en viss læringseffekt og at det vil være feil å ikke bruke lekser fordi effekten er liten 
eller usikker. 

 

 «Homework in primary school has an effect of around zero. In high school it’s larger.(…) Which is 
why we need to get it right. Not why we need to get rid of it.”  (Hattie.J «Visible learning 2009) 

 

Forskere ved Statistisk sentralbyrå har i en analyse undersøkt sammenheng mellom lekser og 
skoleprestasjoner i en rekke land, bl.a. Norge. De har funnet at det ikke er en sterk sammenheng.  
Internasjonalt vises det derimot at det er klar sammenheng mellom hvor mye tid elever og lærere 
tilbringer sammen i klasserommet og effekten av lekser på skoleresultater. Lærere i Norge 
tilbringer relativt mindre tid sammen med elevene i klasserommet enn i mange andre land. 

 

«På bakgrunn av funnene, konkluderer forskerne med at lekser ikke kan sees på isolert, men må sees i 
sammenheng med hva som ellers gjøres i skolen. En mulig forklaring på at lekser har svak sammenheng med 
skoleresultater i enkelte land som for eksempel Norge, kan være at lekser blir en substitutt for det som skulle 
vært undervist i fellesskap i klasserommet.» (SSB: «Positiv sammenheng mellom lekseeffekt og 
undervisningstid», 2012) 

 



Forsker Marte Rønning ved SSB har funnet at lekser øker klasseforskjeller i Nederland. Lekser 
hjelper kun elever med høyutdannete foreldre. (SSB: «Positiv sammenheng mellom lekseeffekt og 
undervisningstid», 2012/ Rønning.M.:«Who benfits from homework assignments, 2009) 

Dette viser at lekser og skolen kan være med på å forsterke sosiale forskjeller. Det vi ikke vet er om 
den samme effekten oppstår uten lekser. Det kan tenkes at høyutdannete foreldre fortsatt vil 
engasjere seg mer i skolearbeidet og dermed påvirke resultatene. 

Harris Cooper regnes som en stor autoritet innenfor lekseforskning. Han mener at de yngste 
elevene bør få lekser for å tilegne seg gode studievaner. For eldre elever er formålet å gjøre det 
lettere å tilegne seg kunnskaper, øke læringsutbyttet. 

 

«I boken «The battle over Homework» tar Cooper sikte på å gi et nyansert bilde av den samlede 
leseforskningen. Han forsøker å diskutere hvilke holdninger vi bør ha til lekser, ut fra de studiene som finnes. 
Hans konklusjon er at ettersom lekser, sammenlignet med andre innsatsfaktorer, fungerer kostnadseffektivt, 
bør lekser brukes, men på en gjennomtenkt måte. Han mener skolen bør ha en skriftlig formulert leksepolitikk 
og at lekser bør ha forskjellige formål for ulike alderstrinn.» (Vall og Karlefjärd, artikkel i «Bedre skole» 
nr. 1/16) 

 

Fordi forskning ikke gir entydige svar på hvordan lekser virker på læring, bør fokus kanskje rettes 
mot hvorfor, hvor mye og hvordan lekser gis. Dette er spørsmål skolene og lærerne bør ha en faglig, 
profesjonell drøfting av. 

 

 

Det er kommet inn uttalelser fra personalet, elevråd, FAU og samarbeidsutvalg ved skolene. I korte 
trekk kan uttalelsene oppsummeres slik: 

Fra elevene: 

 Elevrådet ved Eresfjord barne- og ungdomsskole konkluderer med at de vet for lite om 
hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Lekser tar mye tid, men nevner at 
arbeidsmengden vil være den samme i en leksefri skole, bare at alt gjøres på skolen. Lekser 
er viktig for læring. Ved å utvide skoletida kan mer gjøres på skolen. 

 Elevene i 5.kl. ved Vistdal skole ønsker å prøve leksefri skole. De fremhever samtidig 
viktigheten av lekser og at de kan gjøres i ro og fred hjemme. Lekser gir samtidig stress og 
går ut over fritida. 

 Elevrådet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole mener at lekser er nødvendig for å få gjort 
alt skolearbeidet. De beskriver alternative måter å gi lekser på som er bedre. De drøfter 
også et par alternativer med leksehjelp/utvida skoledag. Først og fremst understreker de at 
leksene skal ha en tydelig hensikt og være meningsfulle. 

 

Fra FAU/Samarbeidsutvalg: 

 FAU ved Eresfjord barne- og ungdomsskole er positiv til en prøveordning med leksefri 
skole. De nevner at leksearbeid hjemme «kan nok gi utslag i lav motivasjon, oppgitthet og lite 
læring.» Øving på skolen vil gi større utbytte. 

 Samarbeidsutvalget ved Eresfjord barne- og ungdomsskole er også positiv, men forutsetter 
at leksefri skole må bety utvidet skoledag. 

 Samarbeidsutvalget ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole er imot leksefri skole. Det bør 
heller utarbeides retningslinjer for «hvordan lekser kan bli et bedre verktøy i opplæringen». 

 FAU ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole har tilsvarende formulering. 

 Samarbeidsutvalget ved Vistdal skole ønsker en kombinasjonsløsning med utvidet skoletid 
og noe hjemmearbeid. De nevner faren med en «tilbakelent» foreldregruppe i en leksefri 
skole. 

 

Fra personalet ved skolene: 

 Personalet ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole ønsker ikke forsøk med leksefri skole, 
men ser gjerne på egen praksis med tanke på forbedring. 



 Personalet ved Indre Nesset barne- og ungdomsskole (Eresfjord/Vistdal) mener at lekser er 
nødvendig og at en evt. utvidelse av skoledagen vil være for dyrt. 

 

 

Høringsuttalelsene gir gode tilbakemeldinger når det gjelder lekser og en evt. leksefri skole. 
Leksefri skole er ikke ønsket fra personalet i skolene, heller ikke fra enkelte av utvalgene. Flere 
utvalg er positiv til forsøk med leksefri skole, men stort sett ser de da for seg at dette løses gjennom 
en utvidelse av skoledagen. Som et grovt minimumsanslag vil utvidelse av skoledagen med 1 time 
for alle trinn gi en ekstra lønnskostnad på ca. kr. 2 mill. 

Rådmannens vurdering er at en utvidelse av skoledagen utover lovpålagt krav ikke er realistisk i 
dagen økonomiske situasjon.  

 

Fordi effekten av lekser er usikker, drøfter faglitteratur og forskning heller hvordan lekser gis slik 
at de skal være meningsfulle for eleven, kunne gjøres på egen hånd og gi økt læringsutbytte. Et økt 
fokus og utvikling på dette området vil motvirke sosiale forskjeller og stress, ivareta økt læring og 
mestring for eleven. Etter rådmannens oppfatning er dette en bedre strategi for å oppnå den 
samme målsettingen som tilhengere av leksefri skole ønsker. 

 

Skolene bør drøfte følgende: 

Hvorfor lekser? 

 Elevene må oppleve lekser som meningsfylt, at det er viktig øving, repetisjon eller 
forberedelse 

Hvor mye lekser? 

 Leksemengde må vurderes ut fra elevens alder og forutsetninger. Samla leksemengde fra 
flere lærer bør koordineres, evt. gis som periodelekse. 

Hvordan bør leksene utformes? 

 Tilpasse eleven slik at de kan gjøres uten hjelp. Foreldre skal støtte og oppmuntre, ikke 
nødvendigvis kunne gi konkret hjelp.  Leksen bør være nært knyttet til læringsarbeidet på 
skolen.  
 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Betydning for folkehelse 

Bedre leksepraksis kan dempe stress og mistrivsel for elevene. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: B19 

Arkivsaksnr: 2015/1277-7 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 4/15 04.12.2015 

 

Henvendelser ang. leksefri skole i Nesset 

Vedlegg 

1 Anmodning om igangsetting av forsøk med leksefri skole 

2 Anmodning om igangsetting av forsøk med leksefri skole 

3 Anmodning om igangsetting av forsøk med leksefri skole 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vil på nåværende tidspunkt ikke prioritere å gjennomføre en forberedende prosess 

med tanke på forsøk med leksefri skole.   

 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Saken ble ettersendt til medlemmenes iPad den 30.11.2015 

Rådmannens forslag falt med 0-7 stemmer. 

 

Utvalg for oppvekst og kultur fremmet følgene forslag til vedtak: 

Administrasjonen bes om å ta spørsmålet om leksefri skole opp i alle FAU/elevråd/skole og 

samarbeidsutvalg og bringe resultatet av dette tilbake til utvalget for en tar endelig stilling til 

videre prosess i saken. 

Enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 04.12.2015  

Administrasjonen bes om å ta spørsmålet om leksefri skole opp i alle FAU/elevråd/skole og 

samarbeidsutvalg og bringe resultatet av dette tilbake til utvalget for en tar endelig stilling til videre 

prosess i saken. 

 

 

 



Saksopplysninger 

Nesset kommune har mottatt 3 henvendelser fra foreldre som ber om at det blir igangsatt forsøk med 

leksefri skole i Nesset. Skolefaglig rådgiver har gitt følgende foreløpige svar: 
 
«Takk for henvendelse ang. forsøk med leksefri skole. Innspillet vil bli lagt fram for Utvalget for helse, oppvekst 
og kultur(HOK) etter kommunevalget, dvs. etter at nytt HOK er konstituert i høst. Hvis HOK ber om det, vil vi 
gjennomføre en høringsrunde blant partene i skolesamfunnet og deretter vurdere om et forsøk med leksefri 
skole er aktuelt.» 

Vurdering 

Dette saksframlegget tar ikke sikte på å drøfte fordeler og ulemper ved å innføre leksefri skole. I første 

omgang er det viktig å avklare politisk om administrasjonen skal gjennomføre en prosess sammen med 

partene i skolesamfunnet med tanke på et forsøk med leksefri skole slik henvendelsene ber om. En slik 

prosess vil inneholde høringsrunde blant partene, innhente faglige råd og forskningsresultater. Etter 

dette vil en kunne ta stilling til om et forsøk kan være aktuelt. 

 

Skolene i Nesset har valgt felles satsingsområder for utviklingsarbeidet for de neste 2-3 årene. 

Igangsetting av en prosess med tanke på innføring av leksefri skole vil kreve tid og ressurser i 

administrasjonen. Rådmannen er usikker på om det er nok kapasitet eller om det er riktig å prioritere 

dette nå. 

 



 

 
 
 
 
 
         Rådmannen 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

«REF» 2015/1277-10 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 23.02.2016 

Høringsbrev ang. forsøk med leksefri skole 

Etter henvendelse fra foreldre behandlet Oppvekst- og kulturutvalget (OK) en sak ang. forsøk 
med leksefri skole. Særutskrift fra saken ( 4/15) er vedlagt. OK gjorde følgende vedtak: 
 

«Administrasjonen bes om å ta spørsmålet om leksefri skole opp i alle FAU/elevråd/skole og 

samarbeidsutvalg og bringe resultatet av dette tilbake til utvalget for en tar endelig stilling til 

videre prosess i saken.» 

 
Med utgangspunkt i dette høringsbrevet bes derfor skolene, samarbeidsutvalg, FAU, elevråd og 
organisasjonene drøfte temaet leksefri skole og evt. gi en uttale. 
 
Frist for uttale: 1.mai. 
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Leksefri skole,- momenter til drøfting 
 
 

 Definisjon 
o Med leksefri skole menes at alt skolearbeid gjøres på skolen. Dette 

inkluderer etterarbeid etter skoledagen som mer øving og repetisjon,  
og forberedelser til neste skoledag som førlesing, innlevering, mm. 

 
Til drøfting:  Finnes det andre/flere måter å beskrive leksefri skole? 
 
 

 Lekser som en del av skolearbeidet 
o Lekser har tradisjonelt vært sett på som en del av det totale 

skolearbeidet både fordi tiden på skolen ikke er tilstrekkelig og fordi 
det er behov for individuell øving, repetisjon, forberedelse osv. 

 
Til drøfting: Er lekser nødvendig for å få gjort alt skolearbeid? 
 

 

 Lekser og sosiale forskjeller 
o Mange mener at lekser bare øker forskjellen mellom elevene bl.a. fordi 

foreldre med høy utdanning kan hjelpe sine barn bedre. Foreldre som 
har lange arbeidsdager eller har skiftarbeid kan ha mindre mulighet til 
å hjelpe med lekser. Forskjeller hjemme vil altså kunne gi forskjell i 
hvor stor grad eleven får hjelp til leksene 

 
Til drøfting:  Hvor stor betydning har foreldrene for leksene og kan foreldrenes 
 mulighet til å hjelpe til med leksene øke forskjellen blant elevene? 

 

 Lekser og tidsbruk 
o Hvis det er nødvendig med repetisjon, øving, førlesing, innleveringer 

mm. må det brukes tid til dette i skoledagen. Det må da enten gjøres 
innenfor den skoletida vi har i dag eller så må skoledagen utvides. 

o Undervisninga i skolen styres for en stor del av de mange 
kompetansemåla i læreplanen. Lærere uttrykker ofte at det er krevende 
å arbeide med og mot så mange mål, og at det er tidsnød. 

o Hvis leksearbeidet skal inn i nåværende skoletid må det gjøres andre 
prioriteringer av hva tida brukes til for å nå de samme måla som før 

o Hvis leksearbeidet skal legges til en obligatorisk utvida skoledag/SFO 
må det tas stilling til bemanning, økonomi og skoleskyss. 

 
Til drøfting: Hvilke muligheter finnes for å legge leksearbeidet til dagens skoletid, 

evt. utvida skoletid? 
 Hvilke utfordringer finnes ved å legge leksearbeidet til dagens skoletid, 

evt. utvida skoletid? 
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 Lekser og trivsel 
o Det har vært hevdet at lekser skaper stress, forventningspress og stor 

arbeidsbyrde slik at elevene mistrives. For noen kan dette føre til 
psykiske lidelser. 

 
Til drøfting:  Har spørsmålet om lekser/ikke lekser noe å si for trivselen på skolen? 

 

 Lekser og fritid 
o Hjemmelekser betyr at noe av fritiden må brukes til skolearbeid. Noen 

opplever at det blir for liten tid til andre fritidsaktiviteter som 
treninger, uteaktiviteter i nærområdet, sosialt samvær med venner mm. 

 
Til drøfting: Hvordan virker lekser inn på muligheten for aktiviteter etter skoletid? 

 

 Lekser og læring 
o Lekser som bærer preg av repetisjon, mer øving i kjent stoff, fordyping, 

forberedelse til undervisning vil gi økt læring.  
o Lekser som er for vanskelige, som har for stor arbeidsbyrde, som ikke 

henger sammen med undervisningen kan gi lav motivasjon, oppgitthet 
og lite læring. 

 
Til drøfting: Hva betyr lekser/ikke lekser for læring i skolen? 

 

 Andre momenter 
 

Til drøfting: Evt. andre momenter å drøfte ang. leksefri skole som ikke er nevnt over? 
 

 
 

 
Med hilsen 
 
 
 
Frode Sundstrøm 
skolefaglig rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
         Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2015/1277-11 Per Einar Strand, 71 23 12 81 21.04.2016 

Høyringsuttale om forsøk med leksefri skule 

På personalmøte 18. april gjekk eg saman med lærarane gjennom høyringsnotatet om denne 

saka. Eidsvåg barne- og ungdomsskole har ikkje noko ønske om å setje i gang forsøk med 

leksefri skule. Det grunngjev vi slik: 

 Lekser er øving på stoff elevane har fått gjennomgått, og lekser bidreg til å styrke 

læringa 

 Å lære å ha plikter er viktig, også for barn 

 Læring krev innsats, og det er samanheng mellom innsats og læring. 

 Lekser fremjar meistring, meistring gjev sjølvtillit og trivsel 

 Lekser styrker samarbeidet og kontakten mellom heim og skule 

 Tek vi bort leksene, aukar dei sosiale skilnadene. Ressurssterke foreldre vil ha 

forventningar om innsats og prestasjonar uavhengig av kva skulen praktiserer. Mindre 

ressurssterke foreldre har kan hende ikkje same forventningane til barna sine. 

 Lekser er nødvendig for t.d. lesetrening, innøving av gangetabellen,  fullføre 

skrivearbeid  etc. 

 Skulen blir møtt med forventningar om gode faglege resultat og prestasjonar. For å 

kunne oppfylle slike forventningar må vi kunne påleggje elevane lekser 

 Øving er nødvendig for å utvikle ferdigheter og drille inn lærestoff, på same måten 

som trening er nødvendig for å bli flink i idrett 

 Lekser bidreg til å styrke læringa og til å gjere elevane flinkare fagleg 

 

Vi understrekar at: 

 Lekser skal vere øving på kjent stoff, førlesing, lesetrening, skrivearbeid eller drilling 

av t.d. gangetabellen 

 Lekser bør vere differensierte og tilpassa kva den enkelte kan greie 

 Leksemengda bør vere overkommeleg for alle 

 Lekser gjev foreldra betre høve til å følgje opp barnas skuleutvikling 

 Foreldra har ansvaret for barnas læring 

 Barn bør lære seg å ha plikter, og at det er samanheng mellom innsats og resultat. 

Oppvekst- og kulturutvalet 
v/Frode Sundstrøm 
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Oppsummering. Vi vil behalde ordninga med lekser, slik tradisjonen og sedvanen er. Vi går 

gjerne gjennom eigen praksis med bruk av lekser med tanke på forbetring.  
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Per Einar Strand 
rektor/rektor 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 
 



NESSET KOMMUNE Z05/(2%  1
Hilde
Rektor, dellndre  Nesset  barne- og ungdomsskole

 

Til Oppvekst og kulturutvalget

Høringsuttale fra Samarbeidsutvalget på Eresfiord barne- ogungdomsskule

Viser til vedtak fra OK der utvalget ber samarbeidsutvalg ta opp spørsmålet vedr leksefri
skole og tilbakemelding til OK.

Her er innspilla fra samarbeidsutvalget vedr forsøk med leksefri skole:

ø  Oppfølging av lekser er veldig individuelt både mht hvor mye tid og hvor

mye ro en trenger for å gjøre oppgavene.
ø  Dersom en skal ha leksefri skole, må skoledagen utvides. Dette krever mere

personalressurser, og i tillegg må det settes av tid til en ekstra matpause. Det

er derimot viktig at elevene er motivert på en lengre skoledag. En utvidet

skoledag bør ikke være valgfritt, men heller være en fast ordning som må
gjelde for alle elevene og være obligatorisk. Det er viktig å være oppmerksom

på at utvidet skoledag vil gi en veldig lang dag for elevene fra Eikesdal og

Vistdal, og dette kan komme til å kollidere med fritidsaktiviteter.

ø  Positivt med at leksene gjøres på skolen, er at elevene får kvalifisert hjelp til å
gjøre leksene. Flere foreldre synes det er vanskelig å hjelpe barna sine med for

eksempel matematikklekser på ungdomstrinnet, og med lekser på skolen
hadde alle barna fått kvalifisert hjelp.

ø  Prøvelesing må derimot gjøres hjemme.

ø  Det hadde vært ønskelig med en mellomting mellom lekser og leksefri skole.

Elevene på 1.-4.trinnnet må ha daglig leselekse om de skal lære seg og lese.
ø  En tenker seg at det er mange elever som likevel vil gjøre lekser hjemme, selv

om en fikk leksefri skole. Årsak: Ikke ferdige med oppgaver og må lese mere

på prøver.

ø  En del foreldre opplever en del kamper på hjemmebane i forbindelse med

leksearbeidet. Leksefri skole hadde trolig fjernet denne kranglingen.

Konklusjon
Samarbeidsutvalget var enige om at det hadde vært positivt med et prøveår med

leksefri skole, dersom elevene er positive til dette.

  5.04.16.

Re  erent  11de Toven



NESSET KOMMUNE

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 201?//211

?_. 

Høringsuttale fra Samarbeidsutvalget på Vistdal skole

Utvida skoletid uten tilførte tilstrekkelig personalressurser, kan virke mot sin
hensikt.

Utvida skoletid, med å legge leksene til dagens skoletida og ta bort
leksearbeidet hjemme, - Kan være en god ordning, dersom personalressursen
er større og bedre enn dagens leksehjelpordning.
Pâ ungdomstrinnet er derimot arbeidsmengden så stor, at det er nødvendig
med leksearbeid hjemme.
Én fare ved leksefri skole, kan være at en utvikling i retning av en mer

tilbakelent foreldregruppe.
Dersom en ordning med utvida skoletid, hadde vært brukt til â lære seg gode
læringsstrategier, så hadde det vært nyttig.
På barnetrinnet er derimot behovet større for utvida skoletid enn på
ungdomstrinnet. Pâ barnetrinnet har en behov for â lære seg
læringsstrategier/ god Studieteknikk, som de trenger i skolearbeidet på
ungdomstrinnet.
Det hadde også vært en god løsning â tenke seg en kominasjonsordning med
utvida skoletid med leksegjøring på  skolen og samtidig noe leksearbeid
hjemme.

Vistdal 07.04.16.

Referent  Hilde  Toven



201$"/17211

Til Oppvekst- og kulturutvalget

v/skolefaglig rådgiver

Uttale til høringsbrev vedr leksefri skole .__-«-----""

Personalet ved Indre barne- og ungdomsskule har følgende innspill:

0  Definisjon. Ok. Ingen kommentar.

0  Lekser som en del av skolearbeidet.
Lekser er nødvendig mengdetrening for å øve inn basisjíerdiglieter. Skal elevene gjøre dette på

skolen, kan det på bekostning av andre aktiviteter.

Det blir umulig å gjennomfiare prøver i muntlige fag på ungdomstrinnet uten øving i forkant.

Kompetansemåla  i  [æreplana er høye, og undervisningstida strekker ikke til.

0  Lekser og sosiale forskjeller.
At foreldrene viser interesse for, og etterspør leksene, -  er svært betydningsfullt. Viktigere enn

at fiireldrene mester alle oppgavene. (Signaliserer på denne måten, at skole er viktig. )

Dersom elevene ikke har med seg noe skolearbeid hjem, faller foreldrene helt utenfor skolen.

0  Lekser og tidsbruk
a) Utvida skoletid: Blir ei dyr ordning, siden en da må ha flere lærer og/el assistenttimer. Det

er ikke ønskelig at utvida skoledag skal gå utover rammebetingelsene for den ordinære
skolen. Skal elevene ha utvida skoledag, må skolen også inn med et ekstra måltid, -  og det
vil også være kostnadskrevende. Vi er ser også farene med at elevene utvikler en ny
mentalitet: Elevene gjør bare det de rekker innenfor tidsramma. . .,
Positivt er det av alle får anledning til hjelp med leksene, -  men det er igjen avhengig av at

det er tilrettelagt fiar nok voksenressurser som kan hjelpe elevene.

b) Lekser innenfor dagens skoletid: Med den Læreplanen vi har i dag med mange og
omfattende kompetansemål, er det ikke rom for å legge leksearbeid inn i undervisningstida.
På ungdomstrinnet er det litt mulighet for å sette av en studietime i uke, men dette dekker
ikke opp leksebehovet.

0  Lekser og trivsel
Å møte på skolen uten å ha gjort leksene, kan ha negativ ejfekt på selvbildet til en elev.

0  Lekser og fritid
Å gjøre lekser er en viktig del av forberedelsen til voksenlivet. Viktig å mestre og kunne ta

ansvar for å følge opp egne oppgaver.

Dersom leksene ikke har tilpasset vanskegrad, blir leksearbeidet negativt.

o  Lekser og læring
For å bli gode lesere, må det øves på lesing også hjemme. Mengdetrening er nødvendig.

Elevene lærer studietid/planlegging gjennom leksegjøring - viktig for videre skolegang



Å lære basisferdiglieter som lesing, gloser og gungetabell, krever øving både hjemme og på

skolen.

Leksesituasjonen hjemme tar også hensyn til individuelle fiarskjeller hos elevene (noen trenger

mer ro, mens andre elever andre hensyn).

Ellers er det ønskelig med mer infimnasjon  i  flit hva forskningen sier om leksefii skole, og

\ hvile erfaringer ulike forsøkskoler har gjort seg.

Mvh Hilde Toven
 

Enhetsleder for Indre Nesset barne- og ungdomsskule
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Uttale  til høyringsbrev om Ieksefri  skule  frå 5.kI Vistdal skule.

Når du har Ieksefri skule treng du ikkje ta med deg bøker heim.

Lekser er på ein måte viktig. Det er viktig å øve lesing og

rekníng. Du får gjort meir i faga.

Arbeider du effektivt på skulen treng du gjere lite arbeid heime.

Lekser kan vere stress.

Det kan vere vanskeleg å få gjort lekser når du skal på trening

og andre fritidsaktivitetar.

Lekser går utover fritida.

Det er viktig at du kan få hjelp når du gjer lekser, veldig viktig

når noko er vanskeleg.

Det er rolegare å gjere arbeidet heime. Då har du nokon som

hjelper berre deg.

Det hadde vore spennande å prøve Ieksefri skule ein periode.

Dersom det ikkje verkar bra kan vi begynne med lekser igjen.

741%; ML. ALJÉWQ
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Leksefri skole, -  momenter til drøfting

zorí/rzl I

_h_________,,.

Definisjon

Finnes det andre/flere måter å beskrive Ieksefrí

skole?

- Veldig god beskrivelse

Lekser som en del av skolearbeidet

Er lekser nødvendig for å få gjort alt skolearbeidet?

- Lekser kan ein ikkje unngå

- Om vi får Ieksefri skule må ein ha tid på skulen til førebuing, men det blir

nokon som gjer ting heime allikevel. Lekser er nødvendig.

- Lekser er ein del av skulefaga, nja det er nødvendig

Lekser og sosiale forskjeller

Hvor stor betydning har foreldrene for leksene og kan foreldrenes mulighet til å

hjelpe til med leksene øke forskjellen blant elevene?

- Foreldrene har stor betydning for leksene. Yrket til foreldra er avhengig av

om dei klare à hjelpe i dei ulike faga.

- Forskjellen kan auke, men samtidig kan det vere ein styrke å jobbe

sjølvstendig.

Lekser og tidsbruk

Hvilke muligheter finnes for å legge leksearbeidet  til dagens  skoletid, evt.

utvida skoletid?

- Vanskeleg med andre aktiviteter på ettermiddag

- Starte tidlegare om morgonen; ca. ‘/2 time før. Samtidig øke ca.  %  time på

ettermiddag

Hvilke utfordringer finnes ved å legge leksearbeidet til dagens skoletid, evt.

utvida skoletid?

- Elever frå fleire bygder. Skuleskyssen tar tid. Dette må ein ta hensyn til.

Lekser og trivsel

Har spørsmålet om lekserfikke lekser noe å si for trivselen på skolen?

- Mange tenker mykje på lekse. Dette er eit press på ungdomssteget. Kan

det vere mogleg å fordele innleveringar betre?

- Det er avgjerande om du er effektiv når du jobbe med skulearbeidet.

Lekser og fritid

Hvordan virker lekser inn på muligheten for aktiviteter etter skoletid?

- Dette kan virke negativt. Nokre av elevane har måttet sluttet på sine

aktiviteter for å rekke det dei skal gjere.

- Elevane frå andre bygder syns det blir litt stress.

Lekser og læring

Hva betyr lekserflkke lekser for læring i skolen?

- Viktig del for å lære.

 



Uansett om det blir leksefri blir det like mykje arbeid bare at vi gjer det på

skulen.

Oppgåver skal vere gjennomgått på skulen på førehand.

Når du gjer lekser så hugsar du betre det du har gjennomgått på skulen

Uansett kva utfallet av leksefri skule blir, må du jobbe med prøver heime.

Viktig å vere effektiv

Lekser kan du ikkje unngå -  i  allefall viss du er opptatt av gode karakterer.

Alderen avgjer om du ser nytta i å jobbe med skulearbeidet heime.

Andre momenter

Evt. andre momenter å drøfte ang. leksefri skole som ikke er nevnt over?

Veldig nyttig med studietime. Det er da viktig å jobbe effektivt.

Ved event. leksefri skule bør det minst utvide med 1 time pr. dag. Ein kan

da eventuelt ta «Ieksetime» to-tre gonger pr. veke.

Kva skjer viss ein ikkje er effektiv i «leksetimen». Blir det lekse heime

Iikevel? Kan elevane bli slapp viss dei ikkje har ansvar for eiga læring?

Mange som ikkje gjer leksa si på mellomtrinnet (krle og samf). Dei trur at

viss det blir leksefri skule trur dei at denne leksa hadde blitt gjort.

Mellomsteget: dei fleste vil ha leksefri

8. trinn: litt delte meiningar

9. trinn: dei fleste ville ha leksefri skule

10. trinn: dei diskuterte mykje tidsaspektet. Delte meiningar.

Ordninga fører til at skulearbeidet blir i større grad på eiget ansvar. Er alle

modne til å ta det ansvaret?

Vanskeleg å konkludere for det er for diffust endå. Dei må vite litt meir om

tidspkt. og kva dette innebærer før ein kan gje ein god uttale.

REF. for

Elevrådet v/Erestjord Barne- og Ungdomsskule

Berit Torjuul



FAU v/Eresfjord barne-og ungdomsskole

6470 Eresfjord ZO lí/ (L17.

Nesset Kommune
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6460 Eidsvåg

Uttale  ang. forsøk med leksefri skole.

FAU ved Eresfjord barne-og ungdomsskule hadde møte 12.april og gikk gjennom momenter til

drøfting fra høringsbrevet.

Definisjon - FAU er enig i deler av definisjonen på leksefri skole, mener at øving til bla prøver må

komme i tillegg.

Lekser som en del av skolearbeidet - FAU mener det er vanskelig å svare på, men at det pr i dag nok

er nødvendig. Skulle leksefri skole bli innført må nok skoledagen omorganiseres. Det er ikke alle

lekser som blir gitt idag som er like relevant.

Lekser og sosiale forskjeller  — FAU mener foreldrene har stor betydning for leksene og har foreldrene

begrenset mulighet til å hjelpe med lekservil det kanskje være med å øke forskjellen blant elevene.

Mange små har behov for å ha en foreldre ved sin side for â kunne klare å sitte med lekser og etter

hvert som barna blir større har de behov for hjelp til å løse lekser. I familier der foreldrene har lange

arbeidsdager, pendlere, skiftarbeidere ol vil det kanskje enkelte dager bli begrenset med tid til å

hjelpe med lekser før barnet må legge seg.

Lekser og tidsbruk - Hvilke muligheter som finnes for å legge leksearbeidet til dagens skoletid må

være å utvide skoledagen og effektivisere. Utfordringer ved å legge leksearbeidet til dagens skoletid

må være økonomi om man skal utvide skoledagen. En del av det pålagte vurderings- og

skjemaarbeidet som lærerne er pålagt kunne vært tatt bort.

Lekser og trivsel- Lekser har mye å si for trivselen på skolen, om barnet strever med å få til leksene

eller de setter veldig store krav til seg selv vil lekser etterhvert kanskje bli noe som vil tynge dem og

føre til mistrivsel på skolen.

Lekser og fritid  -  Hvordan lekser vil virke inn på muligheten for aktiviteter etter skoletid vil nok være

individuelt siden barn bruker ulik tid på å få gjort lekser, men FAU mener lekser er med å gir

begrensninger.

Lekser og læring - Barn lærer ulikt og noen trenger nok mer øving enn andre, men å sitte hjemme og

øve på noe som de kanskje ikke forstår kan nok gi utslag i lav motivasjon, oppgitthet og lite læring.

Foregår øvingen på skolen vil alle få den hjelpen de trenger for å forstå og dermed gå videre i

læringsprosessen.

Andre momenter - Det er viktig at det blir tatt kontakt med skoler som har prøvd leksefri skole og

som har erfaringer å dele.



FAU ved Eresfjord barne-og ungdomsskule er positiv til en prøveordning med Ieksefri skole.

For FAU ved Eresfjord barne - og ungdomsskule

love {(27568
Tan'a Ydsti, Ieiar  i  FAU Tove Krogset, se retær  i  FAU



 

 
 
 
 
 
         Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 2015/1277-18 Silje Brubæk,  27.04.2016 

Høringsuttalelse, leksefri skole, elevrådet EIBUS 

Elevrådet ved ungdomsskolen i Eidsvåg tok opp saken om leksefri skole på elevrådsmøtet 25. 

april 2016. I forkant hadde hver representant fått udelt en kopi av høringsbrevet, og saken 

hadde vært oppe i klasseråd i de ulike klassene på ungdomstrinnet.  

 

Under er elevrådets syn på saken gjengitt. I vår diskusjon valgte vi å følge samme struktur og 

bruke de samme drøftingspunktene som ble brukt i vedlegget til høringsbrevet, «leksefri skole 

– momenter til drøfting».  

 

Lekser som en del av skolearbeidet 

Elevrådet er jevnt over enig i at lekser i en eller annen form er nødvendig for å komme 

gjennom alt pensum i løpet av et skoleår. De mente derimot at man kan ta stilling til hvilke 

lekser som gis. Faglærere bør ikke gi lekse kun for å gi lekse. En lekse bør ha en hensikt – 

enten som førlesing, repetisjon eller forberedelse til en prøver/framføring etc.  

 

En kan også vurdere om man behøver å ha lekser fra dag til dag, eller om man heller kan 

gjøre forsøk med kun ukelekser eller periodelekser. Da vil elevene stå friere til å disponere sin 

egen tid, og man kan jobbe med lekser på de tidspunkt som passer best. På denne måten vil 

ikke lekser påvirke fritidsaktiviteter i nevneverdig grad. Som en del av dette, kan elevene også 

få utdelt kriterier/retningslinjer som forklarer hva man bør jobbe med og hvilke oppgaver man 

bør gjøre for å nå den og den graden av måloppnåelse i et tema.  

 

Lekser og sosiale forskjeller 

Elevrådet er usikker på om lekser bidrar til økte sosiale forskjeller eller ikke. På en side kan 

man si at de elevene som har ressurssterke foreldre, vil ha en fordel med at de får god hjelp 

hjemme. Elever med mindre ressurssterke foreldre vil ikke få den samme gode hjelpen. Når 

det er sagt, kan man spørre seg om det å gå bort fra lekser vil fjerne dette problemet eller om 

de elevene med ressurssterke foreldre likevel vil få god oppfølging og hjelp hjemme?  

På den andre siden mener elevrådet at denne problemstillingen er mest relevant for elever på 

lavere årstrinn. Elever på ungdomsskolen begynner å bli mer modne og selvstendige, og vil i 

større grad gjøre lekser på egenhånd og være mindre avhengige av hjelp fra foreldre.  

 

 

Frode Sundstrøm 
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Lekser og tidsbruk 

Elevrådet er innforstått med at en leksefri skole vil kunne bety lengre skoledager, og ser flere 

mulige løsninger. 

 
1.  Et alternativ kan være å forsøke en ordning med leksehjelp en eller to ettermiddager i uka. 

Her bør en faglærer være tilgjengelig for å svare på spørsmål og hjelpe elever med faglige 

problemer. En slik leksehjelp bør være frivillig. Om skolen legger opp til en obligatorisk 

leksehjelp, vil dette kunne medføre at en del elever er der kun for at de må, og at dette igjen 

vil resultere i mye uro og dårlig arbeidsro.  

 

Mandag er en god dag for leksehjelp. Da har man akkurat fått utdelt ukeplanen, og man kan 

bruke leksehjelpen til å få oversikt over uka og man kan få veiledning fra faglærer i de fagene 

med mest lekse/mest utfordrende lekse. 

 

Om man skal utvide 1-2 skoledager med leksehjelp, bør det også være organisert skyss hjem 

for de elevene som velger å benytte seg av leksehjelpen. Ikke alle har foreldre som kan hente 

barna sine etter endt skoledag. Man trenger ikke nødvendigvis ha et like stort busstilbud som 

det er ved skoleslutt i dag, men det bør i alle fall være en til to busser som kjører elever hjem 

etter leksehjelpen.  

 

2. Et annet alternativ er å utvide hver skoletime med 10-15 minutter, hvor disse «nye» 

minuttene kan brukes til leksearbeid. På denne måten vil elevene ha tilgang på en faglærer 

hele tiden mens de jobber med leksene.  

Det å utvide skoledagen, enten med lengre timer eller i form av leksehjelp, kan være en god 

øvelse til videregående skole. Om man blir vant til lengre dager, vil ikke «sjokket» bli like 

stort når man begynner på videregående.  

 

Om skolen velger å fortsette med lekser, ønsker elevrådet å poengtere at leksemengden bør 

være jevnt fordelt utover hele uka. Sånn det er i dag, kan man sitte to timer eller mer med 

lekser en dag, for så å kun bruke femten minutter neste dag.  

 

Lekser og trivsel 

Lekser kan være stressende, spesielt om man har mye lekser en dag. Stress kan gjøre at man 

ikke får gjort alt like grundig som man ønsker. Denne følelsen av å ikke strekke til, kan igjen 

føre til at man føler seg nedfor og deprimert.  

 

På den andre siden, må man også være klar over at en utvide skoledag kan gi mye av de 

samme konsekvensene. En lengre skoledag vil også kunne bidra til stress. Man er ganske 

sliten etter 6 timer på skolen, og kanskje man ikke er opplagt til å gå rett på leksehjelp etter 

siste time. Om man ikke har overskudd til å jobbe med leksene på leksehjelpen, vil man også 

kunne få en følelse av å ikke strekke til. Hvilket utbytte vil da en elev ha av en slik 

leksehjelp?  

 

Det bør også nevnes at noen elever gjør kun det de må hjemme, og den eneste motivasjonen 

de har for å i det hele tatt gjøre lekser, er å unngå en anmerkning. Her kan det derfor igjen 

nevnes hvor viktig det er at leksene har en mening, og at denne meningen blir tydeliggjort for 

elevene. Ingen er interesserte i å bruke mye tid på lekser de ikke ser meningen med.  

 

 



 Side 3 av 3 

 

Lekser og fritid 

I hvor stor grad lekser virker inn på muligheten for å delta på aktiviteter etter skoletid, 

avhenger først og fremst av mengden lekse. Om man en dag har veldig mye lekse, vil dette 

kunne stjele mye fritid. Om man har mye lekser samtidig som man har andre aktiviteter, kan 

dette også gå utover hvor godt leksene blir gjort. Man gjør leksene kun for å unngå 

anmerkning. Dette ødelegger for god læring. 

 

På den andre siden, vil det å få øvelse i å planlegge og strukturere dagene og ukene sine kunne 

fjerne mye av dette problemet. Om man behersker kunsten å organisere hverdagen sin, bør 

ikke det å skulle gjøre lekser være et stort problem.  

 

Lekser og læring 

Faglærerne bør bruke tid på å tenke gjennom hvilke lekser elever lærer av og hvilke lekser 

som ikke har like stor læringseffekt. Elevene bør få muligheten til å jobbe med lekser både på 

skolen og hjemme. Leksene bør, som nevnt tidligere, ha en tydelig hensikt, for eksempel at 

det elevene jobber med i lekse vil komme igjen på en prøve på en senere tidspunkt. Variasjon 

i typen lekse som blir gitt, er også viktig både for motivasjon for leksearbeidet og elevenes 

læringsutbytte.  
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Høringsuttale leksefri skole 

 

Svar på høring ang. forsøk med leksefri skole. 

Viser til høringsbrev fra Nesset kommune ang. forsøk med leksefri skole. FAU ved Eidsvåg barne- og 
ungdomsskole tok dette opp i møte 02.05.2016 (sak 7.15), og vedtok å gi følgende uttalelse: 

 

«Et stort flertall i FAU er i mot leksefri skole.  FAU ønsker likevel at det kan bli utarbeidet kommunale 
retningslinjer for hvordan lekser kan bli et bedre verktøy i opplæringen.» 
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Høring leksefri skole 

 

Svar på høring ang. forsøk med leksefri skole. 

Viser til høringsbrev fra Nesset kommune ang. forsøk med leksefri skole. Samarbeidsutvalget tok dette 
opp i møte 02.05.2016  og vedtok å gi følgende uttalelse: 

 

«Et stort flertall i Samarbeidsutvalget er i mot leksefri skole.  Samarbeidsutvalget ønsker likevel at det 
kan bli utarbeidet kommunale retningslinjer for hvordan lekser kan bli et bedre verktøy i opplæringen.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riktig bruk av lekser er viktig for elevenes læring
Forskning viser at lekser fungerer best når de inngår i en pedagogisk 
sammenheng. Læring på tidligere klassetrinn, lærerens relasjonelle 
forhold til elevene og det som faktisk skjer i undervisningen, har 
betydning for elevenes utbytte av lekser.

Mye av debatten om lekser preges av ulike syn på innholdet i 
 leksene, og på den plassen de har i elevenes hverdag. I denne 
 artikkelen tar vi for oss noe av det forskningen sier om innholdet  
i leksene, og den betydningen de har for elevenes læring.
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Hva er lekser?
Leksetradisjoner varierer fra land til land, og de forandrer seg 
over tid. Tidligere kunne lekser defineres som skole oppgaver 
elevene var pålagt å gjøre hjemme utenom skoletiden. Bruken 
av arbeidsplaner gjør at skillet mellom det som gjøres på 
skolen og hjemmelekser blir utydelig.1

Forskning viser at lekser skal være et selvstendig arbeid.3 5 
8 Lekser er som regel stoff som er gjennomgått på skolen, 
og som elevene skal øve videre på hjemme. Hva slags type 
lekser som gis mer konkret, er det imidlertid forsket lite på. I 
en dansk studie er grunnskolelærere intervjuet om hva slags 
lekser de gir, og dette kan oppsummeres i fem kategorier: 5

1. Ferdighetstrening
2. Forberedelseslekser
3. Bruk av allerede kjent stoff på nye måter
4. Integrere lekser som involverer flere fagområder, og som  

innebærer fordyping og videreutvikling av et tema
5. Ferdigstilling hvor eleven gjør ferdig oppgaver som de har 

arbeidet med på skolen

Begrenset forskning på lekser
Selv om det gis lekser i de fleste land, har lekser fått  begrenset 
plass i den pedagogiske forskningen og i lærerutdanningen. 
En gjennomgang av internasjonal forskning viser at den i 
hovedsak omhandler tre forhold: 3 8

1. Den pedagogiske bruken av lekser
2. Bruken av lekser og elevenes resultater
3. Forholdet mellom hjem og skole

Lekser gir gode arbeidsvaner
En mye referert internasjonal gjennomgang av forskning fra 
2006 kan si oss noe om den pedagogiske siden ved bruken 
av lekser: 3

• Lekser utvikler elevenes arbeidsvaner, disiplin og evne til 
selvstendig problemløsing.

• Det er viktig at lekser blir gjennomgått på skolen, og at elev-
ene får faglige tilbakemeldinger på sitt arbeid med lekser.

• Lekser gir mulighet til å gjennomføre et arbeid i fred og ro i 
eget tempo.

• Lekser er mest effektive når de gis på områder der elevene 
trenger mange repetisjoner.

• Lekser er mest effektive når elevene ikke trenger  veiledning 
fra en lærer.

Den samme forskningsgjennomgangen viser at lekser ikke 
må underminere elevenes motivasjon, og at feil bruk av lekser 
kan lede til skoletrøtthet og utmattelse.

Lekser bidrar til bedre læringsresultater
Elevenes læringsutbytte av lekser er blant annet knyttet til 
pedagogisk tilrettelegging og elevenes sosiale bakgrunn. Mye 
av forskningen om effekten av lekser har lite utdypende data 
om den pedagogiske tilretteleggingen, men forskning viser:  
2 3 6 7

• De som gjør lekser, presterer i gjennomsnitt bedre på prøver.
• Nytten elevene har av lekser for læringsutbyttet, 
 stiger med økende alder.
• Læringsutbyttet av lekser er mer positivt for elever som 

klarer seg godt på skolen, enn for elever som i utgangs-
punktet sliter med skolearbeidet.

Forskning viser at de elevene som får tilbakemelding på 
 leksene fra læreren, oppnår et bedre læringsresultat enn 
andre elever.3 Også norske data om lekser i matematikk 
og fysikk fra TIMSS-studien viser at elever som får tilbake-
meldinger på lekser har bedre resultater. 4 9

Nytten av foreldrenes 
involvering i lekser varierer
Forskning viser at lekser kan bidra til et bedre samarbeid 
mellom hjem og skole: 10

• Foreldreinvolvering bidrar til at lekser i større grad blir gjort.
• Foreldreinvolvering gir elevene en bedre faglig utvikling.

Den samme forskningsoversikten viser også til studier der 
 foreldreinvolvering kan ha negative sider: 10

• Foreldreinvolvering kan i noen tilfeller skape problemer 
med å få elevene til å gjøre lekser.

• De aller yngste og de aller eldste elevene er mest 
 mottakelige for foreldreinvolvering.

Norske elever gjør mer lekser 
enn elever i andre land
Norske lærere gir lekser i samme grad som lærere i andre 
land, men norske elever bruker mer tid på leksene. Samtidig 
blir lekser i mindre grad fulgt opp med tilbakemelding fra 
lærerne i Norge. Mengden tid norske elever bruker på lekser, 
betyr en hel del for deres læringsresultater, men hvor effektivt 
den enkelte utnytter tiden når de arbeider med lekser, er av 
betydning for elevenes faglige resultater. 1

Et mindretall av elevene gjør ikke lekser
Blant norske elever på 4. trinn bruker 52 prosent mindre 
enn 1 time på lekser daglig, 29 prosent bruker 1 til 2 timer,  
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5 prosent bruker 2 til 4 timer, 6 prosent bruker mer enn 4 
timer og 4 prosent gjør ikke lekser. På 8. trinn bruker 30 pro-
sent av elevene mindre enn 1 time daglig på lekser, mens 46 
prosent bruker 1 til 2 timer, 14 prosent bruker mellom 2 til 4 
timer, 4 prosent bruker mer enn 4 timer og 4 prosent gjør ikke 
lekser.11 Se figur 1.

Lekser og oppfølging gir gode resultater 
i realfag på Vg3
I TIMSS Advanced 2008 er det spurt om hvor mye tid  elevene 
bruker på lekser. Den komparative skolestudien, som også 
måler elevers kompetanse i matematikk og fysikk for real-
faglig studieløp på Vg3, viser en klar positiv sammenheng 
mellom hvor mye tid en norsk skoleklasse bruker på lekser, 
og elevenes resultater. Analyser fra TIMSS Advanced for Vg3 
viser en klar og positiv sammenheng mellom hvor ofte lekser 
blir gjennomgått i klassen, og hvor godt en skoleklasse preste-
rer i matematikk og fysikk. 4 9

Kan elevene pålegges lekser?
Det er ingen direkte hjemmel for å gi lekser i opplæringsloven 
eller friskoleloven med forskrifter. Men lekser er fremdeles en 
del av skolens ordinære aktivitet. Opplæringsloven og friskole-
loven regulerer ikke alt i opplæringen i detalj, og selvfølgelige 
deler av skolehverdagen er derfor ikke nedfelt i regelverket. 
Kommunene er imidlertid pålagt å tilby åtte timer leksehjelp i 
løpet av uken. Leksehjelpen kan fordeles på de ulike trinnene 
i grunnskolen, og mange skoler tilbyr leksehjelp i skoletiden 
eller i SFO.

Den norske læreplanen angir kompetansemål for opplærin-
gen og gir skolen ansvaret for undervisning og læring. Det blir 
dermed en lokal oppgave å vurdere hva som er formålet med 
å gi lekser. Det er skolen selv som avgjør om den vil pålegge 

elevene lekser, og et flertall av skolene har valgt dette. Skolen 
kan imidlertid velge å organisere opplæringen uten å gi 
 elevene hjemmearbeid. Det sentrale er at opplæringen sikrer 
at eleven kan nå kompetansemålene. Elevene har plikt til å 
delta aktivt i opplæringen, jf. opplæringsloven §§ 2-3 fjerde 
ledd og 3-4 annet ledd. Bruken av lekser må kobles til opp-
læringen, og de kan ha en viktig funksjon i elevens læringsar-
beid. Det er derfor opp til lærerne å gi hensiktsmessige lekser.

I TIMSS 2007 er det spurt om hvor mye tid som benyttes til lekser daglig (totalt sett for alle fag). 
Dette spørsmålet er ikke gjentatt i TIMSS 2011 og 2015.
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FIGUR 1  TID BRUKT PÅ LEKSER DAGLIG, DATA FRA TIMSS 2007

0 %

10 %

20 %

Ingen tid Mindre enn 1 time 1 - 2 timer Mer enn 2 timer,  
men mindre enn 4

4 timer eller mer Uoppgitt

30 %

40 %

50 %

60 %

4. trinn 8. trinn

Referanser:

1. Bergem, O.K. og L.S. Grønmo i Grønmo L.S. & T. Onstad (2009): Tegn til bedring. 

 Norske elevers prestasjoner i TIMSS 2007. (s. 132) Unipub.

2. Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B. & Wiliam, D. (2006) Assessment for 

 learning: putting it into practice. Open University Press.

3. Cooper, H., Robinson, J.C. & Patall, E.A. (2006): Does homework improve academic 

achievement? A synthesis of research 1987-2003. Review of Educational Research 

76(1) s.1-62.

4. Grønmo L.S., T. Onstad & Pedersen I.F. (2010): Matematikk i motvind. Unipub.

5. Hansen, Adam Valeur (2009): Lekser i den danske folkeskole. Masteroppgave. 

 Danmark.

6. Hatti, Johan A.C. (2009): Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses 

relating to achievement. Routledge. Taylor & Francis Group.

7. Hattie, John & Helen Timperley (2007): The Power of Feedback. University of Auckland 

in Review of Educational Research March 2007, Vol. 77, No. 1, pp. 81–112.

8. Hellsten, Jan-Olof (2000): Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt. Doktor-

 gradsavhandling för filosofi doktorsexamen i pedagogikk, Uppsala Universitet.

9. Lie, S., C. Angell & A. Rohatgi (2010): Fysikk i fritt fall. Unipub.

10. Patall, E.A., Cooper, H. & Robinson, J.C. (2008): Parent Involvement in Homework: 

 A Research Synthesis. Review of Educational Research, 78(4), s.1039-1101.

11. Rønning, M. (2010) Homework and pupil achievement in Norway. Evidence from 

TIMSS. Statistic Norway.



Utgiver:
Utdanningsdirektoratet 2016

Ansvarlig redaktør:
Kjetil Digre

Redaktør:
Tonje Haugberg
Marianne Løken

Design og utvikling:
Dinamo

ISSN: 2464-2681

Gode råd om leksebruk
Adam Valeur Hansen som har gjennomført studien vi har 
 referert til om bruken av lekser i den danske folkeskolen, har 
klare synspunkter på hvorfor lekser er viktig. Ifølge han er 
dette formålet med lekser:

1. Elevene skal trene opp sine kunnskaper og ferdigheter.
2. Elevene skal trene og lære seg å planlegge og organisere  

sin tid, utvikle gode arbeidsvaner, selvdisiplin og få selvinn 
sikt i hvordan de best lærer.

Videre mener Valuer Hansen at lekser bør inngå 
i en pedagogisk sammenheng på bestemte måter:
• Lekser som læreren tilrettelegger for, skal ikke avhenge av 

at foreldrene må hjelpe til. Det er læreren som har ansvaret 
for å legge til rette for elevenes læring.

• Læreren skal variere sine lekseformer og variere det faglige 
innholdet i leksene.

• Eleven skal kunne se en sammenheng mellom det faglige 
stoffet og arbeidsprosessen som foregår i klassen, og inn-
holdet i leksene.

• Læreren skal gi lekser tilpasset den enkelte elev, slik at 
leksen blir interessant, motiverende og gir den enkelte elev 
lyst til at lære.

• Læreren skal utvikle elevens treningskompetanse slik at eleven 
vet hvordan han/hun skal jobbe med stoffet for å lære det.

• Læreren skal gi tilbakemelding på elevenes lekser.
• Lærerens relasjonelle forhold til elevene og evne til å 

skape en god læringskultur i klassen er avgjørende for 
elevenes læring. Det er viktig at lærere reflekterer over sin 
egen  praksis med hensyn til hvordan de legger til rette for 
 elevenes læring gjennom å arbeide med lekser, både faglig 
og sosialt.

Selv om det er læreren som har ansvaret for å tilrettelegge for 
undervisning og læring, er et godt samarbeid mellom hjem og 
skole også viktig. Se undervise.dk/index.php/kandidatspeci-
ale for gode råd til foreldre/ansatte, fra Adam Valeur Hansen.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har også lekse-
råd til foreldre/foresatte med barn i grunnskolen. Se fug.no/
stoett-barnet-ditt.144725.no.html

Schweigaards gate 15 B
Postboks 9359 Grønland

0135 OSLO
Telefon 23 30 12 00
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Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 14/16 18.05.2016 

 
 
 
 

Forslag til 9 nye vegnamn i Nesset - til vedtak. 
 

 
 
Rådmannens innstilling 

Utval for oppvekst og kultur vedtar følgjande vegnamn: Talsetvegen, Nerdre Ut-Bugge, 
Myrabakken, Kvennavegen, Kolstadgata, Pestuvegen, Fagerbakken, Bottolfgjerdet og 
Sanvikgjerdet. 

 

 

Saksopplysningar 

Vedtak om å sette i gang arbeidet med adressering vart gjort av kommunens namnemyndigheit 
Utval for teknisk, næring og miljø i sak 37/11 den 26.05.2011. Det vart samtidig nedsett eit 
arbeidsutval samansett av lokalkjende personar frå dei ulike delane av kommunen inkludert 
kart- og oppmålingsansvarleg og kulturkonsulenten.  
Grunnlaget for å tildele gateadresser ligg i matrikkelloven, plan- og bygningsloven og lov om 
stadnamn. Viser også til vedtak i Nesset Formannskap 17.12.2009 om Lokal forskrift om 
adressering Sak 140/09. Etter matrikkellova har altså kommunen vedtaksmyndigheit på mellom 
anna namn på offentlege og private vegar (vegparsellar). Vedtak av vegnamn og skrivemåten av 
vegnamn er etter siste revidering av delegeringsreglementet delegert til Utval for oppvekst og 
kultur (OK). 
 

Nesset kommune har sidan 2011 hatt gåande arbeid med adressering og vegnamn i kommunen.  
Målet er at alle vegar/vegparsellar skal få eit vedtatt namn og at alle boligar og hus skal ha ei 
adresse og husnummer. Det er fram til no vedtatt meir enn 100 vegnamn, men det står enda igjen 
ein god del som m.a omfattar vegar i nye bustadfelt, hyttefelt og liknande. Det er og ein del av 
dei vedtatte namna som skal vurderast på nytt av ulike grunnar. For det meste er dette på grunn 
av innspel frå interesserte innbyggarar eller bygdalag eller det akn vere at ein ser at sjølve 
strekninga for vegparsellen bør inndelast annleis.  

 

I dagens sak føreligg det 9 vegnamn som rådmannen innstiller på at Utval for oppvekst og kultur 
gjer namnevedtak på. Vedtaket gjeld både namnet og skrivemåten av namnet. Felles for alle 
desse forslaga er at det har komme som innspel frå interesserte bebuarar eller andre med 
lokalkunnskap i området. Namneutvalet vel derfor å komme med desse forslaga: 

Arkiv: :L32 

Arkivsaksnr: 2011/564-118 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



 

Beskrivelse Forslag til namn Merknad 

Talsetfeltet, bustadfelt på 
Talset, Eidsøra 

Talsetvegen 
Talsetvegen gjeld heile 
boligfeltet. 

Frå FV 660 Boggestranda og 
ned til Ut-Bogge ved 
helleristningane.  

Nedre Ut-Bugge 
Forslag frå bebuarar i 
området. 

Tar av frå FV 660 på Indre 
Bugge ved gamleskolen til 
bustadområde på austsida av 
fylkesvegen.  

Myrabakken 
Forslag frå bebuarar i 
området. 

Tar av frå Frisvollvegen i 
Eresfjord ved Gnr 73/7 til 
boligfelt i Råket. 

Kvennavegen 

Forslag frå bebuarar i 
området. Naturleg forlenging 
av gammal veg til kvern i 
Dokkelva. 

Vegen går mellom FV 191 
Øveråsvegen og FV 192 
Neråsvegen på Øverås i 
Eresfjord. 

Kolstadagata 

Forslag frå bebuarar på 
Øverås. Namnet har ukjent 
opphav, men er brukt om 
denne vegen på folkemunnne 
i fleire generasjonar. 

Vegen går frå Neråsvegen FV 
192 (Gnr 77/16) nord for 
Øverås kai til garden Pestua.  

Pestuvegen 
Forslag frå bebuarar i 
området. 

Frå FV 191 av Øveråsvegen 
til hyttefelt på nordsida av 
vegen. 

Fagerbakken 
Forslag frå bebuarar i 
området. Fagerbakken er 
bruksnamnet på Gnr 77/18 

Hyttefelt vegen tar av frå 
Gauprørvegen ved Ådalen. 

Bottolfgjerdet 
Forslag frå bebuarar i 
området. 

Hyttefelt ved Gauprørvegen 
nord for Myklebostad i 
Vistdal. Vegen går parallelt 
aust for Gauprørvegen frå 
Sandvika.. 

Sandvikgjerdet 

Forslag frå bebuarar i 
området. Her var fleire forslag 
m.a på namn til nålevande 
personar. Etter forskrift kan 
det ikkje brukast. 

 

Vurdering 

Rådmannen legg i denne omgangen fram 9 vegnamn for vedtak i Utval for oppvekst og kultur 
(OK). Dette er alle forslag til vegnamn som er komne frå bebuarar og andre interesserte som 
ynskjer at vegen skal ha eit godkjent namn. Det er lagt vekt på lokal stadnamntradisjon og andre 
lokale forhold når ein har komme fram til forslaga. Namneutvalet har tilrådd alle forslaga.  

Rådmannen tilråd derfor at dei ni vegnamna blir vedteke.  

 

Økonomiske konsekvensar 

Sjølve vedtaket om namn har ingen økonomiske konsekvensar for kommunen. Den vidare 
prosessen med adressering av eigedommar og skilting blir utført av teknisk avdeling i 
kommunen og inngår i budsjettet der. 
 

Betydning for folkehelse 

Å få på plass vegnamn og adressering vil betre tilgjengeligheit og oversikt over kommunen vår. 
Det vil bli lettare for alle å finne fram til den enkelte eigedom. Dette har stor betydning ved 



utrykking med ambulanse, brann og politi. Omsorgsteneste og varelevering blir og enklare. Dette 
aukar tryggleiken for innbyggarane i kommunen. 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 15/16 18.05.2016 

 
 
 
 

Oppnemning av namneutval - adressering i Nesset 
 

 
Rådmannens innstilling 

Det blir oppnemnt eit namneutval med følgjande medlemmer: Per Even Opsal, Eresfjord, Anne-
Karin Sjøli, Raudsand, Magne Bugge, Buggestranda, Håvard Tjelle-Sørvik (kart/oppmåling) og 
Turid L. Øverås (kulturleiar). Medlemmer i namneutvalet utanom administrasjonen får 
møtegodtgjering etter lav sats for arbeidet. Funksjonstida følgjer valperioden. Kulturleiar er 
sekretær for gruppa.  

 

Saksopplysningar 

Nesset kommune har sidan 2011 hatt gåande eit arbeid med adressering og vegnamn i 
kommunen. I mai 2011 vart det oppnemnt namneutval som arbeidsutval under kommunens 
namnemyndigheit.  

Namnemyndigheit 
I den lokale Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning (vedtatt av Nesset 
formannskap 07.05.2009) pkt 2. er Driftstyre II sett som kommunens namnemyndigheit. Det skal 
mellom anna ha ansvar for namnsetting og gjere vedtak om skrivemåten av stadnamn og 
adressenamn etter lova sine bestemmelsar. Sidan utvalsstrukturen er endra er Utval for oppvekst 
og kultur kommunens namnemyndigheit.  
Namnemyndingheita bestemmer namn og skrivemåte for dei enkelte adresseparsellar, og evt. 
tilleggsnamn (namn på for eksempel bustadfelt). Aktuelle foreiningar, lag og enkeltpersonar i 
kommunen bør få høve til å komme med forslag til namn.  
 
Namneutval 
I 2011 vart det oppnemnt eit arbeidsutval under kommunens namnemyndigheit. Namneutvalet 
skal vurdere innkomne forslag på namn og evt. føreslå nye namn på vegar som ikkje har namn 
frå før. Arbeidsutvalet bør vere samansett av lokalkjende personar frå dei ulike delane av 
kommunen. Sist det vart nedsett eit slikt utval var i mai 2011. Funksjonstida bør følgje 
valperioden.  
Rådmannen føreslår følgjande medlemmer i nytt namneutval: Per Even Opsal, Eresfjord, Anne-
Karin Sjøli, Raudsand, Magne Bugge, Buggestranda, Håvard Tjelle-Sørvik (kart/oppmåling) og 
Turid L. Øverås (kulturleiar). Kulturleiar er sekretær for gruppa. 
Alle er førespurt og har sagt seg villige til å sitte i utvalet. 
 

Arkiv: :L32 

Arkivsaksnr: 2011/564-119 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



Vurdering 

Rådmannen vurderer det som viktig at prosessen med adressering i Nesset kommune blir 
vidareført og fullført så langt det let seg gjere. Dette er eit arbeid som ikkje kan settast som ferdig 
da det alltid vil bli snakk om nye vegar som skal ha namn og det vil dukke opp forslag til 
endringar på vedtekne namn. Derfor er det nyttig for organisasjonen å ha det nødvendige 
apparat for arbeidet.  

Rådmannen føreslår følgjande medlemmer i nytt namneutval: Per Even Opsal, Eresfjord, Anne-
Karin Sjøli, Raudsand, Magne Bugge, Buggestranda, Håvard Tjelle-Sørvik (kart/oppmåling) og 
Turid L. Øverås (kulturleiar). Kulturleiar er sekretær for gruppa. 
Alle er førespurt og har sagt seg villige til å sitte i utvalet. Medlemmer i namneutvalet utanom 
administrasjonen bør få møtegodtgjering etter lav sats for arbeidet. Funksjonstida for utvalet bør 
følgje valperioden. 
 
Økonomiske konsekvensar 

Medlemmer i namneutvalet utanom administrasjonen bør få møtegodtgjering etter lav sats for 
arbeidet. Møtefrekvensen varierer alt etter aktivitet i sakene. Ca 2 – 3 møter i inneverande år. 
 

Betydning for folkehelse 

 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 16/16 18.05.2016 

Nesset formannskap  09.06.2016 

Nesset kommunestyre  23.06.2016 

 
 
 
 

Innføring av rammeplan for kulturskolen - kulturskolens 
samfunnsoppdrag og kommunen som skoleeigar 

 

Vedlegg 

1 Rammeplan for kulturskolen "Mangfold og fordypning" 

2 Veiledning i forbindelse med implementering av 
Rammeplan for kulturskolen 2016-2018 

 
Rådmannens innstilling 

Nesset kommune legg rammeplanen Mangfold og fordypning til grunn for vidare 
kulturskoleutvikling i kommunen. 
Kulturskolens rektor får fullmakt til å utarbeide lokale læreplanar. Lokale læreplaner skal 
godkjennast av arbeidsutvalet for kulturskolen. Kulturskoletilbudet dekkes innafor tildelt 
ramme. 

 

Saksopplysningar 

Kulturskolen har heimel i opplæringslova § 13.6 : «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid 

med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge i tilknytning til 

skuleverket og kulturlivet elles» 

 
Nesset kommune har kulturskolesamarbeid med Gjemnes kommune i Gjemnes og Nesset 
kulturskole. Kulturskolens arbeidsutvalg er bindeleddet mellom kommunane. På landsplan har vi 
Norsk kulturskoleråd som er ein medlemsbasert interesseorganisasjon for norske kommunar. 
Kulturskolerådet har i tillegg fylkes- og regionsavdelingar med eigne styre og rådgjevarar knytt 
til desse. Nesset kommune er medlem i Norsk kulturskoleråd gjennom Gjemnes og Nesset 
kulturskole. 
Landsmøtet er kulturskolerådets øvste organ. Landsmøtet i 2014 vedtok ny rammeplan for 
kulturskolane. Planen har fått namnet Mangfold og fordypning. Planen har 4 kapittel:  

1. Kulturskolens samfunnsoppdrag 
2. Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet 
3. Fagplaner 
4. Kvalitetssystem 

 

Arkiv: :A30 

Arkivsaksnr: 2016/476-3 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



Denne saka har fokus på kapittel 1 og 2 – kulturskolens sitt samfunnsoppdrag og kommunen 
som skoleeigar.  

Kapittel 1 viser til kulturskolens forankring i opplæringslova og FNs barnekonvensjon. Vidare 
verdigrunnlaget, mål og kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter, fag og organisering.  

Kapittel 2 har fokus på kommunens ansvar som skoleeigar og skoleleiar sitt ansvar. Det er også 
fokus på lærarrolla, profesjon og kvalitet i kulturskolen. 

 

Vurdering 

Kulturskolerådet la fram si førre rammeplan i 2003. Den har i liten grad vore nytta som 
styringsverkty i kulturskolen for Nesset og Gjemnes. Den nye rammplanen som kulturskolerådet 
no har vedtatt, er behandla i arbeidsutvalet for Gjemnes og Nesset kulturskole og AU saman med 
rektor, som ser på dette som eit nyttig  styringsverkty for å utvikle kulturskolen vidare. 

Ein ser fram til at kapittel 3 og 4 med fagplaner og kvalitetssystem som kjem i løpet av 2016 også 
kan implementerast.  

Rådmannen tilrår at vedtaket frå Arbeidsutvalet for Gjemnes og Nesset kulturskole 14.01.16 som 
vedtak i denne saka i Nesset kommune: 

1. Nesset kommune legg rammeplanen Mangfold og fordypning til grunn for vidare 

kulturskoleutvikling i kommunen. 

2. Kulturskolens rektor får fullmakt til å utarbeide lokale læreplanar. 

3. Lokale læreplaner skal godkjennast av arbeidsutvalet for kulturskolen. 

4. Kulturskoletilbudet skal dekkast innafor tildelt ramme. 
 

Økonomiske konsekvensar 

Vedtak om å implementere Rammeplan for kulturskolen har ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Betydning for folkehelse 

Og organisering, fagleg kvalitet og utvikling i kulturskolen har stor betydning for trivsel og helse 
for elevar og tilsette i kulturskolen i Nesset. 
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FORORD 

Norsk kulturskole - et unikt skoleslag 

 

De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i 

det lokale kulturlivet. Siden oppstarten på 1960-tallet har kulturskolene hatt en sterk 

utvikling og vekst. Landets kommunale kulturskoler har i dag rundt 125 000 

elevplasser1. Mange offentlige utredninger og meldinger vitner om et stort 

engasjement for skoleslaget.  

 

Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i Opplæringsloven: 

 

 § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbud: 

«Alle kommuner skal, aleine eller i samarbeid med andre kommuner, ha eit 

musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til 

skoleverket og kulturlivet ellers» 

 

Den norske kulturskolemodellen har vakt stor interesse også utenfor landets grenser, 

i det europeiske kulturskolesamarbeidet og i våre nordiske naboland.  

 

Et klart uttrykk for dette er Nordisk råds kultur- og utdanningsutvalg uttalelse/2009:  

«Udvalget ser meget gerne at Kulturskoleordningen i Norge på sigt spredes og 

bliver til nationale satsninger i hele Norden». 

 

Utfordringer 

Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». Dette er en sentral ambisjon i 

oppbygging av kulturskolene. Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt 

mangfold, og skal ivareta både bredde og talent.  

 

Kulturutredningen 2014 peker på utfordringen som ligger i å løse kulturskolens 

sammensatte samfunnsoppdrag. Kulturskolen må også videreutvikle et større 

mangfold i tilbudet for å bedre rekrutteringen av barn og unge med ulik kulturell 

bakgrunn. 

 

Rammeplanen 

Kulturskolens tilbud skal ha høy kvalitet både faglig og pedagogisk. I framtida skal 

kulturskolen kunne tilby større fleksibilitet i organisering av sine tilbud samt gi 

tydeligere beskrivelser av mål, innhold og arbeidsmåter. Rammeplanen møter disse 

utfordringene.  

 

Planen kategoriserer de ulike tilbudene i tre opplæringsprogram, som ivaretar 

aktivitet, opplæring og fordypning. Det er et mål å kunne etablere tilbud av høy 

                                                        
1 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) pr okt 2013 
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kvalitet innen grunnprogrammet, kjerneprogrammet og fordypningsprogrammet. 

 

Rammeplanen «Mangfold og fordypning» bygger på Norsk kulturskoleråds Strategi 

2020 og på rammeplanen fra 2003 - «På vei til mangfold».  

 

Planen legger også til grunn Kunnskapsløftet fra 2006, kulturløftene fra 2005 og 

2009, Kulturskolen -utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale 

ressurssentre (2010), Kulturutredningen 2014 og Meld. St. 20 (2012–2013) På rett 

vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen. 

 

Norsk kulturskoleråds styre oppnevnte Rammeplanutvalget etter vedtak på Norsk 

kulturskoleråds landsmøte i 2012.  

 

Utvalget har bestått av: 

Eirik Birkeland, leder 

Morten Christiansen  

Kristin Geiring  

Eivind Nåvik 

Inger-Anne Westby  

Wenche Waagen  

Robert Øfsti 

Knut Øverland, sekretær 

 

 

  



4 
 

Innholdsfortegnelse 

Innledning .................................................................................................................................................................... 5 

KAPITTEL 1 – KULTURSKOLENS SAMFUNNSOPPDRAG................................................................................... 6 

1.1. Kulturskolens oppdrag ................................................................................................................................ 6 

1.2. Kulturskolens verdigrunnlag ..................................................................................................................... 7 

1.3. Kulturskolens formål ..................................................................................................................................... 7 

1.4. Kulturskolens mål .......................................................................................................................................... 8 

1.5. Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter ................................................................................... 8 

1.6. Kulturskolens fag ........................................................................................................................................ 10 

1.7. Organisering av opplæringen ............................................................................................................... 10 

KAPITTEL 2 - PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR KULTURSKOLEVIRKSOMHET ..................... 13 

2.1. Kommunens ansvar som skoleeier ................................................................................................... 13 

2.2. Skoleleders ansvar .................................................................................................................................... 14 

2.3. Samarbeid om elevens læring ............................................................................................................. 14 

2.4. Lærerrollen og profesjonen.................................................................................................................... 16 

2.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen .................................................................................. 16 

2.6. Kvalitet i kulturskolen ................................................................................................................................ 17 

2.7. Lokalt utviklingsarbeid, læreplanarbeid og forskning ............................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Innledning 

 

Kulturskolen ivaretar et mangfold av kunst- og kulturfag og har som oppgave å utvikle 

kunstfaglig kompetanse og uttrykksevne så vel som kreativitet, kritisk sans, kulturell 

og sosial kompetanse. Dette er grunnleggende for livsmestring og danning.  

Kunsten former identitet og øker forståelse for andres uttrykk. Gjennom arbeid med 

kunst utvikles fantasi og sanselighet, og som deltagere i kulturelle fellesskap utvikler 

vi vår trygghet og forståelse for hva det vil si å være menneske, alene og sammen med 

andre.  

Kulturskolen skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk kvalitet og representerer en 

vesentlig fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Opplæring i 

kulturskolefagene er individuelt tilpasset, langsiktig innrettet og kan gi elever en 

livslang interesse, for noen også et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag.   

Kulturskoletilbudet har en bredere kunstfaglig portefølje enn grunnopplæringen og 

retter seg i hovedsak mot barn og unge i alderen 0-19-år. Kulturskolens programtilbud 

skal ivareta læring, opplevelse, skaping og formidling på alle nivå gjennom bred 

rekruttering og planmessig opplæring.  Tilbudene skal være relevante for elever som 

ønsker å kvalifisere seg for videregående opplæring og høyere utdanning innen 

kunstfag. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen også medvirke til å styrke kulturell 

kompetanse og utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med 

skole-, kultur- og helsesektoren. Dette samarbeidet retter seg mot alle innbyggere i 

kommunen.  

Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og 

lokale læreplaner i skoleslaget. Den forutsetter at det etableres kvalitetssikringssystem 

for systematisk oppfølging av kulturskolenes virksomhet. 

 

Kapittel 1 beskriver kulturskolens verdiforankring, rolle i opplæringen og som lokalt 

ressurssenter.  Kapittel 2 beskriver rammer, prinsipper og pedagogiske retningslinjer. 

Kapittel 3 beskriver det faglige og pedagogiske innholdet for det enkelte 

undervisningsfag.   
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KAPITTEL 1 – KULTURSKOLENS SAMFUNNSOPPDRAG 

1.1. Kulturskolens oppdrag  

1.1.1. Opplæringsloven  

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6: 

”Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit 

musikk- og kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til 

skoleverket og kulturlivet elles.” (1997) 

Samarbeidet med skoleverket knytter kulturskolens oppdrag sammen med 

grunnskolens målsetting: 

”Opplæringens mål er å utvide barns, unges og voksnes evner til erkjennelse 

og opplevelse, til innlevelse, utfoldelse og deltakelse.” (Læreplanverket K06). 

1.1.2. Norges forpliktelser i henhold til UNESCO-konvensjonene om barns rettigheter 
og om vern av immateriell kulturarv 

 
Kulturskolens formål og målsettinger kan bidra til å ivareta forpliktelser Norge har 

gjennom internasjonale konvensjoner.  

Norge ratifiserte FNs barnekonvensjon den 8. januar 1991, og i 2003 ble 

barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk lov gjennom 

menneskerettighetslovene § 2-4. Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt i 

barnekonvensjonens § 30 og 31: 

Artikkel 30 
I stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter 
eller personer som tilhører en urbefolkning, skal et barn som tilhører 
en slik minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten til sammen 
med andre medlemmer av sin gruppe å leve i pakt med sin kultur, 
bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk. 
 
Artikkel 31 
1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i 
lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta 
i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 
 
2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i 
det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til 
egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og 
fritidsaktiviteter. 

Norge samtykket den 17.10.2003 til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon om vern av 
den immaterielle kulturarven.  

 
Immateriell kulturarv kommer blant annet til uttrykk gjennom muntlige tradisjoner 
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og uttrykk, utøvende kunst, sosiale skikker, ritualer og høytidsfester, kunnskap 
og praksis som gjelder naturen og tradisjonelt håndverk. 
 

Kulturskolen kan gi verdifulle bidrag til dette arbeidet. Møter med kulturarv viser 

elevene hvilken historisk og kulturell sammenheng de står i. Kulturarven som 

fortid; med dens produkter, tradisjoner og tankesett, som nåtid; gjennom 

elevenes referanser og skapende uttrykk her og nå, og som framtid; der elevene 

skal bruke det lærte i en hittil ukjent verden. 

1.2. Kulturskolens verdigrunnlag 

 
Kulturskolen bygger på et humanistisk menneskesyn og på samfunnsverdier som 

fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet 

rommer et voksende mangfold av kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre 

mangfoldet, kan kulturskolen bidra til å videreføre og fornye vår kulturarv. Å 

respektere andre kulturer enn sin egen forutsetter at en har kjennskap til sin egen 

kultur og har trygghet i egen identitet. Kulturaktiviteter skaper arenaer for tilhørighet 

og sosialt fellesskap og kan inspirere til deltagelse i det uenighetsfellesskapet som er 

en forutsetning for et fungerende demokrati. 

For kulturskolen er det naturlig å legge ytringskulturbegrepet til grunn for sin 

virksomhet  

(Kulturutredningen 2014). Begrepet ytringskultur avgrenses her til kunstnerisk 

virksomhet, kunstfaglig opplæring, publikumsmøter knyttet til denne opplæringen og 

vern og videreføring av materiell og immateriell kulturarv. Begrepet omfatter både 

den profesjonelle og ikke-profesjonelle utøvelsen av disse uttrykksformene samt å 

møte slike kulturelle uttrykk som publikum.  

 

Kulturskolens hovedanliggende er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell 

kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle 

mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. 

Kunst- og kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, 

drømmer, melankoli og ensomhet, og er fundamentale i dannelsesprosessen. 

 

1.3. Kulturskolens formål  

 
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og 

unge som ønsker det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og 

formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den 

sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse 

og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringen skal bidra til 

barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre 

egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. 

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i 
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grunnopplæringen og kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan 

interkommunale samarbeidsmodeller sikre økt mangfold og høy kvalitet i tilbudene. 

Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å 

løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.   

Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor 

variasjon av kulturelle uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering 

bidrar til at samfunnet er langt mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør 

gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringen, både når 

det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet.  

 

1.4. Kulturskolens mål  

 
Kulturskolen skal   

 gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag  

 gi alle elever mulighet til å finne og formidle egne kunst- og kulturuttrykk  

 styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse  

 styrke elevenes evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg  

 gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og 
høyere utdanning innen kunst- og kulturfag  

 i samarbeid med skoleverket bidra til et helhetlig kunst- og kulturfaglig tilbud 
til alle barn og unge  

 som lokalt ressurssenter medvirke til å styrke kulturell kompetanse og 
utfoldelse  

 i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfaglig støtte til opplæring og 
formidling til hele lokalsamfunnet  

 

1.5. Kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter 

 
Kulturskolen skal samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å styrke 

kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende 

samarbeid med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, det lokale kulturlivet 

og profesjonelle aktører innen kunst- og kulturformidling.  

1.5.1. Kulturskolen og grunnopplæringen 

Den generelle delen av læreplanen som gjelder både grunnskole og videregående 
opplæring framhever mulighetene i kunstmøter: 

”I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i 
anskuelser og få opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse 
oppfatninger og til brudd med gamle former.” (K06). 
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Kulturskolens kunst- og kulturfaglige kompetanse kan supplere den obligatoriske 

opplæringen gjennom et tett samarbeid med skoleverket. Den kulturelle skolesekken 

(DKS) inngår i grunnskolens tilbud til alle elever. Gjennom konserter, forestillinger og 

utstillinger møter elevene profesjonelle kunstnere flere ganger hvert skoleår, og 

kulturskolelærere kan være aktive utøvere innenfor DKS-tilbudene.  

Kulturskolens lærere og elever kan også initiere samarbeid med grunnskole og DKS 

om lokale produksjoner. På den måten kan elevene i grunnskolen få tilgang til 

produksjoner med både nasjonale, regionale og lokale utøvere. Det er også etablert 

kunst- og kulturtilbud til barn i førskolealder og for eldre etter mønster av Den kulturelle 

skolesekken. Kulturskolens lærere og elever er naturlige bidragsytere i formidlingen til 

disse målgruppene.  

Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, 

lærernivå og ledernivå. Det kan for eksempel være samarbeid om store forestillinger 

og produksjoner som gjenspeiler kulturelt mangfold, integrering av kunst- og 

kulturperspektivet i fag, utstyr og lokaler, utvikling av metoder og læringsmiljø, 

pedagogisk veiledning og kulturskolen som utstillings- og konserttilbyder.  

Undervisningen foregår både individuelt og i små og større grupper. Mens 

grunnopplæringa er aldersdelt og organisert i klassetrinn, har kulturskolens 

undervisning større grad av aldersblanding. Det kan bidra til nettverk mellom elever fra 

ulike miljøer, klassetrinn og skoler, og aldersblandingen styrker læringsmiljøet i 

kulturskolen. I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også samarbeid med 

helsesektoren, bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningtjeneste, helsesøster og 

eldreomsorg.  

Kulturskolen utgjør en viktig forberedelse til de studieforberedende 
utdanningsprogrammene Musikk, dans og drama samt studiespesialisering med 
formgivningsfag i videregående skole. Kulturskolen må sikte mot en kontinuerlig 
styrking av utdanningslinjen fra begynnernivå til profesjonell utøvende virksomhet, 
nasjonalt og internasjonalt.  

1.5.2. Kulturskolen og kulturlivet 

I det lokale kulturlivet møtes barn, unge og voksne på ulike arenaer for kunst- og 

kulturaktivitet. Gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner, lærer barn og unge 

hvordan demokratiske fellesskap fungerer.  I samarbeid med det profesjonelle 

kulturlivet, kan eleven møte viktige rollemodeller som kan få stor betydning for 

motivasjon og arbeidsinnsats.  

For korps, kor, teaterlag, dansegrupper og foreninger som benytter seg av 

opplæringstilbudet gjennom kulturskolen, skal skoleslaget være viktig støtte for å sikre 

kvalitet og kontinuitet. Kunst- og kulturmiljø i lokalsamfunnet er viktige 

samarbeidspartnere for kulturskolen.  Kulturskolen og kulturlivet er gjensidig avhengig 

av at begge parter gjør en kvalitativt god jobb for å rekruttere nye medlemmer. 

Samarbeidet mellom kulturskolen og kulturlivet kan for eksempel omfatte avtaler om 
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bruk av kulturskolens lærere som dirigenter, akkompagnatører, produsenter, 

instruktører, regissører og lys- og lydteknikere. Kulturskolens oppgave er her å støtte 

opp om det frivillige kulturlivets aktiviteter med den kompetanse kulturskolens 

personale representerer. Investering i og felles bruk av utstyr og lokaler er andre 

eksempler på hvordan det frivillige kulturlivet og kulturskolen kan bidra til at ressurser 

utnyttes på best mulig måte.  

En annen viktig aktør er Ungdommens kulturmønstring (UKM) som gjennom lokale 

kulturfestivaler vektlegger ungdommenes egne kulturuttrykk.  Mønstringene er en 

arena for formidling, læring og opplevelse. UKM ivaretar også de ungdommene som 

deltar på ikke-institusjonaliserte kunst- og kulturarenaer. Kulturskolen og UKM kan 

samarbeide om forberedelsene til og gjennomføringen av den lokale mønstringen. 

Kulturskolen kan også være en velegnet arena for kulturelt entreprenørskap gjennom 

samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører. I rollen som ressurssenter er 

kulturskolen involvert i store deler av kommunens kunst- og kulturfaglige tilbud og 

ivaretar på den måten en viktig funksjon i den lokale kulturelle grunnmuren. 

1.6. Kulturskolens fag  

 
Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving 

Også undervisning i andre fag som hører ytringskulturen til, kan tilbys (se 1.2). 

Fagplaner for disse fagene finnes i rammeplanens kapittel tre. Fagplanene ivaretar 

målene for kulturskolen på fagenes premisser. Læringsmål, innhold, varierte 

arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike vurderingsformer skal inngå 

i de enkelte fagplaner. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning som er tilpasset 

deres interesse og forutsetninger. I tillegg til skal det utvikles lokale læreplaner for den 

enkelte kulturskoles tilbud.    

For å kunne gi attraktive tilbud og dermed sikre bred rekruttering til skoleslaget, skal 

kulturskolen vektlegge mangfold i sine undervisningstilbud. Den enkelte kulturskole er 

ansvarlig for å utvikle lokale læreplaner med basis i rammeplanen for alle fag skolen 

tilbyr. 

1.7. Organisering av opplæringen 

 
Undervisningen i kulturskolens fag organiseres innenfor tre opplæringsprogram med 

ulik profil og målsetting: Grunnprogrammet, Kjerneprogrammet og 

Fordypningsprogrammet. Programmene skal ivareta behovet for tilpasset opplæring 

og er gradert i forhold til undervisningsmengde og krav til egeninnsats. Det ligger et 

stort faglig-pedagogisk potensial i videre utvikling av samvirket mellom individuell 

oppfølging og gruppeundervisning.  

Gjennom opplæringen skal alle elever få mulighet til å uttrykke seg overfor et bredt 

publikum. Konserter, forestillinger og utstillinger skal inngå i opplæringen for alle elever 

som en integrert del av undervisningen. Alle elever skal få tilbakemeldinger på egen 
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utvikling og egne resultat gjennom utviklingssamtaler.   

For elever som ønsker å gå videre med kunstfaglig utdanning, skal opplæring i 
kulturskolen gi grunnlag for å kunne kvalifisere seg til studieprogram for Musikk, dans 
og drama samt studiespesialisering med formgivningsfag, til høyere 
utdanningsinstitusjoners talentprogram og til høyere kunstfaglig utdanning.  

 

 Grunnprogrammet 

Programmet har åpent opptak for alle elever som ønsker det.  

Undervisningen skal bidra til å utvikle kreative evner, faglig kompetanse og 
samarbeidsevne som grunnlag for personlig utfoldelse.  
 
Grunnprogrammet omfatter fagtilbud som er særskilt egnet for gruppe- og 
ensembleundervisning. Det kan eksempelvis være grupper innen musikk, dans, 
teater, visuell kunst, lek- og rytmikkbasert begynneropplæring, tilbud for elever 
med spesielle behov og grupper som kombinerer ulike fag. Undervisningen kan 
gis i form av introduksjonskurs, begynneropplæring eller som opplæring for 
viderekommende.  
Krav til deltagelse og egeninnsats spesifiseres nærmere i det enkelte 
undervisningstilbud.  

 

 

 Kjerneprogrammet 

Programmet har åpent opptak for elever som er motivert for større 

undervisningsmengde og systematisk egeninnsats. 

 

Innholdet i undervisningen skal bidra til å utvikle kreative evner, 

håndverksmessig og kunstnerisk kompetanse og samarbeidsevne. 

 

Undervisningen gis som begynneropplæring eller som opplæring for 

viderekommende.   

 

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående utdanning og er basert på 

langsiktighet, progresjon og systematisk trening. Undervisningen er tilpasset 

den enkelte elev og foregår både individuelt, i grupper og i ensembler. 

 

 

 Fordypningsprogrammet 

Fordypningsprogrammet har opptaksprøver.  

Undervisningen vektlegger utviklingen av kreative evner, håndverksmessig og 
kunstnerisk kompetanse, selvstendighet og samarbeidsevne.  

Undervisning og veiledning er tilpasset den enkelte elev og foregår både 
individuelt, i grupper og ensembler.  
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Fordypingsprogrammet er for elever som har særlig interesse og forutsetninger 

for å arbeide med faget. Undervisningstilbudet skal være vesentlig forsterket 

med hensyn til innhold og omfang i forhold til kjerneprogrammet.  

 

Det stilles krav til høy og målrettet egeninnsats 

 

Programmet skal kunne kvalifisere for videregående opplæring og høyere 

utdanning. Deler av undervisningen kan foregå i samarbeid med andre 

institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. 

 

 
Den enkelte kulturskole avgjør selv fagtilbudet, organisering av tilbudene og 
utformingen av lokale læreplaner på grunnlag av rammeplanen. Innenfor de fagene 
skolen tilbyr, skal den lokale læreplanen omfatte beskrivelse av alle tre programmene. 

For å styrke kvalitet og bredde i det samlede undervisningstilbudet, oppfordres den 
enkelte kulturskole til å delta i interkommunalt og regionalt samarbeid, samarbeid med 
lokale kunst- og kulturmiljøer, videregående skole, og med høyere 
utdanningsinstitusjoner og deres talentutviklingsprogram. 

De tre opplæringsprogrammene er nærmere beskrevet i innledningen til de sentralt 
gitte fagplanene i kapittel 3. 
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KAPITTEL 2 - PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR 

KULTURSKOLEVIRKSOMHET 

 

Innledning 

Opplæringsloven § 13-6 pålegger alle kommuner i Norge å ha et musikk- og 

kulturskoletilbud enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Prinsippet om 

likeverdighet i skole- og utdanningstilbud er en overordnet kultur- og utdanningspolitisk 

målsetting i Norge, og rammeplanen skal bidra til å sikre felles nasjonale normer for 

mål, innhold og kvalitet i kulturskolene.  

 

2.1. Kommunens ansvar som skoleeier  

 

 
Kommunen har som skoleeier ansvaret for at kulturskolens tilbud følger nasjonale 

føringer gitt i rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og 

kan være en del av kommunens strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse.  

Skoleeier har ansvar for at kulturskolen har kvalifiserte lærere. I dette inngår å sikre 

kulturskolelærerne tilsvarende videre- og etterutdanningstilbud som lærerne i 

skoleverket for øvrig. Kommunen kan initiere samarbeid med andre 

kommuner/regioner om etter- og videreutdanning og oppmuntre kulturskolen til å ta 

imot praksisstudenter fra høyere utdanningsinstitusjoner der forholdene ligger til rette 

for det. Skoleeier kan også initiere samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner om 

forskning - og utviklingsarbeid i kulturskolens fag.  

Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den 

undervisningen som tilbys, og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale 

undervisningslokaler vederlagsfritt. Skoleeier bør sørge for at kulturskolen kan tilby 

friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like muligheter for deltagelse i 

kulturskolens tilbud.  

Med henvisning til opplæringsloven kan kulturskolen inngå i fylkesmannens tilsyn med 

kommunene. I tillegg til å etterspørre hva slags kulturskoletilbud kommunen har, kan 

kulturskolens samarbeid med skoleverket og kulturlivet inngå i tilsynet. 

I rammeplanen inngår nasjonale fagplaner. De lokale læreplanene skal ivareta både 

nasjonale normer og lokale tilpasninger med hensyn til mål, innhold, organisering og 

vurdering. Det skal utarbeides lokale læreplaner for alle fag kulturskolen tilbyr. 

Skoleeier har ansvar for drift av kulturskolen og for å sikre at kulturskolen har et system 

for kvalitetssikring av opplæringen.  
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2.2. Skoleleders ansvar 

 
Den enkelte kulturskole er selv ansvarlig for å gjennomføre det kontinuerlige arbeidet 

med kvalitetssikring av de tilbud som gis.  

Skoleleder må legge til rette for pedagogisk utviklingsarbeid for å videreutvikle 

kulturskolens fag. Eksempler på utviklingsarbeid kan være forsøk med ulike måter å 

organisere undervisningen på, bruk av digitale verktøy, produksjon av 

undervisningsmateriell samt flerkulturelle og tverrfaglige prosjekter. 

Kompetanseheving for lærere gjennom systematisk kollegabasert samarbeid kan bidra 

til at læreren videreutvikler egen praksis og refleksjonskompetanse.  

For å sikre en kunnskapsbasert utvikling i skoleslaget, er det behov for ytterligere 

dokumentasjon og empiriske studier knyttet til innhold, arbeidsmåter og vurdering i 

fagene. Kulturskolelæreren og - lederen bør i større grad skoleres i utforsking og 

dokumentasjon av egne praksiserfaringer, gjerne i samarbeid med høyere utdanning. 

Kulturskolens personale bør ha muligheter til å delta i regionale, nasjonale og 

flernasjonale fag- og forskningsnettverk. 

2.3. Samarbeid om elevens læring 

 

Kulturskolen har et særlig ansvar for samarbeid med skoleverk, korps, kor, lag, 

foreninger og frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner. På den måten 

kan eleven møte en helhetlig arena for sin kunstutfoldelse, og få anerkjennelse for 

kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen. Et læringsmiljø som oppmuntrer 

til deltagelse i kulturelle fellesskap har stor betydning for elevenes motivasjon. 

2.3.1. Samarbeid med foreldre/foresatte 

En viktig faktor for at eleven skal lykkes, er at både foreldre og lærere er engasjerte og 
støttende og har forventninger til at barnet skal lære. En løpende kontakt mellom 
kulturskole og hjem om elevens utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats, er 
avgjørende for elevens utvikling og framgang.  

Elever og foreldre skal gjøres kjent med hvilke forventninger kulturskolen har til elevens 

innsats i de ulike programmene. De skal også gjøres kjent med kulturskolens læreplan 

for det aktuelle faget og om hva slags undervisningstilbud de kan forvente. Lærerens 

krav og forventninger til resultat er av stor betydning for elevens innsats og motivasjon. 

Det skal utarbeides tydelige og konkrete mål for hva eleven skal lære, og læreren må 

kunne diskutere og formulere hva som kjennetegner gode læringsprosesser. Lærer og 

foreldre må sammen motivere eleven til aktiv utfoldelse innenfor sitt kunstfaglige 

virkefelt, også utenom den organiserte opplæringstida. 

Elevens personlige, kunstneriske og håndverksmessige vekst og mestring er det 

viktigste målet for opplæringen. Kulturskolelæreren må lære eleven å ta ansvar for 

egen innsats i og mellom undervisningstimene. Metoder for å integrere elevens egen 

trening og øving i opplæringen, bør være et prioritert tema i undervisningen. En del 
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kulturskoler har lange tradisjoner for opplæring av elever og foreldre sammen. Det kan 

stimulere elevens utvikling og lette oppfølgingen i hjemmet. I løpet av skoleåret bør det 

gjennomføres en til to utviklingssamtaler der lærer og elev/foreldre møtes og hvor 

elevens læringsprosess og læringsresultater, trivsel og innsats er tema for dialog og 

vurdering.  

Hovedarenaene for elevenes læring er undervisningstimene og hjemmearbeidet. Men 

læring foregår også i andre sammenhenger. Å delta i ulike formidlingssammenhenger 

er en viktig del av en læringsprosess. Motivasjon styrkes særskilt når elevene får 

samhandle med andre som har kommet lengre enn en selv. Elevene må få mulighet til 

å undre seg og eksperimentere; til å være forskere. De må få oppdage uttrykksmidlene 

og ta dem i bruk.  

Elevmedvirkning og motivasjon henger sammen. Gjennom dialog mellom elev og 

lærer, der elevene får være med å legge planer, utvikle evne til egenvurdering, si sin 

mening om miljøet på kulturskolen, undervisningen og hvordan de lærer, får eleven 

innflytelse på egen læringsprosess. 

 

2.3.2. Samarbeid om en helhetlig kunst- og kulturopplæring 

Læreplanverket for grunnskolen appellerer til et samarbeid mellom grunnskole og 

kulturskole i fagene musikk og kunst og håndverk. I tillegg til samarbeid om innholdet 

i fagene, kan kulturskolens lærere være en viktig ressurs for grunnskolens 

undervisning gjennom felles prosjekter. Kulturskolelærere som jobber i kombinerte 

stillinger mellom kulturskole og grunnskole eller videregående skole, har særlige 

kunnskaper om kulturskoleelevenes kunst- og kulturfaglige kompetanse. En helhetlig 

kunst- og kulturopplæring kan ivareta de ulike elevgruppenes behov gjennom 

systematisk samarbeid og ressursbruk.    

Digitale verktøy kan være egnet til elevers arbeid med kunstfagene. Elevenes 

mediehverdag er preget av at mange typer kommunikasjon og uttrykksmåter 

samvirker; for eksempel bilde, lyd, design og verbalspråk. Det kan stimulere til kunst- 

og kulturprosjekter som ivaretar tverrfaglighet og sidestilte uttrykksformer. Læring 

gjennom digitale medier er en stadig økende aktivitet for barn og unge, og bør også 

inngå i kulturskolenes undervisning. 

 

2.3.3. Vurdering for læring 

Vurdering for læring innebærer veiledning, tilbakemeldinger til eleven og 

utviklingssamtaler med foreldre, der hensikten er å skape best mulige betingelser for 

elevens utvikling. Kulturskolelærernes arbeid med vurdering innenfor ulike fag og 

program, bør styrkes gjennom systematisk kompetanseheving. 

En må belyse sammenhengen mellom kunstneriske mål, kriterier, motivasjon og 

veiledning. Målet er å utvikle god og framtidsrettet vurderingskultur tilpasset 

kulturskolens særpreg.  
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På institusjonsnivå er det nødvendig med løpende vurdering av undervisningsformer 

og organisering, og av alle støttefunksjoner som bidrar til elevens utvikling.  

2.4. Lærerrollen og profesjonen  

”Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevens interesser består, om de 

føler seg flinke og om deres iver vedvarer.” (K06, Generell del). 

Lærerens møte med eleven og elevens møte med de kunstneriske aktivitetene er det 

sentrale i kulturskolen. Kulturskolelæreren må ha et bevisst forhold til sine mange roller 

som profesjonsutøver: Pedagog, utøver, leder av små og store grupper, organisator, 

prosjektleder, koordinator, inspirator, kulturbærer, vurderer og kollega. 

Ledelsen må legge til rette for at lærerne får dele og kritisk vurdere sin yrkeskunnskap. 

De må kunne beskrive og begrunne sin praksis med et felles fagspråk. Slik kan ulike 

kunnskapsformer i større grad komme til uttrykk og profesjonaliteten løftes fram, ikke 

minst i kontakten med personer og institusjoner utenfor kulturskolen.  

Den enkelte kulturskole bør vektlegge og stimulere ulike kompetanser hos læreren. 

Disse bør være gjenstand for refleksjon og tolkning, og legges til grunn for dialoger om 

arbeidsmiljø og læringsmiljø. 

 Kunstfaglig kompetanse  

 Didaktisk kompetanse 

 Kommunikativ kompetanse 

 Refleksjonskompetanse 

 Relasjonskompetanse  

 Lederkompetanse 

 Læreplankompetanse 

 Vurderingskompetanse 

 Yrkesetisk kompetanse 

 

Kulturskolens kvalitet vil avhenge av at lærerne har en arbeidssituasjon hvor de kan 

utvikle seg som utøvere av sitt fag. Lærernes rolle som aktive utøvere skaper gode 

forbilder for elevene. Som del av profesjonsutviklingen er det avgjørende at både 

lærergruppe og ledelse får opplæring i lokalt læreplanarbeid, for å bidra i 

implementeringen av rammeplanen og tilhørende fagplaner.  

2.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen 

 
1. For tilsetting i undervisningsstilling skal det normalt kreves: 

Høyere kunstfaglig utdanning i utøvende og/eller skapende kunstfag, tilpasset 
undervisningsoppgavene for stillingen. Som minimum kreves tre års kunstfaglig 
utdanning. Krav om praktisk pedagogisk utdanning gjelder alle. 
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Alternativt: 

Faglærerutdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag 

Skoleeier kan i særlige tilfelle tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene 
dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. 

2. For tilsetting i lederstilling i kulturskolen skal det kreves samme faglige 
kvalifikasjoner som ved tilsetting i undervisningsstilling. Ledere skal ha minst tre års 
erfaring fra kulturskole og relevant lederutdanning og/eller relevant ledererfaring.  

Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene 
dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. 

2.6. Kvalitet i kulturskolen 

 
Undervisningens kvalitet bør være gjenstand for kontinuerlig debatt i kulturskolen. 

Skoleeier har ansvar for at det finnes et kvalitetssikringssystem for virksomheten, og 

skoleleder har ansvaret for å gjennomføre et systematisk kvalitetssikringsarbeid. 

Arbeidet har som mål å bidra til utvikling av kulturskolen på alle målområdene i 

rammeplanen. Viktige element i kulturskolens kvalitetsarbeid kan være: 

 

Undervisnings- og læringskvalitet: 

 Elevenes egeninnsats og aktivitet  

 Forholdet mellom mål og realisering av de ulike programmene   

 Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø 

 Lærerkompetanse og kollegasamarbeid 

 Pedagogisk utviklingsarbeid  

 

Kvalitet i rammefaktorer: 

 Rutiner for elevopptak 

 Mengde undervisningstid og organisering av undervisningen 

 Utstyr og lokaliteter 

 Ressursbruk 

 

Virksomhetskvalitet: 

 Samarbeid mellom hjem og kulturskole  

 Kompetanseutviklingsplaner for lærere og ledere 

 Samarbeid mellom kulturskole og eksterne kompetansemiljø 

 Aktivitetsnivå, antall konserter/forestillinger/utstillinger 

 Kulturskolens system for kvalitetssikring 

 Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen 

 Arbeidsmiljø 

 Ledelse 

 Samarbeid mellom kulturskole  og eksterne samarbeidspartnere 

 

Mal for kvalitetssikringssystem finnes i rammeplanens kapittel 3. 
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2.7. Lokalt utviklingsarbeid, læreplanarbeid og forskning 

 
Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og 

utviklingsarbeid for å utvikle kunnskap om skoleslaget. Det er viktig at 

kulturskolelærere får støtte til å utvikle egen praksis og til å drive faglig-pedagogisk 

utviklingsarbeid. Det er avgjørende for utviklingen av skoleslaget at både lærergruppe 

og ledelse kan få muligheter til etter-/videreutdanning i læreplanarbeid for å bidra i 

implementeringen av ny rammeplan og tilhørende fagplaner samt utarbeiding av lokale 

læreplaner for kulturskolens fag i den enkelte kommune. 

Høyere kunstfaglige utdanningsinstitusjoner kan i samarbeid med praksisfeltet initiere 

og gjennomføre forskningsprosjekt og pedagogiske og kunstneriske utviklingsprosjekt 

med fokus på blant annet nye arbeidsmåter og organisering av undervisning, utvikling 

av nytt undervisningsmateriell, samarbeid om skapende og utøvende virksomhet, 

tverrfaglige prosjekter, lokalt entreprenørskap og multimediale undervisningsformer.  

 

 



Norsk kulturskoleråd sender med dette ut informasjon og søknadsskjema til alle kommuner og kulturskoler 
om å delta i et forliktende veiledningsløp på to år i forbindelse med implementering av ny Rammeplan for 
kulturskolen.

Kommuner som ønsker å delta må sende inn søknadsskjema innen 20.mai 2016 og søkerne vil få 
tilbakemelding innen midten av juni.

Det ligger en lenke til søknadsskjema i informasjonsbrevet.

Vennlig hilsen
Norsk kulturskoleråd

Telefon: (+47) 73 56 20 00/ e-post: post@kulturskoleradet.no / nettsted: kulturskoleradet.no
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