
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 22.01.2019 

Tidspunkt: 14.00 – 18.00 

 
 
 
 
Orienteringer: 
 Organisering av sektoren oppvekst, kultur og velferd i nye Molde kommune v/kommunalsjef Ann Mari 

Abelvik 
 Salg av Nesset prestegard v/kulturleder Turid Leirvoll Øverås 
 Sak om sandvolleyball-bane som blir lagt frem på første møte i formannskap og kommunestyre 

v/kulturleder Turid Leirvoll Øverås 
 Resultat av nasjonale prøver 2018-19 v/skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm 
 
 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Eva Solstad Alme Lill Kristin Stavik 
leder sekretær 

 
 



Saksliste – Utvalg for oppvekst og kultur, 22.01.2019 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 2/19 Referatsaker   

RS 1/19 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 30.11.18  2008/1799 

RS 2/19 Hovedutskrift og sakspapir i representantskapsmøte 7.12.18 
- Tøndergård 

 2008/1799 

RS 3/19 Skolehelsetjenesten - en samarbeidsarena for kommuner og 
fylkeskommune, svar på henvendelse 

 2018/1348 

RS 4/19 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019  2019/55 



PS 1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2/19 Referatsaker



Tøndergård skole og ressurssenter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 30. november 2018 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide     Molde kommune 

Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune  
  Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 
  Paul Eidhammer    Vestnes kommune 
  Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
      
For øvrig møtte:  

Kjersti Løge     Representantskapet 
Matthias Engel    Foreldrerepresentant 
Marianne Oma    Utdanningsforbundet 
Ole Vikram Andersen    Fagforbundet 
Nora Jørgensen    Inspektør 
Eli Bakke     Rektor, sekretær for styret 

 
Nesset, Gjemnes, Midsund og Eide kommuner meldte forfall. Kari Volden, utdannings-
avdelinga, hadde også forfall. 

 
SAK 41/18  REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
Protokolltilførsel: Framtid i forhold til ny avtale med fylkeskommunen ble diskutert på 
møtet. 
 

SAK 42/18 BUDSJETTFORSLAG 2019 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til budsjett for 2019 med  
en utgifts- og inntektsramme på kr. 55.221.000,-. 
 

SAK 43/18 FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2019 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til investeringsbudsjett 
2019. 
 

SAK 44/18 ARBEID MED NY SAMARBEIDSAVTALE 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 
 

 
Møtet slutt kl. 15.30 
 
Eli Bakke, sekretær 



 
 
 
 
 

STYREMØTE 
 

30.11.2018 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 Saksliste og sakspapirer 
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Molde 30.11.2018 
 

 
 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

 
 
Vi viser til tidligere innkalling til møte i styret for Tøndergård skole og ressurssenter, og 
oversender saksliste og sakspapirer til møtet. 

 
Møtet avholdes: 
 
- Dato:                 Fredag   30.11.2018 
- Tid:        Kl. 13.00 
- Sted:     Kantina, Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Saksliste: 
 

SAK 41/18 Referatsaker ...................................................................................... 3 

SAK 42/18 Budsjettforslag 2019 .......................................................................... 4 

SAK 43/18 Forslag til investeringsbudsjett for 2019 .......................................... 11 

SAK 44/18 Arbeid med ny samarbeidsavtale. ................................................... 14 
 
 
Styrerepresentantene har tidligere mottatt skriv om tidspunktet for møtet. Vennligst gi 
beskjed til skolen på telefon 71 19 56 60 om du kan møte. Ved frafall ber vi om at 
vararepresentanten får beskjed. 
 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til orientering.  
 
 
 
Rolf Harald Blomvik (sign.)                                                    Eli Bakke 
Leder                                                                                        sekretær 
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          Molde 30.11.2018 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 41/18 Referatsaker 

Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

599 KBN perm 05.10.2018 Kommunalbanken Renteheving 0,15 prosentpoeng 

628 298 30.10.2018 Molde kommune Levering av bilder til pensjonistene 

666 Anbud bygg 07.11.2018 AT Byggservice AS Tilbud rehabilitering dusjrom 

671 273 14.11.2018 Geir Løkhaug Korrespondanse om behovsanalyse ved kjøp 

av kommunale tjenester 

674 Ny eieravt. 21.11.2018 KS Svar i f.b.m. Kommunalt oppgavefellesskap 

676 Anbud bygg 21.11.2018 Murmester Terje Kvalvaag AS Tilbud rehabilitering dusjrom 

677 Anbud bygg 21.11.2018 Fugelsnes Bygg Anbud ombygging kantine 

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

335 02 eierk. 03.10.2018 Utvalget Innkalling til møte om samarbeidsmodell 

341 257 15.10.2018 Div. Innkalling møte i samarbeid/skolemiljøutvalg 

349 299,5 01.11.2018 FO Molde Søknad om godkjenning av arbeidsplan 

357 Forsikring 14.11.2018 Gjensidige N&R Oppgave over ansatte med årsverk 

361 223 21.11.2018 Div. Innkalling til møte i arbeidsutvalget 

 
 
 

 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering 
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Molde 24.11.17 

 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 42/18 Budsjettforslag 2019 

 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 

Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

 

Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser eierkommunene har med hensyn 

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

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

Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal fylkes-

kommune etter avtale. 

 

 

Budsjettrammen 

Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 

og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  

Avtalen med fylkeskommunene varer til 1.08.2019, og skal ifølge vedtak i 

utdanningsutvalget, videreføres. Forslag til avtale skulle etter planen foreligge tidlig 

høst 2018, men er fortsatt ikke klar. Vi legger derfor eksisterende avtale til grunn i 

budsjettarbeidet vårt. 

 

I tillegg til elever fra eierkommunene og fra Møre og Romsdal Fylkeskommune har 

skolen gjesteelever fra andre kommuner.  

En del av våre eierkommuner kjøper plasser utover det antall plasser de abonnerer 

på.  

 

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

 

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

Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede ekstraressurser på 

enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i vårsemesteret 2019.  Antall 

elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra dagens elevsituasjon, og nye 

henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. Det vil bli foretatt en budsjett-

mailto:tondergard@o2i.net
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justering i løpet av høsten 2019 når antall elever skoleåret 2019/2020 er klart, om dette 

avviker vesentlig fra det vi har beregnet. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 

2019, til sammen 35 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 

videregående skole og til lærere utenom eierkommunene. Prisen på tjenesten blir 

regulert etter konsumprisindeksen der arbeidslønn er dominerende faktor. Fra 

1.1.2019 er prisen kr 900,- pr. time. 

 

Budsjettforslag for 2019 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 

Grunnskoleelever 

Skole: 

16 abonnementsplasser. 

25 ekstra skoleplasser våren 2019, 19 ekstra plasser høsten 2019. 

4 gjesteelever våren 2019, 4 gjesteelever høsten 2019. 

 

Internat: 

2,5 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2019, 3 plasser høsten 2019. 

 

4 gjesteelever våren 2019 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 

4 gjesteelever høsten 2019. 

 

Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal fylkeskommune) 

Skole: 

17 elever våren 2019 

17 elever høsten 2019. 

 

Internat: 

4 elever våren 2019. 

4 elever høsten 2019 

 

Samlet elevtall vårsemesteret 2019 er 58, inkludert delte plasser. Med bakgrunn i de 

forespørsler vi har hatt vedrørende neste skoleår, har vi valgt å legge opp til et 

tilnærmet likt elevtall for neste høst i forhold til det vi har våren 2019. Både skole og 

internat har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og skulle vi få et høyere evt. et 

lavere elevtall høstsemesteret 2019 enn budsjettert, vil dette bli justert i budsjett-

justeringene høsten 2019  

Behovet for internat varierer, og siste årene har elevtallet ved internatene hatt en jevn 

nedgang. Fylkeskommunen betaler grunnsatsen for internatplass for elever i 

videregående skole som ikke bor i pendleravstand, elevens hjemkommune dekker 

kostnader for elever i grunnskolealder.  

mailto:tondergard@o2i.net
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Dette skoleåret alle bygningene i bruk, både hybelhuset og de tre internatene. Internat 

1 brukes imidlertid til undervisningslokale. 

 

Beregning av skole- og internatsatser for 2019 

 

Konsumprisindeks  

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 

beregnet til 3,1 % (okt.17-okt.18) Konsumprisindeksen KPI- totalindeksen er i samme 

perioden også beregnet til 3,1%  

Sist skoleår vedtok styret og representantskapet å se bort fra konsumprisindeksen 

ved justering av skole og internatsatsene. Grunnene til dette var at skolen de senere 

årene har hatt et betydelig mindreforbruk. Bygningsmasse fra 1972 har gitt 

utfordringer i forhold til nødvendige rehabiliteringsarbeider. Skolen fikk bl.a. beskjed 

om at ventilasjonen ikke tilfredsstilte dagens krav og måtte skiftes. I tillegg var 

varmeanlegget (takvarme) delvis defekt, og vinduer, tak, dører og gulv bar preg av 

alder, og var klar for utskifting.  

Sommeren 2017 ble siste del av prosjekt varme-ventilasjon i skolebygningen 

ferdigstilt. Skolens mindreforbruk har gjort nødvendige vedlikeholdsarbeid mulig uten 

låneopptak. Vi har fortsatt utfordringer i forhold til øvrig del av bygningsmassen, bl. 

kantinebygget og det ene internatbygget. Kantinebygget kan rehabiliteres med 

finansiering av allerede avsatte midler. Rehabilitering av det ene internatet foreslår vi 

utsettes til evt. framtidig behov for internat er avklart. 

Slik vi vurderer det er ikke behovet for økning av reserver på fond nødvendig i 

framtiden slik det har vært siste årene. Dette førte til at skole og internatsatsene kun 

ble økt med 1,5 % for 2018, dette til tross for at konsumprisindeksen (arbeidslønn 

som dominerende faktor) var på 2,4% (okt.16 – okt.17) 

Slik praksis har vært skulle satsene for 2019 økes med 3,1 % i forslag til budsjett for 

2019 om konsumprisindeksen,-arbeidslønn som dominerende faktor (okt.17 okt.18) 

hadde vært lagt til grunn. Vi foreslår imidlertid en moderat økning på 1,5% også for 

neste år.   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2019 blir dermed slik: 

 

 Sats 2018  2019 

Skoleplass 458 000 465 000 

Internatplass 463 000   469 000 

 

Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale om kjøp av undervisningstjenester 

mellom Tøndergård skole og Møre og Romsdal fylkeskommune. I avtalen heter det at 

prisen skal økes i henhold til konsumprisindeksen med arbeidslønn som dominerende 

mailto:tondergard@o2i.net
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faktor. Vi foreslår imidlertid en videreføring av praksis om samme sats for 

fylkeskommunen som for kommunene. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 

 

- arbeidsgiveravgift 14,1 %  

- arbeidsgivers premie i KLP 19%  

- arbeidsgivers premie i SPK 12.35 % 

- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.05.2018 

- forventet pris og lønnsvekst  

  

 

 

Utgiftsposter 

10 Fast lønn 

Lønnsutgiftene legger budsjett 2018 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 

 

10121 Ansvar 82300 Lønn lærere 

Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 

enkelte pr. 01.05.2018. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 

Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 

til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 

på grunn av seniortiltak, og i vårsemesteret 2019 vil vi ha en lærer som deltar i 

vikarordningene i forhold til videreutdanning.  

Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veilednings-tjeneste er innbefattet i 

lønnsutgiftene.  

10111 Ansvar 82300 Lønn faste stillinger 

Tøndergård skole og ressurssenter har fra august 2018 organisert SFO/ tilsynstilbud 

for elever ved skolen fra Molde kommune. Fra 2019 vil dette være et tilbud også i ferier. 

Dette fører til at vi kan tilby flere ansatte større stillingsstørrelse. Det er tatt høyde for 

dette i budsjettet. 

 

10111 Ansvar 82310 Lønn faste stillinger  

Lønnsutgiftene på internatet baserer seg på lønnsplassering pr 1.5.2018. På grunn av 

bl.a. organisasjonsendringer med reduksjon av administrasjonsressurs på internatet 

har 2 ansatte en høyere årslønn enn de ville ha hatt ved ordinær tilsetting. En tredje 

person med samme betingelser har permisjon i vårsemesteret, men vil mest 

sannsynlig være tilbake fra høstsemesteret 2019. Det er tatt høyde for dette i budsjettet 
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Driftsutgifter. 

14501 Refusjon ubrukt eierandel 

I samarbeidsavtalen for Tøndergård skole og ressurssenter er det bestemt at 

eierkommuner som ikke benytter abonnementsplassen sin får refundert inntil 50 % av 

prisen.  I 2018 er maks beløp tilbakeført. Dette utgjør kr. 553.417,- 

I tillegg ble differensierte satser for kjøp av skoleplasser vedtatt innført i 2014. Dette 

innebærer at eierkommunene som kjøper plasser utover abonnementsplassene får 

en reduksjon på 5 % pr. plass. (styresak 49/14 og representantskap-sak 20/14).  

For 2018 utgjør dette en tilbakebetaling på kr 496.548,- 

Vi ser for oss en tilsvarende tilbakebetaling også i 2019.  

Det er tatt høyde for dette i budsjettet. 

 

14506 Overføringer til Molde kommune 

Molde kommune har utført en rekke tjenester for skolen uten å ta seg betalt for dette. 

Skolen har mottatt varsel om at dette er en ordning som vil opphøre fra 2018. I brev 

datert 3.11.2017 har skolen mottatt et foreløpig overslag over hvilke årlige kostnader 

kommunen ser for seg at dette vil medføre for skolen. Regnskap, lønnskjøring, ROR- 

IKT, muligheter for konsultasjoner med personalavdelingen og kommuneadvokat er 

tjenester skolen nå må betale for. Det er tatt høyde for dette i budsjettet. 

 

Inntektsposter 

 

17290 Refusjon mva. 

Molde kommune har fram til 2017 fått overført en del av skolens mva. i forhold til 

driftsbudsjettet. Dette ble endret fra 2018. Skolen vil nå få tilbakeført all mva. både i 

forhold til drift og investering.  

 

17301 Fylkestilskudd 

Møre og Romsdal Fylkeskommune abonnerer på 17 skoleplasser i vårsemesteret 

2019. I tillegg kjøper fylkeskommunene 4 internatplasser vårsemesteret 2019. 

Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av elevene. Det 

videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, og mange av 

elevene er avhengig av internattilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp til et 

tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2019 som for vårsemesteret i 

vårt forslag til budsjett.  

 

17503 Refundert fra gjesteelever 

Det budsjetteres med 4 gjesteelever våren 2019 og 4 elever høsten 2019. 

På internatet budsjetteres det med 4 internatelever våren 2019 og 4 elever for 

vårsemesteret. 
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7502 Internatopphold eierkommuner 

Det budsjetteres med 2,5 elevplasser for våren 2019 og 3 for høsten 2019.  

 

17802 Elevandel eierkommunene 

16 abonnementsplasser, samt kjøp av 25 ekstra skoleplasser våren 2019 og 19 ekstra 

plasser høsten 2019. 

Refusjoner av lønnskostnader til organisering av SFO og tilsynstilbud er lagt inn i 

budsjettet. 

 

Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på enkelt-

elever som er tilkjent ekstraressurser både på skole og internat. Disse lønnsutgiftene 

blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2018 er lagt til grunn for 2019 

 

Budsjettjusteringer høsten 2019 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen i 

høstsemesteret. 

 

 

Avslutning 

I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  

 

• Elektronisk arkivering. Arbeidet skulle etter planen gjøres i 2018. På grunn av 

problemer hos leverandør ble det imidlertid nødvendig med ny utlysing av 

konkurranse. 

• Montere varslingsanlegg i bygningsmassen til bruk i krisesituasjoner 

• Veiledningstjenesten  

- følge opp de behov eierkommunene har.  

- arrangere og gjennomføre kurs. 

• Avklare hvilken selskapsform Tøndergård skole og ressurssenter være fra 

1.01.2020 

• Inkluderende arbeidsliv videreføres 

• Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte og 

forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

• Følge opp plan for rehabilitering vedtatt av styret i sak 4/18, 13.april 2018, 

Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen  

 

Rektor mener å kunne legge fram et budsjettforslag for styret for Tøndergård skole og 

ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens elever på en tilfreds-

stillende måte. 
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Budsjettforslag for 2019, med regnskap pr. 13.11.18 følger vedlagt. Budsjett for 2019 

balanserer på kr. 55.221.000,- 

 

Rektor vil overfor styret for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at budsjett for 

2019 godkjennes. 

 

Innstilling: 

Styret godkjenner forslag til budsjett for 2019 med en utgifts- og inntektsramme på kr. 

55.221.000,- 
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Molde 30.11.2018 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 43/18 Forslag til investeringsbudsjett for 2019 

 
I styresak 4/18 Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen 
ble prioriteringer i forhold til rehabiliteringsoppgaver vedtatt. 
Arbeidet sommeren 2018 er i hovedsak i samsvar med vedtatt plan, men noe arbeid 
gjenstår fortsatt.. 
 
Arbeid utført sommeren 2018: 

1. Nytt gulvbelegg med ledelinjer i skolens østfløy og i skolens inngangsparti. 

2. Nytt gulvbelegg i nordfløyen og på et av klasserommene 

3. Fjerning av dørstokker i administrasjonsfløyen 

4. Nytt kjøkken på et av internatene 

 
Arbeid som ikke ble utført:  
 

1. Ferdigstillelse av aktivitetsplass.  
Entreprenør har hatt et stort arbeidspress siste året, med ansvar for flere store 
prosjekt. Vi har fått signaler om snarlig oppstart flere ganger, uten at det har 
skjedd noe. Aktivitetsplassen er for lengst tatt i bruk. Det er kun små justeringer 
som gjenstår før plassen framstår som avtalt. 
 

2. Drenering rundt internat 2.  
Prøvegraving sommeren 2018 viste at problemet med fuktinntrenging i kjelleren 
på internat 2 ikke skyldes dårlig drenering på internatets østside slik først antatt. 
Det ble fastslått at årsaken var sprekker i kobberrørene som er murt inn i veggen 
under badet. Å utbedre dette blir et stort og svært kostnadskrevende prosjekt i 
følge entreprenør som har sett på bygget i samarbeid med vaktmester. Vi 
foreslår derfor at vi avventer å ta stilling til hva som skal gjøres til en har bedre 
oversikt over framtidig behov for internatbygg. Et alternativ til reparasjoner, kan 
være å rive bygget og sette opp et nybygg som er tilrettelagt for elever med 
fysiske funksjonshemminger. Slik internatbygningene er pr. dato har de ikke 
universell utforming. 
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3. Utskifting av kjøkken på det tredje internatet. 
Det gjenstår fortsatt utskifting av kjøkken på et av internatene. Vi foreslår at 
dette arbeidet utsettes til det er avklart hva en gjør med bygningsmassen på 
internat 2, og problemet med sprukne rør som er støpt inn i betongen. 

 
Framtidige utfordringer: 
Kantinebygget: 
Et av skolens bygg inneholder kantine, storkjøkken, møterom og kontor i første etasje. 
I kjelleretasjen er det stort matvarelager, kjølerom, fryserom og lagerrom for 
vaktmester. 
Bygget har et stort renoveringsbehov. Både vinduer, gulv, dører og toalettrom er fra 
byggeår.  Flere av vinduene er punktert. Bygget er mye brukt til møtevirksomhet, til 
kantinevirksomhet og til ulike arrangement. Både kantine, kjøkken og møterom blir 
også utleid utenom arbeidstid. Skolen har fått stipulert et prisoverslag på kostnader til 
rehabilitering av byggets 1.etg., med utskifting av vinduer, beslag og solskjerming, nye 
dører og gulvbelegg, samt maling og snekkerarbeid. En slik kostnad, stipulert til kr. 
700.000 inkl. mva. vil kunne dekkes av avsatte fondsmidler. 
 
Dusjrom, jentegarderoben. 
Dusjrommet i jentegarderoben er midlertidig avstengt, da flere av flisene i dusjsonen 
har løsnet fra veggen. Et snarlig renoveringsarbeid her er påkrevd. Dette rommet er 
fra byggeår, og vi har derfor blitt sterkt anbefalt å renovere hele rommet, framfor en 
midlertidig utbedring av den veggen der fliser har falt ned. Vi har fått et 
kostnadsoverslag på arbeidet i størrelsesorden kr. 200.000,-  
 
Varslingsanlegg, 
Skolen har laget utkast til beredskapsplan etter mal fra Molde kommune. Planen er 
enda ikke ferdigstilt, da vi har avventet måte å varsle elever og ansatte ved 
trusselsituasjoner. Molde kommune har formidlet et ønske om at vi har samme type 
system som de øvrige skolene i kommunen. Kommunen er nå i forhandlinger med 
leverandør av anlegg. Vi må påregne kostnader til kjøp og installering i løpet av 2019. 
Rektor har vært i kontakt med leverandør av utstyret og bedt om et kostnadsoverslag 
som kan legges fram for styret, men har fått tilbakemelding fra firmaet om at 
beredskapssjefen i Molde kommune har bedt firmaet vente med dette til en har klart et 
løsningsforslag for skolene som inneholder: 
 

• Beskrivelse av løsningen 

• Alle aktørers rolle i prosessen videre 

• Alternativer til valg av utstyr 

• Prisoversikt for utstyr og installasjon 

• Kostnader for tjenesten fra Molde Brann- og Redningsvesen 

• Eventuelle kostnader for drift. 
 
En sak velrørende kostnader knyttet til varslingsanlegg vil bli lagt fram for styret i løpet 
av vårsemesteret 2019. 
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Vi foreslår følgende investeringsbudsjett for 2019: 

 
1. Ev. økning i KLP egenkapitalfond    Kr 200.000,- 

Dekkes fra disposisjonsfond 
 

2. Renovering av kantinebygget med nye vinduer,  
dører, gulv, samt maling og snekkerarbeid 
Dekkes av disposisjonsfond     Kr       700.000 
            

3. Renovering av dusjrom, jentegarderobe    Kr  200.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond 

 
 
TOTALT         Kr   1.100.000,- 
 
Innstilling:                                                                            
Styret godkjenner forslag til investeringsbudsjett 2019 
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Molde 30.11.2018 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

 

SAK 44/18 Arbeid med ny samarbeidsavtale. 

 
Tøndergård skole og ressurssenter er inne i en prosess der ulike interkommunale 

samarbeidsformer er under vurdering (styresak 43/17).  

I eierskapsmøtet 26. juni 2017 ble det konkludert med at eksisterende 

samarbeidsavtale skal gjelde til 1. januar 2020. Omorganisering i forbindelse med 

kommunereformen er da gjennomført.  

Tøndergård skole og ressurssenter er som tidligere orientert om formelt sett registrert 

som et organisasjonsledd under Molde kommune i Brønnøysundregistrene. Med andre 

ord ikke registrert som egen juridisk enhet. Praksis har imidlertid vært at skolen har 

vært ansett som egen juridisk enhet av eierne. Dette er en utfordring for revisjon i 

forhold skolens årsbudsjett og årsregnskap. 

For å imøtekomme revisors krav om avklaring om hvorvidt Tøndergård skole og 

ressurssenter er et eget rettsubjekt eller ikke, ble følgende vedtak fattet i styremøte 

24.11.2017, sak 47/17 

 

Tøndergård skole og ressurssenter vurderes som eget rettssubjekt av eierne i 2018 

og 2019. Ulike samarbeidsformer skal utredes i løpet av 2018, og behandles i skolens 

eierkommuner i løpet av skoleåret 2018/2019.   

 
Eiermøte 13.09.2018 
Rådmenn og ordførere fra skolens eierkommuner ble innkalt til eiermøte på 
Tøndergård skole og ressurssenter 13.09.2018. På møtet var alle 9 eierkommunene 
representert 
Rektor startet møtet med en orientering vedrørende drift av skolen, og ga en 
oppsummering over årsaker til behov for revidering av eksisterende samarbeidsavtale. 
 
Alle kommunenes representanter uttrykte et ønske om fortsatt å være medeier i 
Tøndergård skole og ressurssenter. 
 
Rektor orienterte om ny kommunelov vedtatt i juli 2018, og gjeldende fra 1.07.2019. 
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I ny lov er to modeller for interkommunalt samarbeid vedrørende Tøndergård skole og 
ressurssenter aktuelle: 
 

A. § 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap  

B. § 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 

Det ble ikke konkludert med valg av samarbeidsmodell på møtet. Det viktigste for 

kommunene er forutsigbarhet i forhold til kostnader, at eierandeler blir videreført i den 

nye avtalen og at det blir arrangert faste møter mellom skole og representanter fra den 

enkelte kommune.  

Det ble foreslått at et utvalg oppnevnt av eierkommunene skal arbeide videre med 

forslag til samarbeidsmodell i løpet av høsten 2018. I løpet av januar/februar 2019 skal 

forslag til ny samarbeidsavtale legges fram for eierne i nytt eiermøte.  

Forslag til ny samarbeidsavtale sendes deretter ut til kommunestyrene i den enkelte 

eierkommune for behandling (med de endringer en har blitt enig om på eiermøtet) 

Forslag til medlemmer i utvalget: 

 

1 representant fra Molde kommune.  

1 representant fra Fræna/Eide (Hustadvika kommune):  

Forslag: Per Sverre Ersvik 

Styrets leder: Rolf Harald Blomvik 

Representantskapets leder: Kjersti Løge 

Rektor Tøndergård skole og ressurssenter: Eli Bakke 

 

Det ble fremmet forslag til utvalget om at eierandel til den enkelte kommune skal 

baseres på innbyggertallet pr. 01.01., og at eierkommunenes økonomiske forpliktelser 

i forhold til abonnementsplasser videreføres. 

Utvalget ser også på hvorvidt finansieringsordningen for veiledningstjenester skal 

videreføres, eller om dette skal være en ordning den enkelte kommune betaler for evt. 

betaler deler av. 

 

Møte i utvalget som skal arbeide med ny samarbeidsmodell 01.11.2019 

Torsdag 01.11.2018 ble det avholdt møte i utvalget som fikk i oppdrag å arbeide med 

utkast til ny samarbeidsmodell.  

På møtet deltok Ann Mari Abelvik, Molde/ Midsund/ Nesset kommune, Per Sverre 

Ersvik, Fræna/Eide kommune  

Rolf Harald Blomvik, styreleder, Kjersti Løge, representantskapsleder og Eli Bakke, 

rektor.  

 

Rektor ga en kort orientering om:  

• Skolens historikk, drift og økonomi.  

• Bakgrunnen for behov for revidering av samarbeidsavtalen.  
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• Alternative interkommunale samarbeidsmodeller med utgangspunkt i ny 

kommunelov 

• Erfaringer fra studietur til tilsvarende interkommunale skoler.  

 

Representanten fra nye Molde kommune, Ann-Mari Abelvik, og representanten fra 

Hustavika kommune, Per Sverre Ervik, framhevet vertskommunemodellen som den 

mest naturlige samarbeidsmodellen i forhold til framtidig samarbeid. De mente begge 

at det er viktig å se på Tøndergård skole og ressurssenter som del av det ordinære 

grunnskoletilbudet.  

Abelvik viste til andre samarbeid med denne organiseringen der kommunene sikres 

medinnflytelse ved at det organiseres årlige møter der rådmennene fra de ulike 

eierkommuner møter ledelsen og holdes orientert om drift, utfordringer etc.                                                                                                          

Den nye samarbeidsmodellen «Kommunalt oppgavefellesskap» har en så langt lite 

kunnskap om, utover det som står i lovteksten. I følge KS vil KS-advokatene bli 

skolert i forhold til denne modellen tidlig vår 2019. En avventer derfor endelig tilråding 

til forslag om ny samarbeidsmodell til en har mer kunnskap om fordeler/ulemper med 

valg av denne modellen i forhold til vertskommunemodellen.  

 

Målet er at et forslag til samarbeidsavtale foreligger i løpet av våren/sommeren 2019, 

og at denne sendes ut til de ulike kommunestyrene til behandling høsten 2019.  

Det understrekes at det viktigste i fortsettelsen er en samarbeidsavtale som ivaretar 

tilbudet ved skolen, gir forutsigbarhet til kostnader ved driften, og sikrer den enkelte 

kommunes eierandel.  

 

Konklusjon på møtet ble at rektor lager et utkast til forslag om ny samarbeidsavtale 

som i første runde er basert på vertskommunemodellen. Denne sendes til 

medlemmene i utvalget, som kommer med innspill til forslaget. Rektor innkaller til nytt 

møte i utvalget i løpet av våren 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2019) - År/Periode 2019 1 - 11 21.11.2018
Dr.budsj 2019(gr Regnskap Budsjett Regnskap

2019/V:325 2018 2018 2017
Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 15.700.000 13.723.911 15.000.000 12.819.054
  10121 LØNN LÆRERE 13.550.000 11.762.577 12.500.000 11.114.966
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 30.000 25.303 30.000 25.221
  10141 LØNN VAKTMESTER 360.000 449.420 360.000 556.860
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 25.000 31.555 18.000 20.828
  10201 FERIEVIKAR 10.000 5.230 15.000 1.906
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 100.636 100.000 93.765
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 250.000 298.271 250.000 394.001
  10221 PERMISJONSVIKAR 20.000 83.761 20.000 69.775
  10391 EKSTRAHJELP 300.000 351.352 300.000 353.965
  10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 0 841 0 0
  10501 KLESGODTGJØRELSE 30.000 28.038 30.000 26.568
  10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 0 0 0 8.500
  10751 FASTLØNN RENHOLD 450.000 450.586 480.000 417.115
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 10.000 9.616 10.000 13.304
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 10.000 8.997 10.000 8.197
  10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 0 5.211 10.000 26.419
  10811 GODTGJØRELSE STYRET 19.000 0 19.000 0
  10911 PENSJONSANDEL KLP 3.185.350 2.648.012 3.132.000 2.464.016
  10912 PENSJONSANDEL SPK 1.677.130 1.289.529 1.547.000 1.259.875
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -416.000 -2.798 -160.000 -210.021
  10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 0 16.645 0 15.291
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 95.000 82.960 95.000 90.757
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 55.000 52.717 25.000 6.496
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.930.273 4.295.409 4.699.000 4.088.020
  11001 KONTORUTGIFTER 30.000 11.966 30.000 21.881
  11051 LÆREMIDLER/BØKER 100.000 50.143 61.000 59.219
  11052 LÆREMIDLER/MATERIELL 120.000 59.249 120.000 51.561
  11053 MAT OG HELSE 120.000 122.687 120.000 137.098
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE25.000 0 25.000 818
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 60.000 54.140 60.000 106.209
  11151 MATVARER 30.000 19.511 30.000 4.589
  11152 BEVERTNING 50.000 79.011 25.000 33.241
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 50.000 80.386 50.000 107.196
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 25.000 18.836 25.000 27.189
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL20.000 18.685 20.000 13.643
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 10.000 8.198 10.000 5.716
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 80.000 51.809 80.000 80.843
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 10.000 6.354 15.000 11.555
  11306 PORTO 15.000 14.974 12.000 9.681
  11309 BANKOMKOSTNINGER 3.000 3.222 3.000 2.082
  11401 ANNONSEUTGIFTER 5.000 2.258 5.000 4.599
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 20.000 15.144 20.000 14.184
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 0 2.771 0 5.680
  11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 40.000 12.909 40.000 31.045
  11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 20.000 15.090 20.000 3.000
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 20.000 33.394 20.000 1.200
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 85.000 89.374 85.000 112.796
  11602 Sperret - REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 17.546 0 7.319
  11650 Sperret - TELEFONGODTGJL. AVGPL. 4.000 3.520 4.000 3.520
  11661 STIPEND - OPPGPL/AVG.FRI 0 0 100.000 100.000
  11662 ETTERLØNN DØDSFALL OPPGPL./AVGFRI 0 0 0 33.191
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 35.000 57.703 30.000 36.764
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 21.000 6.317 20.000 20.497
  11721 SKYSS AV ELEVER 0 5.007 40.000 5.602
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  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 130.000 128.789 20.000 73.813
  11801 ELEKTRISK STRØM 386.000 249.850 265.000 269.507
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR113.000 101.876 109.000 117.829
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.250.000 243.571 212.000 116.467
  11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3.100 2.958 3.000 2.073
  11855 ADM TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP -IKKE AVG.PL. 0 166 0 153
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 12.000 7.980 15.000 10.149
  11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 100.000 130.985 100.000 101.045
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 45.000 29.749 45.000 41.445
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 50.000 32.501 45.000 44.172
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 20.000 16.550 25.000 9.995
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR25.000 27.456 15.000 9.620
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 50.000 13.429 50.000 45.739
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 130.000 128.980 108.000 42.693
  12251 LEASING AV MASKINER 25.000 26.310 25.000 23.370
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 200.000 17.834 150.000 3.501
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 40.000 41.926 60.000 75.804
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 70.000 68.308 45.000 34.433
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 25.000 45.129 25.000 23.381
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 80.000 62.966 20.000 23.517
  12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL150.000 84.211 200.000 178.684
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 15.000 530 15.000 1.200
  14290 BETALT MVA DRIFT 300.000 298.930 300.000 310.771
  14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 1.000.000 0 1.000.000 883.208
  14504 REFUSJON LØNN 600.000 0 600.000 405.095
  14506 OVERFØRING TIL MOLDE KOMMUNE 900.000 0 937.000 0
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 0 10.000 7.287
  15001 RENTER PÅ LÅN 10.000 18.481 90.000 44.904
  15101 AVDRAG PÅ LÅN 120.000 2.030.000 415.000 330.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 481.694 941.599 310.000 7.068.829
  16212 VARSELGEBYR 0 -1.400 0 -560
  16215 INNTEKT EGNE KURS -30.000 0 -30.000 -86.950
  16301 LEIEINNTEKTER -10.000 -11.050 -12.000 -9.720
  17001 REFUSJONER FRA STATEN 0 -260.323 0 -400.232
  17101 REFUSJON SYKELØNN -260.000 -712.746 -322.000 -565.336
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -500.000 -254.665 -250.000 -254.955
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -300.000 -298.930 -300.000 -310.771
  17301 FYLKESTILSKUDD -11.905.000 -14.214.101 -13.900.000 -15.259.288
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3.340.000 -3.195.080 -3.060.000 -3.181.906
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -60.000 -70.734 -100.000 -283.405
  17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -30.813.000 -30.206.752 -26.700.000 -27.471.373
  19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -100.000 -178.151 -100.000 -162.084
  19009 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 -106 0 -18
  19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD 0 -2.941.599 0 -4.268.829
Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -598.453 -11.016.588 0 -7.239.953

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 4.650.000 4.349.207 4.800.000 4.451.794
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 5.000 1.048 0 0
  10141 LØNN VAKTMESTER 80.000 120.405 75.000 115.438
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 600.000 532.359 620.000 574.512
  10201 FERIEVIKAR 10.000 10.505 10.000 12.347
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 70.000 74.646 100.000 99.792
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 70.000 163.980 70.000 209.982
  10221 PERMISJONSVIKAR 25.000 27.979 25.000 17.211
  10391 EKSTRAHJELP 30.000 45.167 40.000 50.602
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2019) - År/Periode 2019 1 - 11 21.11.2018
Dr.budsj 2019(gr Regnskap Budsjett Regnskap

2019/V:325 2018 2018 2017
  10501 KLESGODTGJØRELSE 10.000 8.873 10.000 9.209
  10751 FASTLØNN RENHOLD 196.000 173.440 195.000 170.236
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 0 0 0 1.458
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 0 4.844 0 50.262
  10911 PENSJONSANDEL KLP 1.051.650 953.210 1.121.000 995.732
  10912 PENSJONSANDEL SPK 618 0 0 0
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -47.000 -2.798 -160.000 -224.772
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 22.000 20.480 22.000 20.695
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 12.000 11.283 7.000 1.334
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 948.685 793.747 986.000 899.609
  11001 KONTORUTGIFTER 6.000 2.820 6.000 8.028
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 0 3.112 0 0
  11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 3.000 0 5.000 0
  11151 MATVARER 165.000 217.756 185.000 230.143
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 20.000 53.712 25.000 41.187
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 6.000 3.827 12.000 13.582
  11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 2.000 2.728 2.000 5.006
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 0 1.910 0 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 6.000 14.181 6.000 5.037
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 3.000 1.380 5.000 3.669
  11306 PORTO 3.000 4.070 3.000 3.144
  11401 ANNONSEUTGIFTER 1.000 753 1.000 765
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 3.000 0 3.000 0
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 10.000 0 20.000 0
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 5.000 0 10.000 0
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2.000 0 2.000 2.382
  11602 Sperret - REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 0 0 132
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 15.000 22.032 15.000 17.967
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 10.000 1.692 12.000 12.056
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0 1.259 0 255
  11801 ELEKTRISK STRØM 128.500 221.435 150.000 161.261
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR28.000 33.562 36.000 23.566
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.27.000 22.128 46.000 49.914
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 3.000 4.635 0 4.635
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 30.000 27.749 40.000 38.063
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 40.000 36.221 40.000 40.372
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 35.000 31.785 28.000 29.357
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 0 498 0 835
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 20.000 33.913 31.000 22.986
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 5.000 5.537 10.000 770
  12251 LEASING AV MASKINER 0 3.222 0 0
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 4.000 26.857 10.000 6.134
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 0 0 0 2.014
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 25.000 22.769 23.000 11.478
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 5.000 3.653 5.000 5.863
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 5.000 1.498 5.000 3.836
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 2.000 0 2.000 0
  14290 BETALT MVA DRIFT 150.000 156.458 130.000 137.491
  16302 ELEVHUSLEIE 0 0 0 -20.000
  17101 REFUSJON SYKELØNN -70.000 -498.635 -70.000 -604.288
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER 0 -30.862 0 0
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -150.000 -156.458 -130.000 -137.491
  17301 FYLKESTILSKUDD -1.876.000 -2.392.167 -2.778.000 -3.192.000
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4.276.000 -4.164.978 -4.284.000 -4.083.218
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE 0 0 0 -3.960
  17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1.531.000 -1.470.495 -1.527.000 -1.216.822
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2019) - År/Periode 2019 1 - 11 21.11.2018
Dr.budsj 2019(gr Regnskap Budsjett Regnskap

2019/V:325 2018 2018 2017
Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 598.453 -462.068 0 -920.411

T O T A L T 0 -11.478.655 0 -8.160.364
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 07. DESEMBER 2018 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Rolf Jonas Hurlen   Nesset kommune 

Jan Karstein Schjølberg  Gjemnes kommune 

Frits Inge Godø (vara)   Midsund kommune 

Helge Kjøll jr.    Aukra kommune 

Kari Strand Nergård    Eide kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Fræna og Vestnes kommuner hadde forfall. 

 

SAK 6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

SAK 7/18 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2017/2018 

Enstemmige vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for 
skoleåret 2017/2018 til orientering.  
 

SAK 8/18 Kommentarer til driftsbudsjett for 2018 

Enstemmig vedtak:  

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

budsjett for 2018. 

 

SAK 9/18 Budsjettforslag 2019 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til budsjett for 
2019 med en utgifts- og inntektsramme på kr. 55.221.000,-. 
 

SAK 10/18 Forslag til investeringsbudsjett for 2019 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til 
investeringsbudsjett for 2019. 
 
 

 

 

 

 

 



 

SAK 11/18 Arbeid med ny samarbeidsavtale 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter ønsker en vertskommunemodell 
med felles folkevalgt nemnd. Dette vil kunne ta vare på eierforholdet til skolen. 
 
 

 

Møtet sluttet kl. 14.30. 

Eli Bakke, ref. 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

 
Bankgiro: 9650 25 45547 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 
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Molde 7.12.2018 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE 

OG RESSURSSENTER 
 
TID:     Fredag 7. desember 2018 kl. 13.00 
Sted:   NB! Tøndergård skole og ressurssenter, Datarommet 
 

SAKSLISTE: 

 
SAK 6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ......................................... 3 
SAK 7/18 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2017/2018 ............................... 6 
SAK 8/18    Kommentarer til driftsbudsjett for 2018 ............................................. 7 

SAK 9/18    Budsjettforslag 2019 ....................................................................... 10 
Sak 10/18   Forslag til investeringsbudsjett for 2018 ......................................... 17 

Sak 11/18   Arbeid med ny samarbeidsavtale. .................................................. 20 
 
Vennligst gi beskjed til skolen om du kan møte. tlf. 71 19 56 60. Innkalling blir sendt 
vararepresentanten til underretning. Det er fint om du kontakter vararepresentant om 
du er forhindret fra å delta. 
 
 
 
 
Kjersti Løge        Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
       
         Eli BakkLeder i representantskapet     Rektor 
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Molde 7.12.2018 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 6/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

 
Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 20. april 2018 
følger vedlagt. 
 
 
Innstilling 
 
Protokollen godkjennes  
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 20. APRIL 2018 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Edmund Morewood (vara)  Nesset kommune 

Elisabeth Langeland   Fræna kommune 

Jan Karstein Schjølberg  Gjemnes kommune 

Frits Inge Godø (vara)   Midsund kommune 

Kari Strand Nergård    Eide kommune 

Arnfinn Stige    Vestnes kommune 

Heidi Løklingholm (vara)  Aukra kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Rauma kommune hadde forfall. 

 

SAK 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

SAK 2/18 Godkjenning av Tøndergård skole og ressurssenters regnskap for 2017 

Enstemmige vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet for 2017.  
 

SAK 3/18 Modeller for interkommunalt samarbeid 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar saken til orientering. 

 

SAK 4/18 Rullering av 5-års strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen på 

Tøndergård skole og ressurssenter 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner 5-årig strategiplan for 
rehabilitering av bygningsmassen. Planen rulleres hvert år i forbindelse med 
regnskapsavslutning. 
 

SAK 5/18 Regnskapsmessig mindreforbruk 2017 

Enstemmig vedtak:  

Mindreforbruket for 2017 på 2.941.599,- disponeres slik: 

mailto:tondergard@o2i.net
http://www.tondergard.skole.no/
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A. Kr. 2.000.000,- settes av til nedbetaling av lån 24531101 i Kommunalbanken 

B. Kr. 941.599,- overføres 25699001: Disposisjonsfond ikke disponert 

 

 

Møtet sluttet kl. 14.30. 

Eli Bakke, ref. 
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Molde 7.12.2018 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 7/18 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2017/2018 

 
 
I samråd med revisor er det bestemt at årsmeldingen for Tøndergård skole og 
ressurssenter blir skrevet for hvert kalenderår, og at denne blir lagt fram for styret i 
forbindelse med regnskapsavslutning, første gang i 2016. Årsmeldingen skal i 
hovedsak inneholde meldinger vedrørende skolens økonomi. 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter har i tillegg bedt om at det utarbeides 
en pedagogisk årsrapport som omhandler skoleåret, slik skolens tidligere årsmelding 
gjorde. 
 

 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2017/2018 følger vedlagt. 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk 

årsrapport for skoleåret 2017/2018 til orientering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

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

 

7 

 
 
 

Molde 7.12.2018 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 8/18 Kommentarer til driftsbudsjett for 2018 

 
 
Driftsinntekter ved Tøndergård skole baserer seg på inntekter fra salg av elevplasser 
ved skole og internat. Ved oppsett av budsjett kjenner vi elevtallet for vårsemesteret, 
mens budsjettering av inntekter for høstsemesteret baserer seg et anslag over elever 
vi antar vil fortsette også skoleåret etter, og antall besøk og forespørsler som har 
vært vedrørende ønske om skoleplass for neste skoleår. Er det stort sprik i antall 
elever ved skolestart, sammenlignet med det reelle tallet ved oppstart, må vi foreta 
en budsjettjustering i løpet av høstsemesteret 
 
For skoleåret 2018/2019 er det en økning i antall grunnskoleelever fra plasser) i 
38 (37,6) i vårsemesteret til 42 (40,6) i høstsemestret. Vi har en nedgang i antall 
videregående elever fra 20 (19 elevplasser) i vårsemesteret til 14 elever i 
høstsemesteret. Fylkeskommunen abonnerer totalt på 17 skoleplasser 
Det er en liten nedgang i tallet på internatelever, fra 12 elever i vårsemesteret til 11 
elever i høstsemesteret.  
 
I budsjettarbeidet for 2018 la vi følgende tall til grunn i beregning av inntekter for 
høsten 2018: 
 
Eierkommunene abonnerer på til sammen 16 skoleplasser.  
I tillegg beregnet vi salg av 18 ekstra elevplasser. Vi har solgt 24,6 
6,6 plasser mer enn budsjettert. 
 
Vi budsjetterte med salg av 4 elevplasser til gjesteelever. Dette tallet stemmer.  
I forhold til salg av plasser til fylkeskommunen ble det budsjettert med salg av 18 
plasser. Møre og Romsdal fylkeskommune abonnerer på 17 plasser. Dette året 
benytter de ikke alle plassene de abonnerer på. 
 
Totalt har vi solgt 5,6 skoleplasser mer enn vi la opp til i budsjett for 2018. For 
høstsemesteret utgjør dette kr 1.278.666,- i merinntekt 
 
I forhold til salg av internatplasser beregnet vi salg av 13 elevplasser for 
høstsemesteret 2018. Her har vi solgt 11 (10,3) plasser. 2,7 plasser mindre enn 
budsjettert Dette utgjør kr. 520.875,- i mindreinntekter for høstsemesteret 2018.  
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Lærertettheten er på 20,35 stillinger, mot 19,97 stilling i 2017/2018 
Personaltettheten på internatet er på 10,3 årsverk (inkludert ekstraressurser), mot 
totalt 11,56 årsverk i 2017/2018 
 
Tallene viser at med 5,6 flere elevplasser på skole og 2,7 færre elevplasser på 
internatet enn budsjettert for 2018 har vi kr 757.791,- i merinntekt totalt.  
 
Fra skoleåret 2018 vil skolen bli fakturert for tjenenster utført av Molde kommune. 
Totale kostnader på dette er fortsatt ikke klart. 
 
Ved tilsettinger før nytt skoleår tar vi utgangspunkt i antall elever. Mindre/mer 
inntekter blir derfor justert i forhold til lønnsutgifter.  
Med et så lite utslag på opprinnelig budsjett, legges det ikke fram revidert 
driftsbudsjett for 2018. 
 
Regnskap pr. 31.08.2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.002.408,- 
mot et mindreforbruk på kr 3.305.758,-pr 31.08.17  
Regnskapet er ikke periodisert. Salg av elevplasser blir fakturert en gang pr. 
semester, og inntekter høstsemesteret 2018vil derfor ikke bli regnskapsført før i siste 
kvartal 2018.  
 
Framtidige utfordringer 
Mye har blitt gjort med tanke på utbedringer av bygningsmassen siste årene, og 
arbeid med innvendig rehabilitering av skolebygget er nå sluttført. En bygningsmasse 
fra 1972 byr imidlertid stadig på nye utfordringer i forhold til vedlikehold. 
 
Vanninntrenging i gangen, underetasje internat 2. 
I styresak 4/18 Rullering av strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen, ble det 
vedtatt at en sommeren 2018 skulle drenere rundt muren på internat 2, og tette 
murveggen mot nord, for å hindre problemet med vanninntrenging. I Sak 49/17 
Investeringsbudsjett for 2018, ble kr 450.000 satt av til dette arbeidet. Det viste seg at 
problemet med vanninntrenging i underetasjen på internatet ikke skyldes mangelfull 
drenering, men sprukne rør, støpt inn i murveggen. Vaktmester er i kontakt med firma 
for å avklare hvordan dette problemet skal løses. 
 
Rehabilitering av kantinebygget 
I Sak 4/18 ble det også vedtatt et rehabiliteringsprosjekt på skolens kantinebygg 
sommeren 2019, med utskifting av dører, vinduer og gulvbelegg, samt malingsarbeid. 
Forarbeidet bør startes i løpet av høsten 2018 slik valg av entreprenør er klart i god 
tid før oppstart. Skolens byggenemd vil arbeide videre med dette. 
 
Råteskader 
Det er oppdaget råteskader rundt noen av vinduene på nordsiden av 
internatbygningene. Utbedringer her er nødvendig. Det blir innhentet pristilbud på 
dette arbeidet med det første. 
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Reasfaltering av skoleplassen. 
Siden skolen ble bygd i 1972 har det skjedd en rekke bygningsprosjekter på skolens 
område. Parkeringsplassen har blitt utvidet, det er satt opp nytt skolebygg og nytt 
garasje- og lagerbygg, samt utført en del graveaktivitet på området. Under dette 
arbeidet har det blitt utført reasfaltering kun på de berørte områdene, dvs. «klattvis 
asfaltering».  Dette sammen med slitasje, har ført til at den asfalterte delen er ujevn, 
noe som igjen fører til at vann legger seg i dammer på plassen ved nedbør, og at 
underlaget blir ujevnt og utfordrende for elever med dårlig balanse og/eller nedsatt 
syn. Det vil bli behov for å reasfaltere skoleplassen i framtiden.  
 
 
Ny samarbeidsavtale med fylkeskommunen er enda ikke signert. Et vedtak i 
utdanningsutvalget tyder imidlertid på at inneværende avtale vil bli videreført. Vi 
håper dette er på plass i god tid før budsjettarbeidet for 2019 starter. 
 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
På grunn av små endringer i driftsinntekter/driftsutgifter legges det ikke fram revidert 
budsjett for 2018. 
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Molde 7.12.2018 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 9/18 Budsjettforslag 2019 

 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 

Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

 

Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser eierkommunene har med 

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

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

Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal fylkes-

kommune etter avtale. 

 

Budsjettrammen 

Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 

og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  

Avtalen med fylkeskommunene varer til 1.08.2019, og skal ifølge vedtak i 

utdanningsutvalget, videreføres. Forslag til avtale skulle etter planen foreligge tidlig 

høst 2018, men er fortsatt ikke klar. Vi legger derfor eksisterende avtale til grunn i 

budsjettarbeidet vårt. 

 

I tillegg til elever fra eierkommunene og fra Møre og Romsdal Fylkeskommune har 

skolen gjesteelever fra andre kommuner.  

En del av våre eierkommuner kjøper plasser utover det antall plasser de abonnerer 

på.  

 

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

 

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

elevplasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede 

ekstraressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i 
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vårsemesteret 2019.  Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra 

dagens elevsituasjon, og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. 

Det vil bli foretatt en budsjett-justering i løpet av høsten 2019 når antall elever 

skoleåret 2019/2020 er klart, om dette avviker vesentlig fra det vi har beregnet. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 

2019, til sammen 35 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 

videregående skole og til lærere utenom eierkommunene. Prisen på tjenesten blir 

regulert etter konsumprisindeksen der arbeidslønn er dominerende faktor. Fra 

1.1.2019 er prisen kr 900,- pr. time. 

 

Budsjettforslag for 2019 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 

Grunnskoleelever 

Skole: 

16 abonnementsplasser. 

25 ekstra skoleplasser våren 2019, 19 ekstra plasser høsten 2019. 

4 gjesteelever våren 2019, 4 gjesteelever høsten 2019. 

 

Internat: 

2,5 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2019, 3 plasser høsten 2019. 

 

4 gjesteelever våren 2019 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 

4 gjesteelever høsten 2019. 

 

Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal fylkeskommune) 

Skole: 

17 elever våren 2019 

17 elever høsten 2019. 

 

Internat: 

4 elever våren 2019. 

4 elever høsten 2019 

 

Samlet elevtall vårsemesteret 2019 er 58, inkludert delte plasser. Med bakgrunn i de 

forespørsler vi har hatt vedrørende neste skoleår, har vi valgt å legge opp til et 

tilnærmet likt elevtall for neste høst i forhold til det vi har våren 2019. Både skole og 

internat har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og skulle vi få et høyere evt. et 

lavere elevtall høstsemesteret 2019 enn budsjettert, vil dette bli justert i budsjett-

justeringene høsten 2019  

Behovet for internat varierer, og siste årene har elevtallet ved internatene hatt en 

jevn nedgang. Fylkeskommunen betaler grunnsatsen for internatplass for elever i 
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videregående skole som ikke bor i pendleravstand, elevens hjemkommune dekker 

kostnader for elever i grunnskolealder.  

Dette skoleåret alle bygningene i bruk, både hybelhuset og de tre internatene. 

Internat 1 brukes imidlertid til undervisningslokale. 

 

Beregning av skole- og internatsatser for 2019 

Konsumprisindeks  

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 

beregnet til 3,1 % (okt.17-okt.18) Konsumprisindeksen KPI- totalindeksen er i samme 

perioden også beregnet til 3,1%  

Sist skoleår vedtok styret og representantskapet å se bort fra konsumprisindeksen 

ved justering av skole og internatsatsene. Grunnene til dette var at skolen de senere 

årene har hatt et betydelig mindreforbruk. Bygningsmasse fra 1972 har gitt 

utfordringer i forhold til nødvendige rehabiliteringsarbeider. Skolen fikk bl.a. beskjed 

om at ventilasjonen ikke tilfredsstilte dagens krav og måtte skiftes. I tillegg var 

varmeanlegget (takvarme) delvis defekt, og vinduer, tak, dører og gulv bar preg av 

alder, og var klar for utskifting.  

Sommeren 2017 ble siste del av prosjekt varme-ventilasjon i skolebygningen 

ferdigstilt. Skolens mindreforbruk har gjort nødvendige vedlikeholdsarbeid mulig uten 

låneopptak. Vi har fortsatt utfordringer i forhold til øvrig del av bygningsmassen, bl. 

kantinebygget og det ene internatbygget. Kantinebygget kan rehabiliteres med 

finansiering av allerede avsatte midler. Rehabilitering av det ene internatet foreslår vi 

utsettes til evt. framtidig behov for internat er avklart. 

Slik vi vurderer det er ikke behovet for økning av reserver på fond nødvendig i 

framtiden slik det har vært siste årene. Dette førte til at skole og internatsatsene kun 

ble økt med 1,5 % for 2018, dette til tross for at konsumprisindeksen (arbeidslønn 

som dominerende faktor) var på 2,4% (okt.16 – okt.17) 

Slik praksis har vært skulle satsene for 2019 økes med 3,1 % i forslag til budsjett for 

2019 om konsumprisindeksen, -arbeidslønn som dominerende faktor (okt.17 okt.18) 

hadde vært lagt til grunn. Vi foreslår imidlertid en moderat økning på 1,5% også for 

neste år.   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2019 blir dermed slik: 

 

 Sats 2018  2019 

Skoleplass 458 000 465 000 

Internatplass 463 000   469 000 

 

Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale om kjøp av undervisningstjenester 

mellom Tøndergård skole og Møre og Romsdal fylkeskommune. I avtalen heter det 
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at prisen skal økes i henhold til konsumprisindeksen med arbeidslønn som 

dominerende faktor. Vi foreslår imidlertid en videreføring av praksis om samme sats 

for fylkeskommunen som for kommunene. 

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 

 

- arbeidsgiveravgift 14,1 %  

- arbeidsgivers premie i KLP 19%  

- arbeidsgivers premie i SPK 12.35 % 

- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.05.2018 

- forventet pris og lønnsvekst  

  

Utgiftsposter 

10 Fast lønn 

Lønnsutgiftene legger budsjett 2018 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 

 

10121 Ansvar 82300 Lønn lærere 

Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 

enkelte pr. 01.05.2018. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 

Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 

til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 

på grunn av seniortiltak, og i vårsemesteret 2019 vil vi ha en lærer som deltar i 

vikarordningene i forhold til videreutdanning.  

Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veilednings-tjeneste er innbefattet i 

lønnsutgiftene.  

10111 Ansvar 82300 Lønn faste stillinger 

Tøndergård skole og ressurssenter har fra august 2018 organisert SFO/ tilsynstilbud 

for elever ved skolen fra Molde kommune. Fra 2019 vil dette være et tilbud også i 

ferier. Dette fører til at vi kan tilby flere ansatte større stillingsstørrelse. Det er tatt 

høyde for dette i budsjettet. 

 

10111 Ansvar 82310 Lønn faste stillinger  

Lønnsutgiftene på internatet baserer seg på lønnsplassering pr 1.5.2018. På grunn 

av bl.a. organisasjonsendringer med reduksjon av administrasjonsressurs på 

internatet har 2 ansatte en høyere årslønn enn de ville ha hatt ved ordinær tilsetting. 

En tredje person med samme betingelser har permisjon i vårsemesteret, men vil 

mest sannsynlig være tilbake fra høstsemesteret 2019. Det er tatt høyde for dette i 

budsjettet 
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Driftsutgifter. 

14501 Refusjon ubrukt eierandel 

I samarbeidsavtalen for Tøndergård skole og ressurssenter er det bestemt at 

eierkommuner som ikke benytter abonnementsplassen sin får refundert inntil 50 % av 

prisen.  I 2018 er maks beløp tilbakeført. Dette utgjør kr. 553.417,- 

I tillegg ble differensierte satser for kjøp av skoleplasser vedtatt innført i 2014. Dette 

innebærer at eierkommunene som kjøper plasser utover abonnementsplassene får 

en reduksjon på 5 % pr. plass. (styresak 49/14 og representantskap-sak 20/14).  

For 2018 utgjør dette en tilbakebetaling på kr 496.548,- 

Vi ser for oss en tilsvarende tilbakebetaling også i 2019.  

Det er tatt høyde for dette i budsjettet. 

 

14506 Overføringer til Molde kommune 

Molde kommune har utført en rekke tjenester for skolen uten å ta seg betalt for dette. 

Skolen har mottatt varsel om at dette er en ordning som vil opphøre fra 2018. I brev 

datert 3.11.2017 har skolen mottatt et foreløpig overslag over hvilke årlige kostnader 

kommunen ser for seg at dette vil medføre for skolen. Regnskap, lønnskjøring, ROR- 

IKT, muligheter for konsultasjoner med personalavdelingen og kommuneadvokat er 

tjenester skolen nå må betale for. Det er tatt høyde for dette i budsjettet. 

 

Inntektsposter 

 

17290 Refusjon mva. 

Molde kommune har fram til 2017 fått overført en del av skolens mva. i forhold til 

driftsbudsjettet. Dette ble endret fra 2018. Skolen vil nå få tilbakeført all mva. både i 

forhold til drift og investering.  

 

17301 Fylkestilskudd 

Møre og Romsdal Fylkeskommune abonnerer på 17 skoleplasser i vårsemesteret 

2019. I tillegg kjøper fylkeskommunene 4 internatplasser vårsemesteret 2019. 

Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av elevene. Det 

videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, og mange av 

elevene er avhengig av internattilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp til et 

tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2019 som for vårsemesteret i 

vårt forslag til budsjett.  

 

17503 Refundert fra gjesteelever 

Det budsjetteres med 4 gjesteelever våren 2019 og 4 elever høsten 2019. 

På internatet budsjetteres det med 4 internatelever våren 2019 og 4 elever for 

vårsemesteret. 
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7502 Internatopphold eierkommuner 

Det budsjetteres med 2,5 elevplasser for våren 2019 og 3 for høsten 2019.  

 

17802 Elevandel eierkommunene 

16 abonnementsplasser, samt kjøp av 25 ekstra skoleplasser våren 2019 og 19 

ekstra plasser høsten 2019. 

Refusjoner av lønnskostnader til organisering av SFO og tilsynstilbud er lagt inn i 

budsjettet. 

 

Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på enkelt-

elever som er tilkjent ekstraressurser både på skole og internat. Disse lønnsutgiftene 

blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2018 er lagt til grunn for 2019 

 

Budsjettjusteringer høsten 2019 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen i 

høstsemesteret. 

 

 

Avslutning 

I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  

 

• Elektronisk arkivering. Arbeidet skulle etter planen gjøres i 2018. På grunn av 

problemer hos leverandør ble det imidlertid nødvendig med ny utlysing av 

konkurranse. 

• Montere varslingsanlegg i bygningsmassen til bruk i krisesituasjoner 

• Veiledningstjenesten  

- følge opp de behov eierkommunene har.  

- arrangere og gjennomføre kurs. 

• Avklare hvilken selskapsform Tøndergård skole og ressurssenter være fra 

1.01.2020 

• Inkluderende arbeidsliv videreføres 

• Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 

og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

• Følge opp plan for rehabilitering vedtatt av styret i sak 4/18, 13.april 2018, 

Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen  

 

Styret mener å kunne legge fram et budsjettforslag for representantskapet for 

Tøndergård skole og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens 

elever på en tilfreds-stillende måte. 
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Budsjettforslag for 2019, med regnskap pr. 13.11.18 følger vedlagt. Budsjett for 2019 

balanserer på kr. 55.221.000,- 

 

Styret vil overfor representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at 

budsjett for 2019 godkjennes. 

 

Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2019 med en utgifts- og 

inntektsramme på kr. 55.221.000,- 
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Molde 7.12.2018 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

Sak 10/18 Forslag til investeringsbudsjett for 2018 

 
 
I styresak 4/18 Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen 
ble prioriteringer i forhold til rehabiliteringsoppgaver vedtatt. 
Arbeidet sommeren 2018 er i hovedsak i samsvar med vedtatt plan, men noe arbeid 
gjenstår fortsatt.. 
 
Arbeid utført sommeren 2018: 

1. Nytt gulvbelegg med ledelinjer i skolens østfløy og i skolens inngangsparti. 

2. Nytt gulvbelegg i nordfløyen og på et av klasserommene 

3. Fjerning av dørstokker i administrasjonsfløyen 

4. Nytt kjøkken på et av internatene 

 
Arbeid som ikke ble utført:  
 

1. Ferdigstillelse av aktivitetsplass.  
Entreprenør har hatt et stort arbeidspress siste året, med ansvar for flere store 
prosjekt. Vi har fått signaler om snarlig oppstart flere ganger, uten at det har 
skjedd noe. Aktivitetsplassen er for lengst tatt i bruk. Det er kun små 
justeringer som gjenstår før plassen framstår som avtalt. 
 

2. Drenering rundt internat 2.  
Prøvegraving sommeren 2018 viste at problemet med fuktinntrenging i 
kjelleren på internat 2 ikke skyldes dårlig drenering på internatets østside slik 
først antatt. Det ble fastslått at årsaken var sprekker i kobberrørene som er 
murt inn i veggen under badet. Å utbedre dette blir et stort og svært 
kostnadskrevende prosjekt ifølge entreprenør som har sett på bygget i 
samarbeid med vaktmester. Vi foreslår derfor at vi avventer å ta stilling til hva 
som skal gjøres til en har bedre oversikt over framtidig behov for internatbygg. 
Et alternativ til reparasjoner, kan være å rive bygget og sette opp et nybygg 
som er tilrettelagt for elever med fysiske funksjonshemminger. Slik 
internatbygningene er pr. dato har de ikke universell utforming. 
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3. Utskifting av kjøkken på det tredje internatet. 
Det gjenstår fortsatt utskifting av kjøkken på et av internatene. Vi foreslår at 
dette arbeidet utsettes til det er avklart hva en gjør med bygningsmassen på 
internat 2, og problemet med sprukne rør som er støpt inn i betongen. 

 
Framtidige utfordringer: 
Kantinebygget: 
Et av skolens bygg inneholder kantine, storkjøkken, møterom og kontor i første 
etasje. I kjelleretasjen er det stort matvarelager, kjølerom, fryserom og lagerrom for 
vaktmester. 
Bygget har et stort renoveringsbehov. Både vinduer, gulv, dører og toalettrom er fra 
byggeår.  Flere av vinduene er punktert. Bygget er mye brukt til møtevirksomhet, til 
kantinevirksomhet og til ulike arrangement. Både kantine, kjøkken og møterom blir 
også utleid utenom arbeidstid. Skolen har fått stipulert et prisoverslag på kostnader til 
rehabilitering av byggets 1.etg., med utskifting av vinduer, beslag og solskjerming, 
nye dører og gulvbelegg, samt maling og snekkerarbeid. En slik kostnad, stipulert til 
kr. 700.000 inkl. mva. vil kunne dekkes av avsatte fondsmidler. 
 
Dusjrom, jentegarderoben. 
Dusjrommet i jentegarderoben er midlertidig avstengt, da flere av flisene i dusjsonen 
har løsnet fra veggen. Et snarlig renoveringsarbeid her er påkrevd. Dette rommet er 
fra byggeår, og vi har derfor blitt sterkt anbefalt å renovere hele rommet, framfor en 
midlertidig utbedring av den veggen der fliser har falt ned. Vi har fått et 
kostnadsoverslag på arbeidet i størrelsesorden kr. 200.000,-  
 
Varslingsanlegg, 
Skolen har laget utkast til beredskapsplan etter mal fra Molde kommune. Planen er 
enda ikke ferdigstilt, da vi har avventet måte å varsle elever og ansatte ved 
trusselsituasjoner. Molde kommune har formidlet et ønske om at vi har samme type 
system som de øvrige skolene i kommunen. Kommunen er nå i forhandlinger med 
leverandør av anlegg. Vi må påregne kostnader til kjøp og installering i løpet av 
2019. Rektor har vært i kontakt med leverandør av utstyret og bedt om et 
kostnadsoverslag som kan legges fram for styret, men har fått tilbakemelding fra 
firmaet om at beredskapssjefen i Molde kommune har bedt firmaet vente med dette 
til en har klart et løsningsforslag for skolene som inneholder: 
 

• Beskrivelse av løsningen 

• Alle aktørers rolle i prosessen videre 

• Alternativer til valg av utstyr 

• Prisoversikt for utstyr og installasjon 

• Kostnader for tjenesten fra Molde Brann- og Redningsvesen 

• Eventuelle kostnader for drift. 
 
En sak velrørende kostnader knyttet til varslingsanlegg vil bli lagt fram for styret i 
løpet av vårsemesteret 2019. 
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Vi foreslår følgende investeringsbudsjett for 2019: 

 
1. Ev. økning i KLP egenkapitalfond    Kr 200.000,- 

Dekkes fra disposisjonsfond 
 

2. Renovering av kantinebygget med nye vinduer,  
dører, gulv, samt maling og snekkerarbeid 
Dekkes av disposisjonsfond     Kr       700.000 
            

3. Renovering av dusjrom, jentegarderobe    Kr  200.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond 

 
 
TOTALT         Kr   1.100.000,- 
 
 

 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett for 2019 
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Molde 7.12.2018 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

Sak 11/18 Arbeid med ny samarbeidsavtale. 

 
Tøndergård skole og ressurssenter er inne i en prosess der ulike interkommunale 

samarbeidsformer er under vurdering (styresak 43/17).  

I eierskapsmøtet 26. juni 2017 ble det konkludert med at eksisterende 

samarbeidsavtale skal gjelde til 1. januar 2020. Omorganisering i forbindelse med 

kommunereformen er da gjennomført.  

Tøndergård skole og ressurssenter er som tidligere orientert om formelt sett registrert 

som et organisasjonsledd under Molde kommune i Brønnøysundregistrene. Med 

andre ord ikke registrert som egen juridisk enhet. Praksis har imidlertid vært at skolen 

har vært ansett som egen juridisk enhet av eierne. Dette er en utfordring for revisjon i 

forhold skolens årsbudsjett og årsregnskap. 

For å imøtekomme revisors krav om avklaring om hvorvidt Tøndergård skole og 

ressurssenter er et eget rettssubjekt eller ikke, ble følgende vedtak fattet i styremøte 

24.11.2017, sak 47/17 

 

Tøndergård skole og ressurssenter vurderes som eget rettssubjekt av eierne i 2018 

og 2019. Ulike samarbeidsformer skal utredes i løpet av 2018, og behandles i 

skolens eierkommuner i løpet av skoleåret 2018/2019.   

 
Eiermøte 13.09.2018 
Rådmenn og ordførere fra skolens eierkommuner ble innkalt til eiermøte på 
Tøndergård skole og ressurssenter 13.09.2018. På møtet var alle 9 eierkommunene 
representert 
Rektor startet møtet med en orientering vedrørende drift av skolen, og ga en 
oppsummering over årsaker til behov for revidering av eksisterende 
samarbeidsavtale. 
 
Alle kommunenes representanter uttrykte et ønske om fortsatt å være medeier i 
Tøndergård skole og ressurssenter. 
 
Rektor orienterte om ny kommunelov vedtatt i juli 2018, og gjeldende fra 1.07.2019. 
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I ny lov er to modeller for interkommunalt samarbeid vedrørende Tøndergård skole 
og ressurssenter aktuelle: 
 

A. § 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap  

B. § 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd 

Det ble ikke konkludert med valg av samarbeidsmodell på møtet. Det viktigste for 

kommunene er forutsigbarhet i forhold til kostnader, at eierandeler blir videreført i den 

nye avtalen og at det blir arrangert faste møter mellom skole og representanter fra 

den enkelte kommune.  

Det ble foreslått at et utvalg oppnevnt av eierkommunene skal arbeide videre med 

forslag til samarbeidsmodell i løpet av høsten 2018. I løpet av januar/februar 2019 

skal forslag til ny samarbeidsavtale legges fram for eierne i nytt eiermøte.  

Forslag til ny samarbeidsavtale sendes deretter ut til kommunestyrene i den enkelte 

eierkommune for behandling (med de endringer en har blitt enig om på eiermøtet) 

Forslag til medlemmer i utvalget: 

 

1 representant fra Molde kommune.  

1 representant fra Fræna/Eide (Hustadvika kommune):  

Forslag: Per Sverre Ersvik 

Styrets leder: Rolf Harald Blomvik 

Representantskapets leder: Kjersti Løge 

Rektor Tøndergård skole og ressurssenter: Eli Bakke 

 

Det ble fremmet forslag til utvalget om at eierandel til den enkelte kommune skal 

baseres på innbyggertallet pr. 01.01., og at eierkommunenes økonomiske 

forpliktelser i forhold til abonnementsplasser videreføres. 

Utvalget ser også på hvorvidt finansieringsordningen for veiledningstjenester skal 

videreføres, eller om dette skal være en ordning den enkelte kommune betaler for 

evt. betaler deler av. 

 

Møte i utvalget som skal arbeide med ny samarbeidsmodell 01.11.2018 

Torsdag 01.11.2018 ble det avholdt møte i utvalget som fikk i oppdrag å arbeide med 

utkast til ny samarbeidsmodell.  

På møtet deltok Ann Mari Abelvik, Molde/ Midsund/ Nesset kommune, Per Sverre 

Ersvik, Fræna/Eide kommune  

Rolf Harald Blomvik, styreleder, Kjersti Løge, representantskapsleder og Eli Bakke, 

rektor.  

 

Rektor ga en kort orientering om:  

• Skolens historikk, drift og økonomi.  

• Bakgrunnen for behov for revidering av samarbeidsavtalen.  
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• Alternative interkommunale samarbeidsmodeller med utgangspunkt i ny 

kommunelov 

• Erfaringer fra studietur til tilsvarende interkommunale skoler.  

 

Representanten fra nye Molde kommune, Ann-Mari Abelvik, og representanten fra 

Hustavika kommune, Per Sverre Ervik, framhevet vertskommunemodellen som den 

mest naturlige samarbeidsmodellen i forhold til framtidig samarbeid. De mente begge 

at det er viktig å se på Tøndergård skole og ressurssenter som del av det ordinære 

grunnskoletilbudet.  

Abelvik viste til andre samarbeid med denne organiseringen der kommunene sikres 

medinnflytelse ved at det organiseres årlige møter der rådmennene fra de ulike 

eierkommuner møter ledelsen og holdes orientert om drift, utfordringer etc.                                                                                                          

Den nye samarbeidsmodellen «Kommunalt oppgavefellesskap» har en så langt lite 

kunnskap om, utover det som står i lovteksten. I følge KS vil KS-advokatene bli 

skolert i forhold til denne modellen tidlig vår 2019. En avventer derfor endelig tilråding 

til forslag om ny samarbeidsmodell til en har mer kunnskap om fordeler/ulemper med 

valg av denne modellen i forhold til vertskommunemodellen.  

 

Målet er at et forslag til samarbeidsavtale foreligger i løpet av våren/sommeren 2019, 

og at denne sendes ut til de ulike kommunestyrene til behandling høsten 2019.  

Det understrekes at det viktigste i fortsettelsen er en samarbeidsavtale som ivaretar 

tilbudet ved skolen, gir forutsigbarhet til kostnader ved driften, og sikrer den enkelte 

kommunes eierandel.  

 

Konklusjon på møtet ble at rektor lager et utkast til forslag til ny samarbeidsavtale 

som i første runde er basert på vertskommunemodellen. Denne sendes til 

medlemmene i utvalget, som kommer med innspill til forslaget. Rektor innkaller til nytt 

møte i utvalget i løpet av våren 2019  

 

 

Styrets innstilling til representantskapet: 

Representantskapet tar saken til orientering 
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AVSNITT  1   
INNLEDNING 
          
    

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 
unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 
Skolen har internat. 
 
Skolen har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kjøp av 
undervisningstjenester. Fylkeskommunen abonnerer på 17 skoleplasser. 
Denne avtalen gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.19. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser.  
I tillegg selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  
 
Skolen er lokalisert i Molde. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av 
Møre og Romsdal Revisjon IKS. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 
sekretær. 
 
Skolen har siden skoleåret 1980-81 sendt ut årsmelding for skoleåret. Nå har det kommet et 
ønske fra revisor om at årsmeldingen skal skrives for kalenderåret, og at den skal legges fram 
for styret i forbindelse med regnskapsavslutning. Innholdet i årsmeldingen vil ha hovedfokus 
på økonomi. I styresak 43/16 ble pedagogisk årsrapport framlagt for første gang. Det kom 
fram et ønske fra styrets representanter om at dette ble ført videre, og at en pedagogisk 
årsrapport som omhandler skoleåret utarbeides årlig etter samme mal som tidligere 
årsmeldinger. Målet er å gi eiere og samarbeidspartnere en oversikt over aktivitetene ved 
skolen.  
 
Den pedagogiske årsrapporten vil bli sendt til formannskapskontor og skoleadministrasjonen 
i eierkommunene, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utdanningsavdelinga i fylket og til 
andre samarbeidende instanser. 
 
 
Molde, september 2018 
 
 
 
 Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
 leder       rektor  
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AVSNITT 2   
STYRET OG REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER  
 
Styret 
Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal valgperiode. 
 
Følgende medlemmer m/varamedlemmer vært med i styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Disse er valgt for perioden 2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Sidsel Rykhus 

Nesset Rune Skjørsæter Hildegunn Skjølseth 

Fræna Aud S. Pedersen Malmedal Oddvar Myrseth 

Gjemnes Rolv Sæter Kjellfrid Blakstad 

Midsund Ann Kristin Holten Per Steinar Orvik 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Atle Ræstad 

Eide Henny Marit Turøy Johannes Halås 

Vestnes Paul Eidhammer May Britt Skavnes 

Rauma Eva Karin Gråberg Marit Moltubakk 

 
Skoleåret 2017/2018 har også følgende møtt i styret: 
Kari Volden   Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Kjersti Løge   Leder for representantskapet 
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Marianne Oma  Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke         Rektor  
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  
 
Styret og representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har godkjent 
opprettelsen av eget ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
Leder:    Rektor   
Skoletilsettinger:  Undervisningsinspektør 
Internattilsettinger:  Internatleder  
Tillitsvalgt FO:   Grethe Farstad 
Tillitsvalgt Fagforb.:  Ingen tillitsvalgt dette skoleåret 
Tillitsvalgt Utdanningsforb. Marianne Oma 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter hadde i skoleåret 2017/2018 4 møter. 
06.10. og 24.11. i 2017 og 13.04. og 01.06. i 2018. Styret behandlet 45 saker. 
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Representantskapet 
Etter kommunevalget 2015 har representantskapet denne sammensetninga for perioden 
2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Kjersti Løge, leder Stig Ove Voll 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Elisabeth Langeland Borghild Drejer 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg, nestleder Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Odd Helge Gangstad Frits Inge Godø 

Aukra Helge Kjøll jr.  Heidi Evelyn Løklingholm 

Eide Kari Strand Nergård Atle Hammerbukt 

Vestnes Arnfinn Stige  Jorunn Væge 

Rauma Hilde Mjelva Karina Westrum Grøvdal 

 
 
Representantskapet hadde i skoleåret 2017/2018 2 møter, 01.12.17 og 20.04.18 
og 15 saker ble behandlet. 
 
I styret for Tøndergård skole og ressurssenter er det det 56 % kvinner (10) og 44 % menn (8). 
 
I representantskapet er det 44 % kvinner (8) og 56 % menn (10). 

 
 
AVSNITT 3 TILSATTE VED TØNDERGÅRD SKOLE 2017/2018 
(For ansatte i delstillinger er størrelsen oppgitt i prosent). 
 
Undervisningspersonalet 
Bakke, Eli, rektor 
Eik, Nikoline Heimdal, 
Ellingsen, Julianne Roaldsnes, adjunkt, 
Fjørtoft, Jan Helge, adjunkt 
Fosse, Eli Beinnes, adjunkt, 60% 
Frantzen, Bjørn Hans, lektor, 60% 
Grendsen, Anne Britt, adjunkt 
Halvorsen, Hilde Ødegård, lektor (permisjon) 
Hoel, Unni, adjunkt 
Hoksnes, Wenche Irene, adjunkt, 
Horsgård, Cathrine, adjunkt 
Husevåg, Else Marie, adjunkt, 80% 
Indergård, Unni, lektor 
Jørgensen, Nora, undervisningsinspektør 
Lyche, Marianne, lektor 
Mordal, Line, adjunkt (permisjon) 
Myklebust, Ingunn, adjunkt 
Oma, Marianne, adjunkt 
Oterhals, Nils Harald, adjunkt 
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Pettersen, Linda, undervisningsinspektør 
Reiten, Edny Raknes, adjunkt 
Sandstad, Bjørn Kåre, adjunkt, 60% 
Sandø, Lise, lærer 
Slettahaug, Tord, adjunkt 
Sæter, Arnt Inge, adjunkt, 60% 
Vågen, Torill Anita, adjunkt, 55% 
Vårdal, Astrid, lærer 
 
 
Skoleassistenter/fagarbeidere     
Abdulkadir, Yusuf M., ass. 85,07%  
Aune, Marit, fagarb.   79,27% 
Bugge, Simen Sverdrup  87,97% 
Didriksen, Veronika Øyen 68,83% 
Finnøy, Bente, fagarb.  98,48% 
Fjelldal, Christian Sannes 68,83% 
Foldal, Arild, ass.  83,03% 
Fosseide, Barbro, fagarb. 27,29% 
Frisnes, Eva, fagarb.  42,72% 
Gjerde, Tove L., fagarb.  40,35% 
Hahn, Heinz G, fagarb.  54,59% 
Hoem, Jan Arild , fagarb. 100,0% 
Holen, Tove, fagarb.  80,43% 
Høiland, Geir Ove, ass.  77,33%  
Jautée, Eva, fagarb.  66,45% 
Karlsen, Tove, ass.  36,16% 
Kjersheim, Elisabeth  68,83% 
Klauset, Jan   92,34% 
Kleppe, Janne   93,52% 
Kolflåth, Olaf, ass.  80,43% 
Krohn, Klaus Ivar  80,05% 
Kvammen, Heidi, ass.  75,79% 
Lauvrak, Gry, fagarb.  68,83% 
Lerheim, Kari Marie, fagarb. 87,53% 
Lillevik, Arne, ass.  99,17% 
Listuen, Trond, fagarb.  39,16% 
Lund, Tommy, ass.  96,61% 

Moe, Johannes   80,43% 
Moldver, Lillan V., ass.  72,31% 
Monsen, Wenche Sæter 30,00% 
Mordal, Vigdis, ass.  71,20% 
Mundal, Synnøve, ass.  75,79% 
Myrbostad, Hilde Svenheim 68,83% 
Myrbostad, Solveig, ass. 82,17% 
Råheim, Markus  68,83% 
Sandvik, Anne Sofie, ass 71,20% 
Skjerseth, May Britt, fagarb. 68,83% 
Sigerset, Bente W., fagarb. 99,63% 
Sørvik, Camilla, ass.  68,83% 
Tangen, Anita Viken, fagarb. 71,31% 
Thorn, Torjus   68,83% 
Tofte, Lisbeth Åsbø  68,83% 
Tokle, Thord Pettersen, ass. 68,83% 
Toven, Gunn, ass.  70,95% 
Tunheim, Roger, vernepleier 98,35% 
Tverli, Hildegunn, fagarb. 100,0% 
Vigeland, Morten R., fagarb. 87,53% 
Vågseter, Mary Johanne, ass. 99,63% 
Vårdal, Inga Oline, ass.  68,83% 
Wiegman, Ida, ass.  68,83% 
Wisting, Helge, ass.  83,33% 
Yousif, Nada, tolk  73,57% 
Øyen, Åse Karin , fagarb. 98,99% 

 
 
Flere av de ansatte arbeidet ved skolen bare deler av skoleåret.  

Flere av skoleassistentene/fagarbeiderne er i tillegg tilsatt som miljøarbeidere ved 
internatet. Stillingsprosenten her inkluderer både arbeidet ved internatet og følgepersoner 
skyss og SFO/tilsynsordning. I tillegg har vi hatt assistenter i praksisplass gjennom NAV.  
 
Andre tilsatte  
Bolsø, Kirsti Anita  renholder   47,40% 
Canare, Katrina Ma.  renholder   45,00% 
Chandrasegaram, Raji renholder  25,30% 
Eik, Mette Heimdal  sekretær/økonomi  100,0% 
Hoel, Fredrik   IKT   50,00% 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

7 

Johansen, Odd Asbjørn vaktmester   100,0% 
Manohar, Selvi  renholder   47,00% 
Pedersen, John  vaktmesterass. 100,0% 
 
 
Tilsatte ved internatet 
Borvik, Herdis   internatleder  (perm)   36,00% 
Eikebø, Rut Venke  miljøarbeider    82,62% 
Farstad, Grethe  miljøterapeut    100,0% 
Hafstad, Gunnar  miljøterapeut    100,0% 
Henneberger, Kari K.  miljøterapeut    100,0% 
Nilsen, Jan Erik  internatleder/ miljøarbeider  100,0% 
Råheim, Geir   miljøarbeider    77,76% 
Schjølberg, Ottar  miljøterapeut (perm.) 
Søvik, Janne   miljøterapeut    100,0%  
 

AVSNITT 4   
ELEVTALLSFORDELING PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
SKOLEÅRET 2017/2018     
 

Hjemmekommune Grunnskoleelever Videregående elever 

Aukra 2  

Aure 1  

Eide 1 1 

Fræna 4 1 

Gjemnes 3  

Halsa  1 

Hareid  1 

Midsund   1 

Molde 20 6 

Nesset 2 1 

Norddal  1 

Rauma    

Skodje 1  

Smøla  1 

Sula  1 

Sunndal  1 

Tingvoll 1 1 

Ulstein 1  

Vestnes 2 2 

Ålesund  1 

Sum 38 20 
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Internatelever skoleåret 2017/18 

Hjemkommune Internatopphold grunnskole Internatopphold vgs 

  6 dekt av fylkeskommunen 

Gjemnes 1 1 dekt av eierkommune* 

Halsa 1 1 dekt av eierkommune* 

Tingvoll 1  

Aure 1  

*Ikke elev ved skolen, kun hybelboer. 
Internat 2, 3 og hybelhuset var i bruk hele året. Internat 1 ble brukt til skoleundervisning. 
 
Elevenes klassefordeling     
  1. klasse 1 

  2. klasse 1 

  3. klasse 0 

  4. klasse 2 

  5. klasse 3 

  6. klasse 2 

  7. klasse 5 

  8. klasse 10 

  9. klasse 8 

10. klasse 6 

Sum 38 

 
58 elever har hatt sin undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2017/2018.  
 

 

1. vgs 7 

2. vgs 3 

3. vgs 4 

4. vgs 5 

5. vgs 1 

Sum 20 
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AVSNITT 5   
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN 
Hver gruppe har skrevet kort om innholdet i sin gruppe. 
 

Gruppe A         
2 elever på videregående skole. 
8 elever på ungdomstrinnet 
2 elever har hatt internatplass. 
 
2 lærere har hatt klassestyrerfunksjon, 1 lærer har vært tilknyttet gruppen 50 %. 6 
assistenter har arbeidet fast i klassen. 2 andre assistenter har delvis arbeidet i gruppa.  
 
Elevene har hatt undervisning i fagene som er obligatoriske på ungdomsskolen og på linjen 
studiespesialisering i videregående opplæring. Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. 
Derfor er vektingen av fagene ulik den en ellers finner i skolen. Ved siden av norsk, engelsk 
og matematikk og samfunnsfag er hovedvekten lagt på de praktisk-estetiske fagene. 
Kroppsøving, svømming og friluftsliv har fått en sentral plass i opplæringsplanen for de fleste 
elevene i gruppa. For elev i videregående skole har det blitt gitt undervisning i IOP fag som 
restaurant og matfag, kosthold og livsstil og bransje, fag og miljø. 
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4 elever har hatt arbeidsutplassering utenfor TS, 2 – 5 timer i uka. 7 elever har hatt noe 
arbeidstrening her på skolen. Elevene har deltatt på ulike ekskursjoner gjennom skoleåret, 
blant annet med tur til Midsund og utedager. 
 
Elevene i gruppen har vært aktivt deltagende i skolens Erasmus+ prosjekt, Future for the 
planet, future for us», der skolen samarbeider med elever fra 6 andre land (Se omtale av 
prosjektet i rapporten fra gruppe B). I samarbeid med elever fra B gruppa laget elevene 
forslag til logo for prosjektet. Denne logoen fikk flest stemmer og ble valgt som prosjektlogo 
 
Sosial kompetanse 
Det er lagt spesielt vekt på å arbeide med sosiale ferdigheter. Evnen til å knytte og 
opprettholde vennskap, kunne løse konflikter og gjøre bevisste valg, har vært viktige 
arbeidsområder.  
 
Det er opprettet ansvarsgruppe for alle unntatt en elev. 

 
Gruppe B  
Totalt 10 elever har vært tilknyttet gruppen. 6 av elevene var nye i gruppa, og 5 av disse 
startet ved Tøndergård skole og ressurssenter som nye elever i år. Fordelingen mellom 
trinnene har vært slik: 2 på mellomtrinnet og 8 på ungdomstrinnet.   
 
Tre lærere har kontaktlærerfunksjon. Gruppen har også andre timelærere i musikk, valgfag 
og kunst og handverk og flere barne- og ungdomsarbeidere/miljøarbeidere har vært knyttet 
til gruppa både fulltid og deltid. Gruppa har i tillegg hatt praksiselev fra vernepleierstudiet 
ved Høgskolen i Molde jan-mars. Dette fungerte svært godt. En har hatt videre 
arbeidsutprøvinger fra NAV. Disse har vært et positivt tilskudd i personalgruppa. 
 
Fagstrukturen tar utgangspunkt i gjeldende læreplan med forenklinger og tilpasninger ifølge 
elevenes individuelle opplæringsplaner. Skoledagen er sammensatt med en jevn fordeling av 
teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter. 
I tillegg arbeides det med praktisk og nyttig bruk av digitale verktøy og livsorientering med 
fokus på personlig utvikling og sosial samhandling i gruppen. Gjennom hele skoleåret har det 
vært jobbet aktivt for et godt skolemiljø for elevene i gruppa.  
 
Alle elevene har hatt arbeidstrening hver fredag på skolen gjennom elevbedriften «Hæmlaga 
frå B», og det har vært ei positiv erfaring med inkludering av flere fag, som Mat og Helse og 
praktisk norsk og matematikk. Vi har delt gruppa i to, der noen har jobbet på skolekjøkkenet, 
og noen på kantina. De har solgt fersk gjærbakst på skolen, og det har vært populært for hele 
skolen. Vi deltok også med salg på Romsdalsmuséet under Verdens aktivitetsdag, og fikk 
markedsført skolen utad.  
 
Dette skoleåret har vi også vært aktive i Erasmus+-prosjektet «Future for the planet, future 
for us» i samarbeid med gruppe A. Vi samarbeider med 6 andre land, og to av elevene i 
gruppa har vært på tur til Tsjekkia i høst og til Romania i vår sammen med noen fra A.  
Dette prosjektet er også tverrfaglig, og kommer innom de fleste fag. Vi har mellom annet 
høstet epler, vært på presseriet og solgt eplejuicen på julemessa. Vi har hatt smaksprøver for 
hele skolen med blindtest av mat som har vært både utgått og innafor datoen. Resultatet var 
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ganske jevnt mellom varene. Å ta vare på miljøet er fokus, og vi har jobbet med 
søppelsortering og innsamling av plast i fjæra, som har blitt levert til RIR. Erasmusgjengen i A 
og B har også arrangert byttedag med klær, leiker og utstyr for elevenes familier under 
«grill»-festen. Det var en positiv erfaring. Elevene var også aktive med innsamling av brukte 
batterier under deltakelsen i «Batterijakten». 
 
Dette året har vi også kjørt ei «jentegruppe» med fokus på egen kropp, egen diagnose, 
pubertet og seksualitet. Helsesøster har hatt noen av timene og lærer i gruppa har hatt 
resten. Jentene har gitt gode tilbakemeldinger. 
 
Tre av elevene har vært en del på grupperom, men har arbeidet seg mer og mer inn til 
fellesundervisningen.  
 
To av elevene har hatt internatplass dette skoleåret.  

 
Gruppe C  
Gruppa har bestått av 12 elever; 9 med 100 % skoleplass, 2 med 60 % og 1 med 50 %.  

• 10 grunnskoleelever: 3 på småskoletrinnet, 3 på mellomtrinnet, 4 på ungdomstrinnet. 

• 2 videregående elever.    
 
Fire lærere har hatt kontaktlærerfunksjon i gruppa; 2 i 100 % stilling, 1 i 80% og 1 i 50 %. I 
tillegg har gruppa hatt faglærer i musikk og sløyd. Alle elevene har vært tildelt 
fagarbeider/vernepleier/assistentressurs. 3 av elevene har hatt med egne assistenter fra 
hjemmekommunene.  Et par elever har oppfølging 2:1. Det har vært en stor og 
ressurskrevende gruppe, men de voksne har hatt varierte arbeidsoppgaver og flere har delt 
på ansvaret for elevene. Gruppa har hatt et stabilt personale. 
Gruppa samarbeider mye med skolens fysioterapeut og ergoterapeut. 
 
Organisering: Gruppa har disponert 3 klasserom med takheis og 4 grupperom. To av 
grupperommene har vært brukt som lager til hjelpemidler og utstyr, de andre som baserom 
og til individuelle timer.  
 
Undervisningsform: Elevene har hovedsakelig hatt undervisning i delt gruppe, mindre 
grupper, og individuelle timer med lærer eller assistent.  
 
Innhold i undervisningen: Opplæringa har vært individuelt tilpasset og organisert ut fra den 
enkeltes behov, og har tatt utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan.  
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det blir lagt vekt på sansing og praktiske 
aktiviteter. Det blir arbeidet med grunnleggende læreforutsetninger som oppmerksomhet, 
konsentrasjon og samhandling. Språk og kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er 
vektlagt. Vi benytter ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) for alle elevene i 
gruppa. 
Flere av elevene har egentrening etter treningsopplegg utarbeidet av skolens fysioterapeut.  
Det blir lagt vekt på å gi elevene gode og varierte opplevelser i et sosialt fellesskap, og bruk 
av naturen som læringsarena. Trygghet, forutsigbarhet, trivsel og livskvalitet blir vektlagt.   
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Opplæringsområder/fag: Kommunikasjon - ASK/norsk, kroppsøving/egentrening/fysisk 
aktivitet/svømming, naturfag/friluftsliv, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, sosiale 
samspillsferdigheter og ADL (dagliglivsferdigheter) og sanseopplevelser.  Noen av elevene 
har hatt tilbud i stall. 
 
Samarbeid: Alle elevene på gruppa har hatt tett samarbeid med hjem, skole, 
avlastningstilbud/bolig.  Elevene har hatt både tverrfaglig og tverretatlig oppfølging. 
 

Gruppe E  
Basisgruppen har bestått av 10 elever - alle i videregående opplæring.  En av elevene har 
hatt 50 % skoletilbud og en 80 %. 
 
Noe av opplæringen har vært gitt i samlet gruppe - med individuell oppfølging, noe i delt 
gruppe, og noe 1:1. Valgfaggruppene har vært satt sammen på tvers av basisgruppene.  
 
Kontaktlæreransvaret har vært fordelt mellom fire lærere. To av disse kontaktlærerne har i 
tillegg vært tilknyttet andre grupper. I noen fag har det vært faglærere inne.  Det har vært 8 
assistenter tilknyttet gruppen. En av elevene har hatt 2 assistenter. I tillegg har vi deler av 
året hatt to personer fra NAV. 
 
To av elevene har bodd på internatet tilknyttet skolen i uka. Begge på heltid. En av elevene 
har, etter å ha trent på å ta bussen en periode sammen med en voksen, fulgt rutebuss til og 
fra skolen på egenhånd. 1 av elevene har tatt buss/hurtigbåt sammen med følge. 8 av 
elevene har fulgt drosje. To av elevene bor i egen leilighet i hjemkommunen sin. 
 
Elevene har hatt individuelle opplæringsplaner. Disse har tatt utgangspunkt i læreplanens 
generelle del og i fagplanene. Målsettingene har vært tilpasset hver enkelt elev sine spesielle 
behov.  
Opplæringa har i stor grad vært praktisk retta. Alle elevene har hatt arbeidsrettet opplæring. 
Noen av elevene har hatt arbeidsrettet opplæring på skolen og noen både på- og utenfor 
skolen. 4 av elevene har hatt arbeidspraksis i hjemkommunen 1 -3 dager i uka deler av 
skoleåret. 
 
Teoretiske fag som norsk og matematikk har vært vektlagt i forhold til den enkelte elevs 
behov for opplæring på disse områdene.  
Kommunikasjon og samhandling / læring av sosiale ferdigheter med fokus på hvordan omgås 
andre mennesker, venner og kjærester, ESS og nettvett har vært en viktig del av 
opplæringen.  
   

Gruppe G  
Gruppa består av 7 grunnskoleelever.    
To lærere har kontaktlærerfunksjon i gruppa. I tillegg er timelærere i musikk og forming 
tilknyttet gruppa.  
Gruppa har 7 assistenter. I tillegg har vi en assistent tilknyttet NAV. 
6 av elevene har kommunale avlastningstilbud. 
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det er blitt arbeidet med grunnleggende 
læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon, samhandling og felles fokus. Språk 
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og kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er vektlagt. Vi har benyttet ASK (alternativ, 
supplerende kommunikasjon) for eksempel bilder konkreter, gester og samtaleplater. 
Gruppa bruker også tegnspråk som støtte til tale.  
 
Opplæringsområder/fag 
Norsk (kommunikasjonstrening), matematikk, engelsk, sosiale samspillsferdigheter, musikk, 
mat og helse, data, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, ADL og kroppsøving (trening i 
gymsal, friluftsliv, svømming og ridning).  
 
Undervisningsform: 
Elevene har hatt samla felles undervisning og de har hatt egne individuelle timer. Det er lagt 
stor vekt på kommunikasjon, opplevelser, og bruk av naturen som læringsarena. 
Alle elevene har individuell opplæringsplan. 
    

Gruppe H  
6 elever fra 1 – 4. år i videregående skole. 3 elever fra skoletrinn 10 
4 lærere har kontaktlærerfunksjon. 6 assistenter har vært tilknyttet gruppen.  
Opplæringa er individuelt tilpasset og organisert ut fra den enkeltes behov. Det arbeides mye 
med sosial og personlig utvikling. Alle elevene har egen IOP.  
Arbeid med holdninger, konfliktløsning og bevisstgjøring har vært sentralt.  
 
Opplæringsområde/ fag:  
Det er teoretisk og praktisk undervisning i Design og håndverk. Elevene følger deler av fagplanen 
i vg 1. og trinn 10. Arbeid med tremateriale, stoff, tegne og male inngår i undervisningen. 
Hoveddelen av den teoretiske delen er integrert i den praktiske undervisningen og er 
arbeidsrelatert med tett oppfølging. Det er opprettet elevbedrift i matematikk med innkjøp og 
salg. 
 
Valgfag: 2 t pr. uke  
Norsk: 4 t pr. uke   
Matematikk: 4 t pr. uke.  
Kommunikasjon og samhandling: 3 t pr. uke.  
Musikk og dans: 2 t pr. uke  
Naturfag: 1 t pr. uke.  
Kosthold og livsstil/ Mat og helse 3 t i uka.  
Gym/Friluftsliv/fysisk trening: 5 t pr uke.  
Engelsk: 1 t pr. uke   
Samfunnsfag: 3 t pr. uke 
Kunst og handverk / Design og handverk 2 t pr. uke 
Dette er gjennomsnittlig timer. Det er enkelte elever som har mer eller mindre timer i enkelte 
fag. 
 
Arbeidsretta opplæring:  
4 elever er arbeidsutplassert ved en bedrift. 2 elever har 3 t pr. uke. 1 elev har 15 t pr. uke  
1 elev har 6 t pr. uke.  
 
3 elever bor på internat med bo- trening og faste arbeidsoppgaver 
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AVSNITT 6   
INTERNATTILBUDET  
 
Det miljøterapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet på internatene er en viktig del av det 
helhetlige tilbudet som Tøndergård skole og ressurssenter gir. I tillegg til å være et 
miljøterapeutisk og pedagogisk tilbud, er det også et tilrettelagt botilbud for elevene.  
 
Internatet har 3 internatbygg og ett hybelbygg og kan gi botilbud til 24 elever. Internatets 
åpningstider følger skoleruta, og har stengt i alle helger og ferier.  
Vi har hatt ledig kapasitet skoleåret 2017/2018. Internat 1 har derfor blitt brukt til 
undervisningslokale. 
 
Elever  
I 2017/2018 bodde 12 elever på internatet. 4 grunnskoleelever og 8 videregående elever. 
 
Personale  
De fleste av internatets faste personale har 3-årig høyskoleutdanning. Noen har ulike former for 
tilleggsutdanning.  
Internatet har en internatleder i 50 % stilling. Inspektør ved skolen har 20 % av sin stilling 
tilknyttet internatet.  
Flere av skolens assistenter/fagarbeider jobber kveldsvakter på internatet. Dette er en løsning 
som er ønskelig både for arbeidsgiver og for den enkelte arbeidstaker. Det bidrar til å styrke 
stabiliteten og forutsigbarheten for elevene, og de ansatte får høynet sin stillingsprosent. 
 
BESKRIVELSE AV DET MILJØTERAPEUTISKE TILBUDET INTERNATET  
Miljøterapi  
Miljøterapi er: «En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske/fysiske 
betingelser i forhold til elevens og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å 
fremme læring, mestring og personlig ansvar.»  
(Larsen og Selnes. «Fra avvik til ansvar»)  
 
Innenfor de rammene vi har, jobber vi målrettet etter SMTE-modellen.  
Hensikten er å fremme læring, mestring og personlig ansvar. 

• Situasjonsbeskrivelse: Observasjon, kartlegging, innhenting av informasjon, beskrivelse av 

situasjonen  

• Målsetting: Definere mål med utgangspunkt i overnevnte og som grunnlag for 

opplæringsplan  

• Tiltak: Opplæringsplan utarbeides/justeres, planlegging, tilretteleggelse og 

gjennomføring  

• Evaluering: «- Hvor står vi - hvor går vi», utgangspunkt for eventuelle endringer av mål, 

tiltak o.l. Målene i miljøterapeutisk plan evalueres i årsrapporten som utarbeides ved 

terminslutt i vårsemesteret. 

 
OPPLÆRINGSOMRÅDER 
Selvstendighetstrening/ADL, sosialpedagogisk og psykososialt arbeid.  
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Mål og tiltak utarbeides i samarbeid med elev, foreldre og kontaktlærer. Skole og internat har 
faste samarbeidsmøter. 

Kort, kan vi si at elevenes hverdag på internatet består av praktiske, fysiske og sosiale gjøremål 
tilknyttet bolig, fritid og samhandling. Miljøpersonalet legger til rette, støtter og veileder med 
utgangspunkt i den enkeltes interesse og forutsetning. Internattilbudet skal bidra til trivsel og 
utvikling der målet er størst mulig grad av selvstendighet. 

 
 

AVSNITT  7          
MÅL/MÅLOPPNÅELSE/RESSURSER/TOTALTILBUDET 
 
Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal grunnskole. Skolen har en 
samarbeidsavtale med fylkeskommunen om kjøp av skoleplasser til elever i videregående 
skole. Skolen har tre internat og ett hybelbygg. 
 
I samarbeidsavtalen for skolen pkt. 1.1 heter det: 
 Tøndergård skole er en interkommunal skole med internat  
 etablert med hjemmel i opplæringsloven § 13.1 og kommuneloven § 27. 

Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker.   
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

  
Skolens virksomhetsplan angir skolens langsiktige resultatmål med konkretiserte delmål 
innenfor de enkelte arbeidsområdene. Ut fra disse hoved- og delmålene blir det utarbeidet 
årsplan med utviklingsmål. 
 
Personalet på skole og internat evaluerte skoleåret 2017/18, våren 2018. 
Administrasjonen hadde utarbeidet evalueringsskjema til bruk i dette arbeidet med 
utgangspunkt i skolens utviklingsmål slik de er skissert i skolens årsplan.  
 
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 et videregående skoleløp er målet at elevene skal få 
en opplæring som gir dem kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med 
hjemkommunen i forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det 
skal ha et arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

16 

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, og sammen med elever, foreldre og 
hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det 
er lov å feile. 
  
Videre - og etterutdanning: 
Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 
satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 
Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 
eierkommunene til enhver tid etterspør. 

 
Vår visjon er: ”Vi jakter på mulighetene”. 
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Evaluering av mål i årsplan 2017-2018 

Hovedmål 1 - Opplæring 

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

 
DELMÅL 1 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud på internatene som 
fremmer læring, mestring, trivsel og personlig ansvar ut fra den enkelte elevs forutsetninger. 
 

- Utarbeiding av sjekkliste for kartlegging, systematisere kartleggingsmateriell og sørge 

for samarbeid kontaktlærer-veiledningsteam i kartleggingsarbeidet der det er 

nødvendig 

OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene fra personalgruppen varierer. Noen mener elevene blir 

godt kartlagt. Samarbeidet med logoped i forhold til lese-skriving blir framhevet av flere som 

svært nyttig. Andre kommenterer at det må arbeides bedre med systematisering av 

materiellet, spesielt i forhold til elever med store sammensatte vansker. Det blir kommentert 

av flere at det er ønskelig at temaet kartlegging blir arbeidet med i personalmøter neste 

skoleår. Personalet på internatet kommenterer at de har starta en prosess for å bedre 

rutinene, og ønsker å arbeide videre med dette i felles møtetid.  

 

- Bevisst arbeid mot faglige mål også i praktiske aktiviteter 

OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene både fra skolegruppene og fra internatpersonalet viser 

at de ansatte arbeider bevisst med utvikling av elevenes faglige ferdigheter i praktiske 

opplæringssituasjoner. Lesing, skriving, matematikk, naturfag, begrepsinnlæring, det å lære 

forkortelser, måle opp, veie, telle, lære pengeverdier etc. er eksempler på fag/emner som 

blir arbeidet bevisst med i praktiske aktiviteter. 

 

- Samarbeid med foresatte i forhold til opplæringstilbudet. Ukeplaner med mål. 

OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene viser at ansatte opplever jevnt over et godt og nært 
foreldresamarbeid. Det vises til informasjonsutveksling i form av utsending av individuelle 
ukeplaner, daglig kontakt gjennom informasjon i kontaktbok skole-hjem, telefonsamtaler, 
møter som samarbeidsmøter, foreldrekonferanser og ansvarsgruppemøter. Noen ansatte 
har prøvd ut kontaktbok på OneNote for enkelte elever. Dette vil bli arbeidet videre med. 
Ellers kommer det fram at hyppighet i forhold til samarbeid med foresatte varierer. For noen 
elever må det et tett samarbeid til mellom alle elevens nærpersoner for å få hverdagen bra, 
for andre kan det gå lenger tid mellom møtene. 
 

DELMÅL 2 

Gi eleven mulighet til å bruke egne ressurser og slik styrke selvbildet. Mål vi arbeider spesielt 
med dette skoleåret: 
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- God balanse mellom faglig trykk og mestringsopplevelser.  
OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene fra ansatte viser at dette vektlegges sterkt i alle 
grupper. Noen mener at skolen har sin styrke på dette feltet, og det er viktig at dette 
videreføres og legges spesiell vekt på. Kommentarer som: «Vi må lage mye av 
undervisningsmaterialet for å treffe eleven, også motivasjonsmessig». «Vi legger til rette 
både undervisning og praktiske oppgaver slik at vi er rimelig sikre på at elevene mestrer, 
samtidig som vi utfordrer hver enkelt for å fremme utvikling. Dette for å gi god motivasjon. Å 
være kreativ er et viktig stikkord» er representativ for tilbakemeldingene fra ansatte.  
 
- Elevsamtaler med underveisvurdering og involvering som motivasjon i 

læringsprosessen 
OPPSUMMERING: Funksjonsnivået til skolens elever er svært varierende og dette gjenspeiles 
i tilbakemeldingene fra ansatte. I grupper der elevsamtaler i forhold til underveisvurdering 
og involvering er aktuelt kommer det fram at praksis varierer. Noen sier de har mest fokus 
på trivsel og sosial fungering i elevsamtalen, og kan bli flinkere på å involvere elevene i faglig 
utvikling og læringsmål. Noen mener at de er så tett på eleven i det daglige arbeidet, at 
underveisvurdering skjer i naturlige situasjoner i klasserommet. Andre kommentarer går på 
at de har jevnlige elevsamtaler, for noen elever opp til en gang pr uke for å holde oppe 
motivasjonen, for andre, sjeldnere. Behovene er svært ulike. 
 
 
DELMÅL 3 
Tilrettelegge et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring 
(opplæringsloven § 9 A - 1) Her ble personalgruppen bedt om å svare på følgende spørsmål: 
 
- Kjenner du innholdet i §9A i opplæringsloven? 
OPPSUMMERING: Her svarer en samlet personalgruppe at de kjenner innholdet, og at de har 
fokus på dette arbeidet. En kommentar går på at vi ikke er gode nok på, § 9A-7 Det fysiske 
miljøet – skolen skal innredes slik at den tar hensyn til de elevene ved skolen som har 
funksjonshemminger. Her nevnes at deler av bygget ikke har gode nok lysforhold, at det 
mangler ledelinjer, at en bør fjerne dørstokker i administrasjonsfløyen og at det bør 
reasfalteres. 
 
- Er skolens/ internatets praksis i samsvar med innholdet i §9A? 
OPPSUMMERING: Personalet svarer et samstemt ja til dette spørsmålet, med unntak av en 
kommentar som viser til §9A-7 (det fysiske miljøet- se pkt. over)  
 
- Involveres elevene i forhold til tilrettelegging av aktiviteter i friminuttene/ elevens 

fritid?  
OPPSUMMERING: Oppsummeringen viser at personalet mener at det er gode rammer for 
elevaktivitet i friminuttene. Oppussing av hallen med småbord, tilgang på spill, tegnesaker, 
air-hocky har bedret situasjonen for sosiale aktiviteter innendørs. Den nye aktivitetsplassen 
og ballbingen er også gode arenaer for positive aktiviteter utendørs. Klassens time og 
arbeidet i elevrådet blir framhevet som en fin arena der elevene kan komme med ønsker om 
aktiviteter de ønsker at skolen skal arrangere. For grupper der det er elever med store 
hjelpebehov blir det understreket viktigheten av nok folk til pauseavvikling slik at alle 
elevene får delta i uteaktiviteter i friminuttene. 
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- Sørger kontaktlærer for at nye elever får oppnevnt en fadder?  
OPPSUMMERING: Svarene gjenspeiler mangfoldet i elevenes funksjonsnivå. For noen 
grupper er dette uaktuelt, for andre en praksis som fungerer 
 

DELMÅL 4 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode vennskap og føle 
seg akseptert. Her ble ansatte bedt om å si noe om: 
 
- Tilrettelegger for læringsarenaer som skaper tilhørighet og muligheter for å utvikle 

sosiale relasjoner. 
OPPSUMMERING: Kommentarer som «her er vi gode, og det skal vi fortsatt være, er 
representativt for tilbakemeldingene i personalgruppa. Sosiale historier, modellæring og 
rollespill blir nevnt som innfallsvinkler i arbeidet. Fokus på samarbeid, å være en god venn og 
å få alle til å føle seg som en viktig del av klassen, er kommentarer som kommer fram. 
 
- Elevene opplever et godt psykososialt miljø. 
OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene fra både skole og internat tyder på at hovedinntrykket 
er at elever trives. Det er generelt lite fravær. God personaldekning gjør at en lett kan fange 
opp dersom noen ikke har det bra. Tilbakemeldinger fra foresatte viser i all hovedsak at 
elever trives og gleder seg til skoledagen. Det blir imidlertid understreket av at det er viktig 
at dette er noe vi har kontinuerlig fokus på. Aktiviteter som «Ingen utenfor uka» og ulike 
sosiale arrangementer på kveldstid, blir nevnt som positive bidrag. 
 

DELMÅL 5 

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

- Sjekkliste for temaer i ansvarsgruppa utarbeides 
OPPSUMMERING: Det blir kommentert at en sjekkliste på ansvarsgruppemøter i forhold til 
framtidig arbeid og bolig er mest relevant for elver i videregående skole. Kommentarene 
viser imidlertid at arbeidet mot størst mulig grad av selvstendighet er noe ansatte er bevisst 
på og arbeider mot i forhold til alle elevene. 
 
Kommentarer som: «Vi jobber kontinuerlig for å gjøre elevene mest mulig selvstendige. Vi 
prøver å finne gode hjelpemidler, som kan bidra til at elevene blir mindre avhengig av en 
voksen» er representativ for det som blir formidlet. Forslag om jevnlig kartlegging og 
justering av mål i arbeidet med å fremme elevenes ADL- ferdigheter, blir nevnt av en gruppe. 
Her understrekes det viktigheten av at målene må være kjent for alle elevens nærpersoner. 
Kommentaren går videre på at her kan vi bli bedre. 

 
- Utvikle interne praksisplasser, bl.a. bruken av kantine, vaskeri. 
OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene viser at for de gruppene dette er aktuelt for blir 
interne praksisplasser sett på som svært verdifullt. Elevbedrift som er opprettet i noen 
grupper gir rom for læring og utvikling både sosialt og faglig. Det blir nevnt både fra ansatte 
skole og internat at kantinen bør utnyttes enda mer. 
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Hovedmål 2 - Kompetanse 

Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, sosialpedagogiske og 
miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og videreutdanning og intern 
tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 

- Kartleggingsprosedyrer med sjekkliste utarbeides 

OPPSUMMERING: Det kommer fram et ønske om å prioritere tid i felles personalgruppe til 

videre arbeid med systematisering av kartleggingsmateriell og erfaringsdeling på dette 

området neste skoleår 

 

- IKT- plan utarbeides 

OPPSUMMERING: Arbeidet med IKT plan må videreføres til neste skoleår 

Arbeidet Tord Slettahaug har gjort dette året i forhold til skolering blir framhevet som 

positivt. Det blir imidlertid stilt spørsmål med om en tar i bruk det en har lært i det daglige 

arbeidet i klasserommet. 

Opplæring i bruk av OneNote har bl.a vært en satsning dette skoleåret. Det oppfordres til at 

det tas en kartlegging av hvor mange som har tatt dette verktøyet i bruk.  

 

- Skolering av pedagogisk personale i Office 365 

OPPSUMMERING: Også her kommer det fram at personalet mener Tord gjør en god jobb i 

forhold til kursing. Noen kommenterer at de er godt i gang med bruken av Office 365, mens 

andre ønsker mer skolering. Tid til å bruke det en har lært for å få det «under huden», blir av 

flere nevnt som en utfordring. Det kommer fram ønske om mer og hyppig skolering i form av 

felles IKT-samlinger i møtetiden. 

 

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

OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene viser at en enstemmig personalgruppe ønsker å 
fortsette dette arbeidet også neste skoleår. 
 
- Internskolering i Numicon   
OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene viser at flere ønsker at erfaringsdeling og 
internskolering i forhold til materiellet Numicon settes opp som tema på møteplanen neste 
skoleår 
 
- Arrangere relevante fagkurs for både interne og eksterne deltakere 
OPPSUMMERING: Kommentarene viser at personalgruppen mener det er viktig at skolen 
arrangerer aktuelle fagkurs. Det blir kommentert at det har vært litt få kurs dette skoleåret, 
og det kommer fram et ønske om at en til neste år arrangerer flere aktuelle kurs.  
 
- Det settes av tid til erfaringsdeling i forhold til bruken av sosiale historier, «røde og 

grønne tanker» og i forhold til materiellet: «Det er mitt valg valg»  
OPPSUMMERING: Kommentarene varierer fra at dette skulle vi brukt mer tid på til at dette 
er uaktuelt for elevene i gruppen. Forslag om å dele erfaringer rundt bruken av materiellet i 
diskusjoner i storteam blir nevnt som et forslag til bedre praksis. Mer bruk av idebanken til 
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bl.a. deling av gode «sosiale historier» blir nevnt som et annet forslag. Et tredje forslag går 
på at det organiseres workshop der en kan dele erfaringer i forhold til ulike temaer, og 
melde seg på det/de temaene som er mest aktuelle i forhold til den elevgruppen en arbeider 
med. 
 
- Alle ansatte kjenner innholdet i strategiplan mot mobbing. 
OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene viser at personalgruppen er kjent med innholdet i 
planen 

Hovedmål 3 – Arbeidsmiljø 

Arbeide for et støttende og inkluderende arbeidsmiljø, der kompetanse deles. 
Dette arbeides spesielt med dette skoleåret: 
 
- Sette av tid til kollegaveiledning med faste intervall på møteplan både blant 

pedagogisk personale og blant miljøterapeutisk personale 
OPPSUMMERING: Hovedkonklusjonen i forhold til tilbakemeldinger er at dette er noe både 
personalet på skolen og på internatet ønsker at det blir satt av mer tid til. Det blir foreslått at 
en på skolen kan bruke noen av samlingene som er oppsatt i forhold til arbeid i storteam til 
kollegaveiledning. 
 
- Alle ansatte bidrar til et åpent klima med fokus på samarbeid og åpenhet. Uenigheter 

forsøkes løses på lavest mulig nivå, og en snakker med og ikke om. 
OPPSUMMERING: Tilbakemeldingene tyder på at dette er noe en er bevisst på. Noen 
kommentarer går på at dette temaet jevnlig snakkes om på teammøter, andre sier at de 
føler at alle bidrar. Alle er lette å spørre blir framhevet som positivt. Det blir kommentert at 
det er viktig med påminning innimellom om at en tar saken med den det gjelder. 
  
- Team / enkeltpersoner med behov for assistanse kontakter administrasjonen. Det 

lages en plan for samarbeidet.  
OPPSUMMERING: Noen kommentarer går på at en opplever gode drøftinger med 
administrasjonen, men det blir ikke laget noen skriftlig plan på videre arbeid. Andre 
kommenterer at de har inntrykk av at personalet kan ta opp saker med administrasjonen og 
at dette fungerer greit, men har selv ikke slike erfaringer. 
 
 
Hovedmål 4 Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid 
Delmål 1 Gjennomføre utadrettet veiledning 
Delmål 2 Videre arbeid med å utvikle skolen som ressurssenter. 
Se avsnitt 8  
 

Hovedmål 5 Økonomi 

Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den enkelte 
bruker et faglig godt tilbud. 

Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt. 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

22 

 
- Avklare skolens selskapsform 
- Avklare videre samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune  
OPPSUMMERING: Det blir kommentert at dette er en sak for administrasjonen og styret. 
Ansatte ser på dette som viktig arbeid. 
 

Hovedmål 6 – Fysiske miljø 

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

- Læremiddelsamling og elevbibliotek  
OPPSUMMERING: Det kommer fram et ønske om at skolen får et eget elevbibliotek. 
Læremiddelsamlingen har blitt bedre, men arbeid gjenstår. Det er viktig at dette prioriteres. 
Ellers blir det kommentert fra flere at mye positivt har skjedd siste årene i forhold til det 
fysiske miljøet. 
 

- Rehabilitering, beising og maling av yttervegger. 
OPPSUMMERING: Internatpersonalet understreker at dette er et nødvendig og viktig arbeid 
på alle internatbygningene. Det er mose på veggene, råteskader ved en del vindu og 
fuktinnslag i kjelleren på internat 2. Det blir ellers kommentert at planene for rehabilitering 
er gode. 
 

Hvor er vi / forslag til videre arbeid: 
- Generelt vedlikehold. Hvor er vi / forslag til videre arbeid: 
OPPSUMMERING: Beising av amfiet, gjerder, gapahuk og internatene. Rehabilitere 
garderobe og toalett på internat 1. Bedre tilrettelegging for elever med store sammensatte 
vansker i form av ledelinje, lyssetting, asfaltering, fjerning av dørstokker i 
administrasjonsfløyen er forslag til utbedringstiltak som blir nevnt. 
 
Det som kom fram i årsevalueringen for skoleåret 2017-2018 er tatt hensyn til i utarbeiding 
av årsplan for skoleåret 2018-2019 

 
 
 

AVSNITT 8  
TØNDERGÅRD SKOLES VEILEDNINGSTJENESTE  

 
Tøndergård skole har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. 
Skoleåret 2017/2018 er det i alt satt av 32 t/u til denne veiledningstjenesten. 
Følgende lærere har en del av sin stilling innenfor denne virksomheten: 
Else Marie Husevåg 7 t/u    
Eli Beinnes Fosse 6 t/u 
Unni Indergård 5  t/u 
Bjørn Frantzen 6 t/u 
Cathrine Horsgård 4 t/u   
Marianne Oma 4 t/u 
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Saker angående veiledning for enkeltelever henvises via PP-tjenesten. PPT holdes orientert 
så lenge veiledningstjenesten er inne i saken.  
Førskolelærere og lærere kan elles ta direkte kontakt med veiledningstjenesten.  
 
Hovedmål innenfor veiledningstjenesten i skolens virksomhetsplan er følgende: 
Gi praktisk hjelp/veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker som går i vanlig 
barnehage/skole. 
(Foreldre kan delta på veiledningsmøter i tillegg til de fagpersonene som er tilknytta 
førskole- eller skoletilbudet). 
 
Arbeidet kan være i i form av: 

• Observasjon og kartlegging av elever som gir grunnlag for praktisk-pedagogisk 
opplegg. Disse oppleggene kan følges opp over tid. 

• Råd og veiledning i forhold til metoder, materiell, utstyr og litteratur.  
• Veiledning av mer generell art til lærere / førskolelærere / foresatte / PPT.             
• Kurs: Områder kan være klasseledelse, opplæring for elever med AD/HD og 

autismespekterforstyrrelser, opplæring i bruk av lese- og skrivehjelpemidler.  
• Spesifikk veiledning i forhold til:  

o Språkvansker 
o Lese- og skrivevansker 
o IKT som hjelpemiddel og læremiddel i forhold til lese-og skrivevansker. 
o Elever som har ADHD og autismespeksterforstyrrelser, f.eks. Asperger. 
o Sosiale og emosjonelle vansker. 
o Klasseledelse. 
o Bruk av digitale læremidler i spesialundervisning. 
o Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) 
o Utprøving og bruk av digitale hjelpemidler angående ASK 
o Informasjon og tilrettelegging i forhold til hørselshemmede barn  

i barnehage og skole. 
o Bruk av Snoozelen – sansestimulering og kommunikasjon. 

Tøndergård skole og ressurssenter startet veiledningstjenesten høsten 1985.                           
Tjenesten er gratis til eierkommunene i Romsdal og Nordmøre. Fylkeskommunen og andre 
kommuner kan kjøpe veiledningstjeneste. Utdanningsavdelinga har gitt ut veiledning 
angående søknadsprosedyre for de videregående skolene. 

Arbeidsmetodene i forhold til veiledning varierer. Vanligvis har vi ikke ressurser til å gi 
ukentlige timer. Veiledende undervisende til de som saken angår, og den som er ansvarlig for 
oppfølgingen, er en mye brukt metode. Dette kan også dreie seg om opplæring i bruk av 
hjelpemidler. Barnehage/ skole stiller med ressurser til å følge opp veiledningen som blir gitt.  

 

Skoleåret 2017/2018 har en arbeidet med 39 elevsaker og 12 systemsaker (div. kurs til 
personalgrupper og veiledning i forhold til klassemiljø. I tillegg er det arrangert kurs i 
samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere i forhold til ASK-hjelpemidler. 
Grunnkurs i bruk av Rolltalk Designer (ASK-hjelpemiddel) 

Grunnkurs i bruk av Boardmaker (ASK-hjelpemiddel) 
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 (Disse kursene er ikke tatt med i den kommunale oversikten, da de har hatt kursdeltagere 
fra ulike kommuner) 

De fleste elevsakene følges opp gjennom et lengre tidsrom, kanskje flere år. I enkelte saker 
kan det være flere personer fra utadrettet team inne.  
 
Kommunevis fordeling av saker: 
Aukra:      7 
Eide:     2 
Fræna:     15  
Gjemnes:     11 
Midsund:     1 
Molde:     11 
Nesset:     0 
Rauma:     1 
Vestnes:     2 
Sunndal:     1 sak (dette arbeidet er fakturert) 
 
Vedlagt følger rapport fra arbeidet til de ulike fagpersonene tilknyttet veiledningstjenesten: 
 
Rapport fra Marianne Oma: 

ASK - veiledning skoleåret 2017 – 2018 

Tidsressurs til bruk på veiledning for skoleåret 2017/2018 - 4 undervisningstimer. 
Ressursen har vært brukt til følgende:  
1. Veiledning sammen med logoped i forhold til fremmedspråklig barn i barnehage. Deling 

av tips og demonstrasjon av materiell. Veiledning i forhold til hvordan jobbe med 
språkstimulering for barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.  

2. Veiledning i forhold til overgangen fra barnehage til skole. 3 elever som skal fra 
barnehage til skolen som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon gjennom 
Rolltalk og PODD. Skolen og personalet ved skolen hadde behov for kompetanse om ASK 
(Alternativ og supplerende kommunikasjon) og hva det vil si å være en god 
kommunikasjonspartner. Denne saken forsetter høsten 2018 og personalet rundt 
elevene skal skaffe seg kompetanse på Rolltalk og PODD. 

3. Systemsak på småskoletrinnet i forhold til klassemiljø og klasseledelse. Denne saken ble 
meldt inn som en systemsak, men store deler av veiledningen har rettet seg inn mot 
enkeltelever og arbeid med diagnoser som ADHD, Tourette og generell spesialpedagogisk 
tilrettelegging i klasserommet. Det har vært jobbet med tema som relasjonskompetanse, 
avtalestyring og regler i klasserommet. Dette arbeidet fortsetter utover høsten 2018. 

4. Jeg har vært på forskjellige kurs i forhold til å være oppdatert på programvare som 
brukes til ASK elever: Rolltalk, Pegasus, Boardmaker, PODD. I tillegg har jeg deltatt i 
skolering i forhold til innsatsteam mot mobbing.  

 
Kommunevis fordeling av saker: 

Vestnes  1 sak, 3 elever, overgang 
barnehage/skole 

Fræna 1 sak, systemsak 
klasse/småskole 

Aukra 1 sak, enkeltelev/barnehage 
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Rapport fra Eli Beinnes Fosse og Unni Indergård: 

Arbeid for logoped i utadretta tjeneste, skoleåret 2017 – 2018  
To logopeder har delt på ressursen dette skoleåret. De har hatt 11 timer i uken til rådighet til 
dette arbeidet. 
Logopedene har jobbet med totalt 15 saker ute i eierkommunene. 
 
Fordeling på kommuner: 
Aukra kommune   5 saker 
Gjemnes kommune   9 saker 
Molde kommune                      1 sak  
8 av disse sakene er nå avsluttet. 7 av sakene vil bli fulgt opp med veiledning høsten 2018. 
 
Områder det har vært gitt veiledning i forhold til: 

• Kartlegging i forhold til tale, språk og lese- og skrivevansker. 

• Veiledning i forhold til lese- og skriveprosessen. 

• Direkte undervisning og veiledning til oppfølgende lærere, assistenter og foreldre i 
forhold til fonologiske vansker, uttalevansker og begrepsvansker. 

I de fleste saker blir det gitt veiledende undervisning med elev og lærer/assistent til stede. I 
etterkant blir det gitt veiledning til den som skal følge opp undervisningen. Det er en 
forutsetning at barnehage/skole stiller med ressurser for å følge de anbefalingene som blir 
gitt i veiledningen. 
I noen av sakene ligger det en alvorlig språkvanske til grunn. Dette kan få følger for lese- og 
skriveprosessen. Mange av sakene jobbes det derfor med over flere år.  
 
 
Rapport fra Bjørn Frantzen og Cathrine Horsgård: 

Rapport fra veiledning i forhold til elever som viser problematferd og 
systemarbeid på klasse- og skolenivå skoleåret 2017/2018. 
I noen saker har vi jobbet to sammen, i andre saker har Bjørn Frantzen jobbet alene. 
 
Alle saker er henvist fra PPT. I arbeid med elevsaker har PPT som regel deltatt på 
oppstartmøtet, og i enkelte tilfeller vært med på evalueringsmøter underveis. PPT er alltid 
med på avslutningsmøtet. I tillegg til å arbeide direkte i forhold til elev og skole, har det også 
vært aktuelt å ha møter med foreldrene. Dette har i år også foregått sammen med BUP. I 
enkelte av sakene har også kompetansesentra, lokalt barnevern og andre lokale instanser 
vært samarbeidspartnere.  
I arbeid med klasseledelse, blir det skrevet referat fra hvert møte med skolen, samt en kort 
oppsummeringsrapport i forkant av sommerferien. Denne type saker varer ofte fra ca. 3 
måneder og oppover, med ukentlige observasjoner-/tilbakemeldingsmøter. 
En ny trend når det gjelder henvisningssaker til TVT dreier seg om skolevegring. Dette er 
komplekse og tidkrevende saker som ofte krever både direkte arbeid opp mot elev, foreldre 
og skole, samt utstrakt samarbeid med instanser som kompetansesentra, BUP, PPT og andre 
lokale instanser. Ofte kan slike saker dreie seg om elever med autismespekterforstyrrelser i 
kombinasjon med psykiatriske lidelser. Slike saker, og andre komplekse saker, kan kreve 
aktivt arbeid over flere år. 
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Omfang: 
 

Arbeid med klasseledelse/klassemiljø: 

• 4 klasser på 3 skoler (Cathrine og Bjørn sammen). 

• Deltatt på foreldremøte: 1 
 
Elevsaker: 

• 16 saker (hvorav Cathrine er med på 8 saker ). To av disse sakene dreier seg om 
skolevegring. 

 
Saker: 
Rauma kommune:  1 sak 
Fræna kommune:  7 saker (tre sammen med Cathrine). 
Vestnes kommune:  1 sak  
Gjemnes kommune:  1 sak (sammen med Cathrine) 
Aukra kommune:  1 sak (sammen med Cathrine) 
Midsund kommune:  1 sak (sammen med Cathrine) 
Molde kommune:  3 saker (en sammen med Cathrine) 
Sunndal kommune:  1 sak (sammen med Cathrine) 
 
Nye saker med oppstart 2017: 

• 9 saker 
 

 
 
Rapport fra Else Marie Husevåg: 

Ekstern pedagogisk IKT-veiledning 2017 - 2018: 

Generelt om arbeidet: 
De fleste sakene er henviste elevsaker fra PPT. Noen saker gjelder bruk av lese-skrivestøtte, 
digitale verktøy og bruk av digital lærebok for elever som har dysleksi. Da er lærere, elev( 
enkelte møter), foresatte og eventuelt assistent med på veiledningsmøter. Opplæring til ei 
lærergruppe/ personalgruppe i bruk av lese-skrivestøtte, kan være en del av ei elevsak eller 
en egen bestilling fra en skole. 
De mest omfattende sakene gjelder elever som har behov for alternativ eller supplerende 
kommuniasjon (ASK). Da er bildestøtta og symbolstøtta kommunikasjon aktuelt å ta i bruk på 
ulike nivå. Opplæring og veiledning blir da retta mot nærpersoner og foresatte som er knytta 
til eleven i barnehage eller skole og SFO. Her er også samarbeid med NAV 
hjelpemiddelsentral ofte aktuelt. Bruk av digitale kommunikasjonshjelpemidler, er ofte en 
del av disse elevsakene. 
   
Foreldre har alltid tilbud om å delta på veiledningsmøter. 
PP-tjenesten blir orientert der de er inne i saken og er med på møter etter behov.  
Samarbeid med andre faginstanser kan være aktuelt i noen saker. Det kan være 
Habiliteringstjenesten, Statped, ergoterapeut, fysioterapeut og Hjelpemiddelsentralen. 
Det er også mye samarbeid med firma som selger digitale hjelpemidler og formidler god 
kunnskap om bruk av dem. 
Både NAV Hjelpemiddelsentral i Ålesund og hjelpemiddelfirma, er samarbeidspart i 
arrangering av kurs i bruk av kommunikasjonshjelpemidler. 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

27 

I flere saker har det vært samarbeid med andre fagpersoner i veiledningstjenesten. 
 
Type saker: 

- Tilrettelegging for bruk av ASK i opplæringen (Alternativ supplerende 
kommunikasjon). 

- Tilrettelegging i undervisning for elever som har Dysleksi. 
- Vurdering av digitale hjelpemidler som kan være aktuelle ift. vansker eleven har. 

Dette kan være kommunikasjonshjelpemidler, hjelpemidler ift. aktivisering og 
sansestimulering, hjelpemidler ift. lese- og skrivestøtte/ dysleksi. 

- Gi veiledning i søkeprosess til NAV og sørge for opplæring og veiledning i bruk av 
digitale kommunikasjons- eller kognitive hjelpemidler.  

- Faglig veiledning og tilrettelegging i bruk av digitale læremidler, f.eks. digitale 
lærebøker, apper til pedagogisk bruk i ulike fag, nettsted til digitale læremidler. 

- Kurs i bruk av digitale læremidler og hjelpemidler. 
 

Møter og kurs: 
Flere av elevsakene har vært omfattende i tid og med flere instanser i samarbeid. Hyppighet 
på møter er i snitt annenhver måned. Møtereferat og avslutningsrapport sendes ut i saker 
som kommer fra PPT. Noen saker har gått over 2 år. 
4 av elevsakene som har vært jobba med dette skoleåret, vil fortsette neste skoleår. 
 
Behov for kurs meldes først og fremst i forhold til opplæring i bruk av hjelpemidler for lese- 
og skrivestøtte til elever med dysleksi, og oppfølgingskurs i bruk av 
kommunikasjonshjelpemidler. 

 

Omfang kurs og elevsaker: 

2 kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og firma som selger produkta. 

 - åpen påmelding i regi av hjelpemiddelsentralen. 

 
• Grunnkurs i bruk av Rolltalk Designer (ASK-hjelpemiddel) 
• Grunnkurs i bruk av Boardmaker (ASK-hjelpemiddel) 

 
6 bestillingskurs fra skoler, holdt av IKT-veileder: 

• kurs i bruk av lese- og skrivestøtten til Lingit. 
 

10 Elevsaker:  
• Grunnskole 9 ( barneskole 5, u-skole 4) 
• Voksenopplæring 1         

 
1 systemsak (1 barneskole) 
 

Kommunevis fordeling av 10 elevsaker, 6 kurs og 1 systemsak :  

Molde 7 

Fræna 7 

Eide 2 

Gjemnes 1 
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AVSNITT 9 
KURSVIRKSOMHET VED TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
 
Målet er skolering av ansatte ved skolen, samt å tilby tjenester i form av kurs innen det 
spesialpedagogiske feltet til våre samarbeidspartnere.  
Skolens gymsal benyttes som kurslokale for større kurs. Kantine og datarom nyttes til mindre 
kurs.  
 
Skoleåret 2017-18 har det ikke vært avholdt heldagskurs i regi av Tøndergård skole og 
ressurssenter. Dette skyldes i hovedsak kapasitetsproblemer i forhold til redusert bemanning 
i administrasjonen store deler av skoleåret. 
Følgende kortkurs med interne deltagere er avholdt i løpet av skoleåret 
Tema: 

• Tvang og makt, bevisstgjøring, refleksjon og gjennomgang av praktiske øvelser v/ 

voksenhabiliteringstjenesten i Molde. 

• Incest og seksuelle overgrep v/Smiso i Molde  

• Vold i nære relasjoner v/Smiso  

• Helsefremmende arbeidsmiljø v/Janne Drege 

• Epilepsikurs v/skolens helsesøster 

 
Det har vært arrangert flere kurs i regi av hjelpemiddelsentralen i skolens lokaler. 
Tema: Kognitive hjelpemidler og ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)  
Mange av våre ansatte har deltatt på disse kursene.  
 
 

AVSNITT 10      
SOSIALE TILTAK SKOLE OG INTERNAT 
 
En felles aktivitetsplan for skole og internat har danna utgangspunkt for en rekke sosiale 
aktiviteter gjennom hele skoleåret. 
 
Aktivitetsplanen er satt opp i samarbeid mellom personalet på skole og internat.  Elevene 
har deltatt i planleggingen av de aktivitetene der dette har vært naturlig, både gruppevis på 
skolen, på internatene og gjennom arbeid i elevrådet. Aktivitetene på planen er stort sett 
blitt avvikla som oppsatt. Tilbakemeldingene er at planen fungerer etter intensjonen. I tillegg 
til oppsatte aktiviteter har arbeidsmiljøutvalget vært med å arrangere julemesse, nyttårsball, 
dugnad og sommerfest/grillfest på ettermiddags/kveldstid 
 
Internatet  
Organiserer selv tilrettelagt aktiviteter som klatring, svømming, ski og aking. Kano og båt har 
også blitt benyttet. I tillegg går de turer i marka, skogen og på fjellet.  
Skolens ballbinge, gymsal, bordtennisbord, air-hockybord og biljardbord har også blitt 
benyttet i større eller mindre grad. De har arrangert julebord, jule- og påskeverksted og  
LAN-party. 
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Skolen     
Kultursekken: Skolen er med på forestillinger fra Kultursekken i Møre og Romsdal.  
Skoleåret 2017-2018 har elevene hatt følgende tilbud gjennom Kultursekken: 
 
Høst 2017: 
30.08.17 Rachel Hair Trio    Tøndergård skole og ressurssenter 
07.11.17 La Belle Dance     Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Vår 2018: 
3 ganger PULS (verksted)    Tøndergård skole og ressurssenter 
15.02.18 Gorm er en snill orm    Tøndergård skole og ressurssenter 
27.02.18 Kongen av Spitsbergen   Bergmo ungdomsskole 
02.03.18 Eg syng din song min venn   Tøndergård skole og ressurssenter 
13.03.18 Awesomnia     Bjørnsonhuset 
19.03.18 Danseverksted Freestyle Phanatix  Tøndergård skole og ressurssenter 
17.04.18 Hæ? (Rohde Ass Produksjoner)  Kviltorp skole 
18.04.18 DUO Catharina & Jie    Bergmo ungdomsskole 
 
 
Aktivitetsdager: 

• Bli kjent dag 

• Dyregoddagene 

• Idrettsdag 

• Juleaktiviteter med verksted og felles grøt 

• Vinteraktiviteter på skoleområdet, på Katthola, Tusten og på Skaret 

• Studenter fra vernepleierutdanningen har også i år hatt aktivitetsdag på Tøndergård 
skole og ressurssenter.  

 
Ingen utenfor uka: Også dette skoleåret har vi hatt en skoleuke med fokus på «ingen 
utenfor». Tema: vennskap, inkludering, og sosial kompetanse. Elevrådet sammen med 
enkeltlærere er sentrale i planlegging og gjennomføring av uken. 
 

 
AVSNITT 11     
SKOLEHELSETJENESTEN      
Lege- og helsesøster  
Helsesøster har hatt fast kontortid på Tøndergård skole partalls fredager fra kl. 09.00 – 
11.00. Skolelege er fra Femfaste og tilkalles etter behov. Vi har også muligheten til komme 
ned til legesenteret for undersøkelser og opplæring i forhold til helsetjenester. 
Skolehelsetjenesten tilbyr ordinær vaksinasjon, målretta helseundersøkelse, samt 
undervisning. De er også med i skoleteam, samarbeidsmøter og i ansvarsgrupper ved behov. 
Tjenesten har fungert godt med oppfølging av flere enkeltelever og tilrettelagt undervisning 
og opplegg i gruppene og for personalet. 
 
Fysioterapeut / ergoterapeut 
Skolen har dette skoleåret kjøpt 50 % fysioterapeutstilling og 20 % ergoterapeutstilling av 
Molde kommune. Fysioterapeut og ergoterapeut har faste dager ved skolen. Deres oppgaver 
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består blant annet av deltakelse i undervisning, møter og aktiviteter, kartlegging og 
utarbeidelse av planer for trening og behandling, samarbeid med foreldre, kommuner og 
ansatte ved skolen. 
 

 
AVSNITT 12  
SYKEFRAVÆR 
Sykefraværet på Tøndergård skole og ressurssenter var på 8,1 % skoleåret 2017-2018. Dette 
er en økning på 0,6 % fra 2016-2017, da sykefraværet var 7,5. 
 
Sykefraværsstatistikk o/u 16 dager  
Periode: 01.08.2017 til 31.07.2018 
                                  
                                       Mulige dgv.                   1-8 dager             1-16 dager              >=17 dgr                       Total    

 Ant. Ant. Ant. % Ant. % Ant. % Ant. % 

                                                                                                                                                                              

82300 93,0 15076,6 266,4 1,8 246,0 1,6 426,7 2,8 939,1 6,2 
82310 23,0 2907,2 44,6 1,5 35,1 1,2 431,7 14,8 511,4 17,6 
Sum utvalg 116,0 17983,8 311,1 1,7 281,1 1,6 858,3 4,8 1450,5 8,1 

 

Fordeling på kjønn 

Kvinner 74,0 11995,3 219,3 1,8 218,3 1,8 749,9 6,3 1187,5 9,9 
Menn 42,0 2988,5 91,8 1,5 62,8 1,0 108,4 1,8 263,0 4,4 

 
Skolen er med i IA avtalen, og har fokus på oppfølging av sykmeldte. Dette sammen med 
årlige medarbeidersamtaler og årlig evaluering av forhold ved arbeidsplassen er viktig i 
arbeidet vårt med å redusere sykefraværet.  Skolen har hatt et totalt sykefravær på 8,1 % i 
2017-2018. Dette er en oppgang på 0,6% fra skoleåret 2016/2017. Spesielt er fraværet blant 
ansatte på internatet fortsatt høyt, med en fraværsprosent på 17,6%.  Dette er en oppgang 
på 4,1% fra året før. Den høye prosentsatsen skyldes i hovedsak langtidsfravær. Internatet 
har få ansatte. Skolen er tett på i forhold til oppfølging, og har fokus på om fraværet kan ha 
sammenheng med forhold på arbeidsplassen.  

 
 
AVSNITT  13  
MELDINGER   
 
Utleie av Tøndergård skoles gymsal 2017/2018 – kveldstid 
 
BJØRNS TRIMGRUPPE 
 Mandag kl. 19.00 – 20.00 
 
UNNIS TRIMGRUPPE 
 Tirsdager kl. 15.30-17.00  
 
Kleive KFUM Trial 
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Tirsdag kl. 18.00 – 19.30 
De leide for en kortere periode 
 

Sportsklubben Træff BOCCIA 
 Onsdager kl. 18.00-19.00 (annahver uke) 
 
Mollin trimgruppe 
 Torsdager 19.30-21.30 
 
Molde tamilsk sportsklubb 
 Fredager kl. 18.00-19.00 etter behov 
 
Elever ved skolens internat har også benyttet gymsalen på kveldstid til diverse aktiviteter. 
 
 
Utleie av snoezelenrommene skoleåret 2017/18 – dagtid 
Kviltorp skole benyttet snoezelen-rommene via veiledningstjenesten 
 
Prisene for utleie har skoleåret 2017/18 vært: 
For gymnastikksalen kr. 160,- pr. klokketime. 
For Snoezelenrommene kr. 160,- pr. klokketime. 
For klasserom kr. 110,- pr. klokketime. 
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2019) - År/Periode 2019 1 - 11 21.11.2018
Dr.budsj 2019(gr Regnskap Budsjett Regnskap

2019/V:325 2018 2018 2017
Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 15.700.000 13.723.911 15.000.000 12.819.054
  10121 LØNN LÆRERE 13.550.000 11.762.577 12.500.000 11.114.966
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 30.000 25.303 30.000 25.221
  10141 LØNN VAKTMESTER 360.000 449.420 360.000 556.860
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 25.000 31.555 18.000 20.828
  10201 FERIEVIKAR 10.000 5.230 15.000 1.906
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 100.636 100.000 93.765
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 250.000 298.271 250.000 394.001
  10221 PERMISJONSVIKAR 20.000 83.761 20.000 69.775
  10391 EKSTRAHJELP 300.000 351.352 300.000 353.965
  10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 0 841 0 0
  10501 KLESGODTGJØRELSE 30.000 28.038 30.000 26.568
  10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 0 0 0 8.500
  10751 FASTLØNN RENHOLD 450.000 450.586 480.000 417.115
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 10.000 9.616 10.000 13.304
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 10.000 8.997 10.000 8.197
  10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 0 5.211 10.000 26.419
  10811 GODTGJØRELSE STYRET 19.000 0 19.000 0
  10911 PENSJONSANDEL KLP 3.185.350 2.648.012 3.132.000 2.464.016
  10912 PENSJONSANDEL SPK 1.677.130 1.289.529 1.547.000 1.259.875
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -416.000 -2.798 -160.000 -210.021
  10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 0 16.645 0 15.291
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 95.000 82.960 95.000 90.757
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 55.000 52.717 25.000 6.496
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.930.273 4.295.409 4.699.000 4.088.020
  11001 KONTORUTGIFTER 30.000 11.966 30.000 21.881
  11051 LÆREMIDLER/BØKER 100.000 50.143 61.000 59.219
  11052 LÆREMIDLER/MATERIELL 120.000 59.249 120.000 51.561
  11053 MAT OG HELSE 120.000 122.687 120.000 137.098
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE25.000 0 25.000 818
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 60.000 54.140 60.000 106.209
  11151 MATVARER 30.000 19.511 30.000 4.589
  11152 BEVERTNING 50.000 79.011 25.000 33.241
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 50.000 80.386 50.000 107.196
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 25.000 18.836 25.000 27.189
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL20.000 18.685 20.000 13.643
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 10.000 8.198 10.000 5.716
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 80.000 51.809 80.000 80.843
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 10.000 6.354 15.000 11.555
  11306 PORTO 15.000 14.974 12.000 9.681
  11309 BANKOMKOSTNINGER 3.000 3.222 3.000 2.082
  11401 ANNONSEUTGIFTER 5.000 2.258 5.000 4.599
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 20.000 15.144 20.000 14.184
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 0 2.771 0 5.680
  11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 40.000 12.909 40.000 31.045
  11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 20.000 15.090 20.000 3.000
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 20.000 33.394 20.000 1.200
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 85.000 89.374 85.000 112.796
  11602 Sperret - REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 17.546 0 7.319
  11650 Sperret - TELEFONGODTGJL. AVGPL. 4.000 3.520 4.000 3.520
  11661 STIPEND - OPPGPL/AVG.FRI 0 0 100.000 100.000
  11662 ETTERLØNN DØDSFALL OPPGPL./AVGFRI 0 0 0 33.191
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 35.000 57.703 30.000 36.764
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 21.000 6.317 20.000 20.497
  11721 SKYSS AV ELEVER 0 5.007 40.000 5.602
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  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 130.000 128.789 20.000 73.813
  11801 ELEKTRISK STRØM 386.000 249.850 265.000 269.507
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR113.000 101.876 109.000 117.829
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.250.000 243.571 212.000 116.467
  11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3.100 2.958 3.000 2.073
  11855 ADM TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP -IKKE AVG.PL. 0 166 0 153
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 12.000 7.980 15.000 10.149
  11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 100.000 130.985 100.000 101.045
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 45.000 29.749 45.000 41.445
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 50.000 32.501 45.000 44.172
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 20.000 16.550 25.000 9.995
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR25.000 27.456 15.000 9.620
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 50.000 13.429 50.000 45.739
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 130.000 128.980 108.000 42.693
  12251 LEASING AV MASKINER 25.000 26.310 25.000 23.370
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 200.000 17.834 150.000 3.501
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 40.000 41.926 60.000 75.804
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 70.000 68.308 45.000 34.433
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 25.000 45.129 25.000 23.381
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 80.000 62.966 20.000 23.517
  12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL150.000 84.211 200.000 178.684
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 15.000 530 15.000 1.200
  14290 BETALT MVA DRIFT 300.000 298.930 300.000 310.771
  14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 1.000.000 0 1.000.000 883.208
  14504 REFUSJON LØNN 600.000 0 600.000 405.095
  14506 OVERFØRING TIL MOLDE KOMMUNE 900.000 0 937.000 0
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 0 10.000 7.287
  15001 RENTER PÅ LÅN 10.000 18.481 90.000 44.904
  15101 AVDRAG PÅ LÅN 120.000 2.030.000 415.000 330.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 481.694 941.599 310.000 7.068.829
  16212 VARSELGEBYR 0 -1.400 0 -560
  16215 INNTEKT EGNE KURS -30.000 0 -30.000 -86.950
  16301 LEIEINNTEKTER -10.000 -11.050 -12.000 -9.720
  17001 REFUSJONER FRA STATEN 0 -260.323 0 -400.232
  17101 REFUSJON SYKELØNN -260.000 -712.746 -322.000 -565.336
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -500.000 -254.665 -250.000 -254.955
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -300.000 -298.930 -300.000 -310.771
  17301 FYLKESTILSKUDD -11.905.000 -14.214.101 -13.900.000 -15.259.288
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3.340.000 -3.195.080 -3.060.000 -3.181.906
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -60.000 -70.734 -100.000 -283.405
  17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -30.813.000 -30.206.752 -26.700.000 -27.471.373
  19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -100.000 -178.151 -100.000 -162.084
  19009 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 -106 0 -18
  19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD 0 -2.941.599 0 -4.268.829
Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -598.453 -11.016.588 0 -7.239.953

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 4.650.000 4.349.207 4.800.000 4.451.794
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 5.000 1.048 0 0
  10141 LØNN VAKTMESTER 80.000 120.405 75.000 115.438
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 600.000 532.359 620.000 574.512
  10201 FERIEVIKAR 10.000 10.505 10.000 12.347
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 70.000 74.646 100.000 99.792
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 70.000 163.980 70.000 209.982
  10221 PERMISJONSVIKAR 25.000 27.979 25.000 17.211
  10391 EKSTRAHJELP 30.000 45.167 40.000 50.602
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  10501 KLESGODTGJØRELSE 10.000 8.873 10.000 9.209
  10751 FASTLØNN RENHOLD 196.000 173.440 195.000 170.236
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 0 0 0 1.458
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 0 4.844 0 50.262
  10911 PENSJONSANDEL KLP 1.051.650 953.210 1.121.000 995.732
  10912 PENSJONSANDEL SPK 618 0 0 0
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -47.000 -2.798 -160.000 -224.772
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 22.000 20.480 22.000 20.695
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 12.000 11.283 7.000 1.334
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 948.685 793.747 986.000 899.609
  11001 KONTORUTGIFTER 6.000 2.820 6.000 8.028
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 0 3.112 0 0
  11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 3.000 0 5.000 0
  11151 MATVARER 165.000 217.756 185.000 230.143
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 20.000 53.712 25.000 41.187
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 6.000 3.827 12.000 13.582
  11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 2.000 2.728 2.000 5.006
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 0 1.910 0 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 6.000 14.181 6.000 5.037
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 3.000 1.380 5.000 3.669
  11306 PORTO 3.000 4.070 3.000 3.144
  11401 ANNONSEUTGIFTER 1.000 753 1.000 765
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 3.000 0 3.000 0
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 10.000 0 20.000 0
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 5.000 0 10.000 0
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2.000 0 2.000 2.382
  11602 Sperret - REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 0 0 132
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 15.000 22.032 15.000 17.967
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 10.000 1.692 12.000 12.056
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0 1.259 0 255
  11801 ELEKTRISK STRØM 128.500 221.435 150.000 161.261
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR28.000 33.562 36.000 23.566
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.27.000 22.128 46.000 49.914
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 3.000 4.635 0 4.635
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 30.000 27.749 40.000 38.063
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 40.000 36.221 40.000 40.372
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 35.000 31.785 28.000 29.357
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 0 498 0 835
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 20.000 33.913 31.000 22.986
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 5.000 5.537 10.000 770
  12251 LEASING AV MASKINER 0 3.222 0 0
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 4.000 26.857 10.000 6.134
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 0 0 0 2.014
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 25.000 22.769 23.000 11.478
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 5.000 3.653 5.000 5.863
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 5.000 1.498 5.000 3.836
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 2.000 0 2.000 0
  14290 BETALT MVA DRIFT 150.000 156.458 130.000 137.491
  16302 ELEVHUSLEIE 0 0 0 -20.000
  17101 REFUSJON SYKELØNN -70.000 -498.635 -70.000 -604.288
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER 0 -30.862 0 0
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -150.000 -156.458 -130.000 -137.491
  17301 FYLKESTILSKUDD -1.876.000 -2.392.167 -2.778.000 -3.192.000
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4.276.000 -4.164.978 -4.284.000 -4.083.218
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE 0 0 0 -3.960
  17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1.531.000 -1.470.495 -1.527.000 -1.216.822
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Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 598.453 -462.068 0 -920.411

T O T A L T 0 -11.478.655 0 -8.160.364
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Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
111630/2018/ 2018/1348-2 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 20.12.2018 

Skolehelsetjenesten - en samarbeidsarena for kommuner og 
fylkeskommune, svar på henvendelse 

Viser til brev til ordfører, datert 9.okt 2018;  «Skolehelsetenesta i vidaregåande opplæring – ein viktig 
samarbeidarena for kommunar og fylkeskommune i det 13-årige løpet.»  
 
Henvendelsen fra fylkeskommunen ble lagt som referatsak i Utvalg for oppvekst og kultur som 
hadde møte 27.november. Utvalget drøfta kort innholdet i brevet og så på de tre spørsmålene 
som var reist. Utvalget oppfatter brevet og spørsmålene som en invitasjon til å utvikle 
samarbeidet på dette området. 
 
Utvalg for oppvekst og kultur er positive til initiativet og bidrar gjerne til samarbeid på dette 
området. 
 
Med hilsen 
 
 
 
Frode Sundstrøm 
skolefaglig rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

Kopi til: 
Rolf Jonas Hurlen    
Jan Karsten 
Schjølberg 
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Årsplan for barnehagene i Nesset beskriver virksomheten vi 
driver. 
Årsplanen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver. https://www.udir.no/laring-
og-trivsel/rammeplan/  

Årsplanen for de kommunale barnehagene i Nesset består av en 
generell del, en progresjonsplan, i tillegg til temaplaner og 
månedsplaner for hver enkelt avdeling/barnehage.  
 
APRIL 
Nesset kommune har utarbeidet egne visjoner for sin virksomhet. 
Visjonene består av fem verdier; Anerkjennelse, Pålitelighet, 
Respekt, Interesse, Løsningsorientert. Disse skal virke styrende i 
hverdagen vår på en måte som sikrer at kommunen når sine 
hovedmål. Visjonene ble vedtatt i Administrasjonsutvalget den 
27.05.09, og disse skal gjelde for alle i kommunen vår og bidra til 
et bedre arbeidsmiljø for små og store.
Hver barnehage/avdeling vil jobbe med dette gjennom året.  
Vi vil jobbe med verdiene personalet i mellom, og i forhold til barn 
og foreldre. Verdiene skal vises igjen i det daglige arbeidet vårt. 
 
Helse og livsmestring  
Vi har fokus på god folkehelse og arbeider for å fremme god 
psykisk helse og livsmestring gjennom å jobbe med prosjektet 
«Barnehagemiljø og krenkelse», LØFT, COS og andre pedagogisk 
metoder. De ulike metodene legger vekt på å utvikle sosial 
kompetanse og livsmestring. Her har vi fokus på vennskap, 
samhold og ulikheter som ressurs og deltakelse i et demokratisk 
fellesskap. 
Det er også utarbeidet en handlingsplan mot mobbing. Denne 
planen har som mål å forebygge og avdekke eventuell mobbing, 
og sette i gang tiltak ved behov.  
Barnehagene i Nesset er også bevisste på å ha et sunt og variert 
kosthold, god hygiene, uteaktivitet, friluftsliv og finne en god 
balanse mellom aktivitet og hvile. 

 
 
 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan/
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Overordnet pedagogisk mål for virksomheten: 
 

Trygghet, trivsel og omsorg: 
 

 
 
 
 
 
Danning og læring 
Danning er en livslang prosess som handler om å utvikle evnen til 
å reflektere over, og forstå felles verdier og normer som er viktige 
for fellesskapet. 
Danning skjer i samspill med andre mennesker og danner 
grunnlag for læring og mestring.     

  
Barnehagene i Nesset er LØFTIS barnehager. Ved å jobbe etter 
LØFT-metoden har vi fokus på å skape løsninger i stedet for å 
løse problemer gjennom problemsnakk. Slik vil vi styrke 
livsmestring og fremme livsglede. 
 
LØFT for barn handler om å la barnet utvikle den beste versjonen 
av seg selv, med voksne som rollemodeller og veiledere i 
hverdagen. Målet er å inspirere barn til å lære seg strategier for å 

Trygghet, 
trivsel og 
omsorg.

Omsorg, 
interesse og

engasjement

Fellesskap og 
inkludering

Humor og

glede

Livsmestring 
og danning

Se hvert 
enkelt individ, 
enkeltvis og i 

gruppe

Vennskap

LEK

Medvirkning
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løse problemer og redusere uønsket adferd. Dette oppnår vi ved å 
fokusere på barnets sterke sider, barnets mestring, og positive 
forskjeller barn imellom. Ved grensesetting skal målet være å 
veilede barnet til å ta gode valg. 
 
Trygghetssirkelen – COS (Circle of Security) 
 
Barn har behov for tilknytning der det er avhengig av beskyttelse 
og omsorg, men barn har også behov for å utforske sin 
selvstendighet og undersøke og mestre verden. 

 
 
Kvalitet  
Kvalitet bygger på kunnskap og kompetanse. Personalet i de 
kommunale barnehagene jobber stadig for å heve kompetansen 
og for å oppdatere seg på aktuelle tema. Dette barnehageåret 
jobber vi med prosjektet «Barnehagemiljø og krenkelser» gjennom 
Høyskolen i Innlandet. Her deltar hele personalgruppen. Alle deltar 
også i Språkkommuneprosjektet som er initiert av 
Utdanningsdirektoratet. Dette prosjektet er et samarbeid mellom 
skole og barnehage her i kommunen og sammen med Molde 
kommune. 
 
Våre barnehager skal anerkjenne lekens egenverdi og møte barns 
læringsbehov og utforskertrang.  
Vi samarbeider med andre instanser, for å sikre at barn får best 
mulig hjelp og veiledning. 
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Språk 
God språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. 
Språket er grunnlaget for sosiale relasjoner og samspill mellom 
mennesker. Barnehagen skal legge til rette for at alle barn får 
varierte og positive erfaringer med å bruke språket som 
kommunikasjonsmiddel. I barnehagen skal barna møte personale 
som legger vekt på å lytte, tolke, stimulere og bekrefte barns 
verbale og nonverbale språk. 
Barnehagen er en syngende barnehage; det vil si at vi bruker 
sang, rytme, rim og regler som verktøy i hverdagen. Dette er en 
viktig metode for å stimulere barn i deres språkutvikling.  
 
Lek  
Leken er barnas viktigste aktivitet. En god barnehage gir leken 
gode vilkår; legger fysisk og organisatorisk til rette for variert lek, 
god plass og uforstyrret tid. En god barnehage har et engasjert og 
kompetent personale som respekterer leken, og den friheten som 
barn trenger for å la leken utvikle seg. Samtidig skal personalet 
være tilretteleggere og veiledere for barna i leken om nødvendig.  
Læring og sosial kompetanse blir utviklet gjennom lek, og barn kan 
bearbeide følelser gjennom lek. Leken er med på å utvikle 
vennskap.    

 
 
 
 
 

LEK

Styrker 
identitet og 
selvfølelse

Frivillig,

her og nå

”På 
liksom”

Lystbetont,

gir glede
Barnas egen 

kultur

Utvikling og 
livsmestring

Problemløsene, 
utforskende 

og 
bearbeidende

 
«Det finnes et kart for alle. Et kart uten oppmerkede 
løyper. Et kart hvor du kan velge veien som passer 
deg best. LEKEN er barnets kompass i starten av 

reisen!» 
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Barns medvirkning (Rammeplan for barnehager s.27)  

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge 

til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt 

syn på barnehagens daglige virksomhet …. Barna skal jevnlig få 

mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av 

barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse 

på det som skjer i barnehagen. 

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og 

tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas 

alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov…. 

Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder 

og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet 

til å ta.» 

Barn gir uttrykk for hvordan de har det både kroppslig og språklig 
ved bruk av kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige 
uttrykk.  

Vi jobber for at barnehagen skal være et sted der barna får utvikle 
seg til gode medmennesker gjennom respekt, anerkjennelse og 
ansvarlighet. Vi vil at barna skal oppleve gleden ved mestring, og vi 
vil at barna skal bli trygge nok på seg selv til å møte utfordringer på 
en åpen og positiv måte. Barna skal ikke overlates ett ansvar de 
ikke er rustet til å ta. 

Foreldremedvirkning 
Vi legger til rette for et godt samarbeid mellom foreldre og 
barnehage til det beste for barnet. Grunnlaget for et godt 
samarbeid er gjensidig respekt, tillit og åpenhet. Det er viktig at 
barnehagen får informasjon om endringer i barnets liv, som for 
eksempel samlivsbrudd, alvorlig sykdom, ulykker. Alle små og 
store endringer påvirker barnet. Minner om at personalet har 
taushetsplikt. Gjennom god kommunikasjon gis foreldrene 
mulighet til å medvirke i barnas hverdag. 

 
Samarbeidet mellom foreldre og barnehage: 

 Den daglige kontakten ved henting og levering 

 Foreldresamtaler høst og vår og ved behov 

 Foreldremøter (høst og event. vår) 

 Samarbeidsutvalg 

 Foreldrerådsmøter           

 Sommeravslutning 

 Besøk 

 Foreldrekaffe, dugnader, barnehagedagen, juletrefest 

 Og annet.. 
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Barnehagen sender årlig ut en nettbasert brukerundersøkelse. 
Med utgangspunkt i foreldres tilbakemelding jobber barnehagen 
for å imøtekomme konkrete ønsker og særskilte behov samt få til 
et godt samarbeid for å oppnå best mulig kvalitet på tjenestene 
våre.  
 
 
De 7 fagområdene 
Rammeplan for barnehagene har definert 7 fagområder.  
I forbindelse med barnehagens hverdagsaktiviteter og 
temaopplegg vil flere fagområder være representert samtidig. 
Rammeplanen har formulert mål for hvert fagområde og den 
trekker også frem at progresjon må tydeliggjøres. Det er utarbeidet 
en progresjonsplan for de kommunale barnehagene i Nesset, som 
sikrer progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser 
gjennom hele barnehageoppholdet. Planen finnes i de enkelte 
barnehager og ligger ute på kommunens hjemmeside.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Viser til Rammeplan for Barnehage og progresjonsplan for 
barnehagene i Nesset. 
 
Pedagogisk planlegging  
Planlegging i våre barnehager skal bidra til en gjennomtenkt og 
hensiktsmessig bruk av barnehagens menneskelige og materielle 
ressurser, samt nærmiljø og naturområder. Planleggingen baseres 

Kommunikasjon, språk og tekst

Kropp, bevegelse, mat og helse

Kunst, kultur og kreativitet

Nærmiljø og samfunn

Natur, miljø og teknologi

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi
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på kunnskap om barns utvikling og læring individuelt og i grupper. 
Personalet i barnehagen observerer, dokumenterer, reflekterer og 
vurderer systematisk virksomheten som grunnlag for planlegging. 
Planleggingen tar også utgangspunkt i barnas ønsker og 
interesser, samt foreldrenes innspill. 
Alle barnehager skal ha en årsplan. Ut fra denne lager 
avdelingene temaplaner og månedsplaner for kortere perioder.  
       
Dokumentasjon  
Dokumentasjon er et hjelpemiddel for å få frem ulike oppfatninger 
og reflektere over egen praksis. Refleksjon over barnehagens 
verdier, barnas trivsel og læring, samt personalets arbeid, gir 
grunnlag for videre utvikling.  
Barnehagens dokumentasjon gir informasjon om hva barn opplever, 
lærer og gjør i barnehagen. Eksempel på dette er: 
 
 

 

 Bilder og 

bildemontasje  

 Bilder på barnehagens 

Facebook side 

(Eidsvåg barnehage) 

 Praksisfortellinger og 

observasjon som 

utgangspunkt for 

diskusjon og 

refleksjon på møter vi 

har. 

 
Vurdering  
Vurdering av barnehagens virksomhet hjelper personalet i 
planleggingen og bidrar til at utvikling skjer. Vurderingen skal være 
helhetlig, allsidig og omfatte både det enkelte barns utvikling og 
hvordan barnegruppen fungerer.  
 

 Dagsrapport 

 Månedsevalueringer 

 Årsevaluering       

 Foreldremøter      

 Foreldresamtaler 

 Brukerundersøkelse  

 Barnesamtaler 
 

Vurdering skjer i forhold til barns utvikling av kompetanse, 
kunnskap, ferdigheter, holdninger og forestillinger. Vurdering skjer 
også i forhold til barnas trivsel, barnas måte å omgås andre på og i 
hvilken grad barnehagen tilfredsstiller foreldrenes behov og 
forventninger. 
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Overganger i barnehagen og overgang til skole og SFO 
Barnehagene har en plan for overganger vi har i barnehagen, og 
en plan for samarbeidet med skolen og SFO. Vi legger til rette for 
at alle overganger barna/foreldre opplever i sin tid i barnehagen er 
trygge, både de innad og veien videre til skole og SFO. 
Barnehage og skole/SFO er institusjoner for omsorg, oppdragelse, 
lek og læring. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom 
institusjonene. Det må legges til rette for at barna kan ta avskjed 
med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på 
skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage 
og skole.  
Barnehagene har en plan for dette. Planen ligger ute på 
kommunens side. 
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. 
 
 
 
 
 
 
Planen tar ikke utgangspunkt i alder men i tre trinn vi mener bygger naturlig på hverandre. Innenfor 
hvert av trinnene kan det befinne seg barn i ulik aldre, avhengig av det enkelte barns utvikling. Et barn 
kan også befinne seg på ulike trinn på ulike fagområder. Vår oppgave som pedagoger er å finne barnets 
ståsted og bygge videre på dette med de tiltak som nevnes i planen, slik at hvert barn får  ”akkurat 
passe” utfordringer og en god progresjon.   
Når vi beveger oss fra et trinn til et annet betyr ikke det at vi legger bort alt vi gjorde i trinnet før. Vi kan 
bevege oss mellom trinnene da vi vet at gjentagelse tilført nye elementer, har god læringseffekt. 
Målsetningene i planen knyttes til de voksnes arbeid og tilrettelegging/tiltak for de barna som faktisk 
befinner seg på dette trinnet. 
 
For å finne barnas ståsted brukes ulike observasjonsmetoder/ arbeidsverktøy, i tillegg til den kunnskap 
man får i det daglige samspillet med barna.   
Metode/ verktøy vi kan bruke; ”Alle med”, TRAS, MIO, ”Askeladden” og praksisfortellinger; som er 
skriftlig gjengivelse av en situasjon som kan illustrere mestring eller utfordringer for enkeltbarn. Disse 
fortellingene danner grunnlag for refleksjon hos personalgruppen og videre tiltak. 
 
 

 

Verdier vi legger til grunn i arbeidet vårt: 
 

Det overordnede pedagogiske målet er trygghet, trivsel og omsorg. 
 

Huskeordet for verdiene til kommunen er APRIL, som står for  
anerkjennelse, pålitelighet, respekt, interesse og løsningsorientert. 

Hver barnehage/avdeling jobber med dette. Vi jobber med verdiene personalet imellom,  
og i forhold til barn og foreldre. Verdiene skal vises igjen i det daglige arbeidet vårt. 

 
 Barn har en iboende kraft til å ville søke mening i tilværelsen, til utvikling og oppdagelse. 
 Alle barn er unike og kommer til barnehagen med sin personlighet og med sine egne 

erfaringer. Dette blir vårt utgangspunkt for arbeidet med det enkelte barns utvikling. Barn 
utvikler seg ulikt og med forskjellig tempo. Ikke alle følger det samme mønsteret. 

 Opplevelsen av mestring er nært knyttet til utviklingen av et godt selvbilde. Vi skal gripe 
barna i mestringsøyeblikket (LØFT).  

 Barna danner seg selv i samspill med andre, de voksne er viktige rollemodeller for barna. 
Vi jobber med trygghetssirkelen (COS) og at den voksne er tilgjengelig for barna, er både 
fysisk og psykisk tilstede. 

 For barna i barnehagen finnes ikke spesifikke fagområder – det finnes bare liv. 
 Vi voksne i barnehagen skal ha et bevisst forhold til arbeidet med fagområdene og sørge 

for at disse er tilstede i hverdagen. Disse må synliggjøres i planer, dokumentasjon og 
evalueringer. Fagområdene opptrer sjelden isolert. 

 Arbeidet med de ulike fagområdene oppstår også ofte ut fra situasjonen her og nå og ut 

fra barnas medvirkning, dette kan dokumenteres i etterkant. 
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Kommunikasjon, språk og tekst 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
 Vi er til stede der barn er, på gulvet.  Tolke, lytte 

og se barns signaler. ”Se med det gode blikk.” 

 Vi kjenner betydningen av de ulike signalene 
barna gir.  Vi bekrefter, benevner og gjentar ord 
riktig. 

 Vi har fokus på ulike situasjoner, barn kjenner seg 
igjen, vi setter ord på disse situasjonene. 

 Vi skaper et språkstimulerende miljø i alle 
hverdagssituasjoner, som påkledning, måltid, 
bleieskift mm. 

 Vi er bevisst det fysiske miljøet og legger til rette 
for ”tumleleken” 

 Vi legger tilrette for og deltar i rollelek med fokus 
på at barna lærer seg lekekoder. 

 Vi er delaktige i den begynnende rolleleken. 

 Vi introduserer enkle begreper som beskriver 
følelser 

 Viser forståelse for betydningen av barns 
morsmål, mangfold i språk og uttrykksformer. 

 Bruk av enkle rim, regler og sanger, med 
utgangspunkt i ”det nære” 

 Bruke snakkepakken 

 Bruke korte setninger, få ord. 

 Bruke bilder og første bokstaven i eget navn og 
ordbildet av navnet i garderoben, stellerom og ellers 
i rom der barna er. 

 Bildebøker/bøker med noe tekst 

 Stor grad av bruk av konkreter i fortellinger (eks. 
hånddukker, flanellograf, figurer, konkreter..) 

 Steg for steg 

 Bruke SPRÅKTRAPPA vår i forhold til alder og 
utvikling. 

 Gi rom for rollelek 

 Oppmuntrer barn med to-/flerspråklig bakgrunn til 
språklig aktivitet. Gi dem erfaringer som bygger 
begrepsforståelse og ordforråd i norsk.  

 Gi tid/rom for god mulighet til kommunikasjon for 
alle barn (spesielt v/ kommunikasjonsvansker) 
 

Trinn 2 I tillegg: I tillegg: 
 Vi viser interesse for det barna utrykker og 

formidler. 

 Vi knytter det muntlige og skriftlige språket 
sammen. 

 Vi legger til rette for lek med ord, rytme og 
fabulering. 

 Vi legger til rette for lek med lyder og bokstaver 
muntlig og skriftlig. 

 Vi synliggjør skriftspråket i det fysiske miljøet 

 Vi bruker tid på muntlig formidling av historier, 
fortelling og sagn. 

 Vi er bevisste på at barna har tilgjengelig 
språkstimulerende materiell 

 Vi er gode samtalepartnere i hverdagssituasjoner. 
Aktiv språkstimulering; vi samtaler om det vi gjør, 
om været, hva har vi gjort, hvem vi har lekt med. 
Fokus på begreper som beskriver tid, sted og rom. 

 Vi bruker språket aktivt til å snakke om/kjenne 
igjen følelser og begreper knyttet til dette. 

 Bruke Snakkepakken 

 Bruke ”InPed” kortene 

 Bruke begynnende tekstskaping  

 Vi setter tekst på tegninger 

 Oppmuntre barna til å skrive navnet selv 
”Hermeskrive” 

 Oppfordre til tegning og lekeskriving 

 Rim, regler, sanger. Med mye innslag av ”nonsens” 
innhold og lek med språket. 

 Bruke spill som stimulerer til lek med bokstaver og 
innlæring av begreper, preposisjoner. 

 Bruke muntlige fortellinger med innslag av konkreter 
og dramatisering. 

 Barna dramatiserer, synger og forteller. 

 Bruk av ordbilder på egne navn og enkelte 
konkreter. 

 Bruke humor i hverdagen, tullefortellinger og 
tullesanger 

 Bruke IKT/media 
 

Trinn 3 I tillegg: I tillegg: 
 Vi er oppmerksomme på hvordan språket brukes 

til å konstruere lek, og deltar aktivt for å stimulere 
dette dersom det er nødvendig.  

 Være støttende og undrende sammen med barna 
i forhold til lek med bokstaver og lesing. 

 Vi gir skolestarterne ekstra utfordringer mht. 
språkforståelse.  

 Vi legger til rette for mye samtale med et utvidet 
fokus på det mellommenneskelige. 

 Gi rom for rolleleken 

 Barna oppfordres til å skrive navnet sitt og gå på jakt etter 
bokstavlyder. 

 Lekeskriving, avskriving 

 Høytlesning, fortellinger, gjenfortellinger, dramatisering, 
sagn 

 Tekstskaping, fridikting 

 Vitsing, gåter, riming 

 Videreutvikling av språkhumor 

 Lekelesing/medlesing 
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Kropp, bevegelse, mat og helse 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
 Vi legger tilrette for å gi barna et godt grunnlag for 

grunnleggende motoriske ferdigheter. 

 Vi tilpasser det fysiske mijøet slik at det blir god 
plass til ”tumlelek” 

 Vi organiserer hverdagen slik at det blir en god 
veksling mellom aktivitet og ro. 

 Vi har fokus på sunt kosthold og serverer sunn 
mat med mangfoldige smaksopplevelser i en 
hyggelig atmosfære. 

 Vi er en ”MER” barnehage og har fokus på sunt 
kosthold. 

 Anerkjenne og bekrefte barns følelser. 

 Fokus på psykisk helse og livsmestring 

 Utvikle sosial kompetanse gjennom lek 
 

 Et fysisk miljø med god plass til utfoldelse, 
boltreplass 

 hopping fra små høyder, hermelek, tittei-lek. 

 Musikksamling 

 Mye utelek hver dag, bevegelse i ulent terreng, 
allsidige motoriske utfordringer. 

 Turer i nærmiljøet til alle årstider 

 Gode rutiner på stellerom med begynnende læring 
hvor barna ut fra hva de kan klare, deltar i stellet, 
håndvask, toalettrening 

 Meg-selv tema, «steg for steg», LØFT, COS, 
vennebøker 

 Øver på pinnsettgrep  

 Måltid med gode rammer. Vi starter med matsang, 
spiser sammen, sender maten til hverandre, prate 
sammen. Fokus på bordskikk og de voksne er gode 
rollemodeller. 

 Tannpuss etter frokost. 
 

Trinn 2 I tillegg: I tillegg: 
 Vi tilrettelegger for å styrke og utvikle motoriske 

ferdigheter slik at barna får en positiv 
selvoppfatning gjennom egen mestring 

 Vi bruker barnehagens spesialrom og uteområde 

 Vi har fokus på å gi alle samme utfordringer 
uavhengig av kjønn. 

 Vi verdsetter forskjelligheter 

 Vi vektlegger hyggelige måltider med fokus på 
sunt kosthold og mangfoldige smaksopplevelser. 

 Veien fra mat til måltid 

 Vi har fokus på hygiene og renslighet. 

 Munnmotorikk 

 Vi legger til rette for selvstendighetstrening mht. 
dobesøk, håndvask og av og påkledning. 
 

 Bruke ”InPed” kortene 

 Legge til rette for motorisk utfordrende aktiviteter på 
uteområdet. 

 Finmotorisk trening: Tegning, klipping, hjelpe til på 
kjøkken med kutting, baking osv. 

 Snakke om virus/bakterier 

 Vi følger de nasjonale føringene angående mat og 
måltid. 

 Gripe fatt i barnas interesse om hvor maten kommer 
fra. Hva er i maten vår (varedeklarasjoner)? 

 Jobbe med sosial kompetanse, LØFT,COS, 
hjerteprogrammet 
 

Trinn 3 I tillegg: I tillegg: 
 Vi forventer at barna kler på og av seg selv og 

legger til rette for dette mht. garderobeutstyr og 
tidsbruk. 

 Vi legger til rette for utfoldelse i ulendt terreng. La 
barn få muligheten til å utfordre seg i naturen. 

 Bestemme over egne kropp, respekt for forandres 
grenser 

 

 Lengre turer bort fra barnehagen 

 Spesiell fokus på finmotoriske øvelser, klipping, 
blyantgrep.. 

 Det er «Mitt valg», LØFT, COS 

 Balansere/klatring 

 Ballek, regellek 
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Kunst, kultur og kreativitet 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
 Vi utforsker ulike formingsteknikker og materiell. 

 Fokus på prosess, skaperglede og tilhørighet 

 Personalet legger til rette for muligheten til å lytte, 
iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter 
med og refleksjon over kunst, kultur og estetikk. 

 Personalet verdsetter barnekulturens egenverdi 
ved å legge til rette for at barna kan styrke sin 
kulturelle identitet og sine personlige uttrykk 
 
 

 Lek med maling (fingermaling, vannmaling, akryl, 
porselen…), leire, ull, naturmaterialer, teknologi o.l.  

 Bruke sang, dans, musikk, rytme, drama som 
ingredienser i hverdagen  

 Rytmeinstrumenter, trampe, klappe, bruke det vi har 
rundt oss. 

 Spontansang 

 Få mulighet til å lytte, iakta og uttrykke seg og ta i 
bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. 

 Teateropplevelser, musikkopplevelser/ konserter  

 Ta vare barnas initiativ (hermelek) 
 

Trinn 2 I tillegg: I tillegg: 
 Vi legger til rette for at barna får prøve ut ulike 

formingsteknikker. Vi møter barna der de er og 
motiverer til videre progresjon og fordypning. 

 Vi møter barnas skaperglede. 

 Vi presenterer ulike kulturuttrykk for barna. 

 Vi ivaretar barnekulturen og lar den blomstre.  

 Samtale 

 Vi tilrettelegger for at barna opplever gleden ved 
sang, musikk og bevegelse.  

 
 
 

 Barna får male, tegne/farge, klippe og lime, 
modellere, eksperimentere mm. 

 Stimulere til rollelek ved å dramatisere og la barna 
få teateropplevelser. 

 Besøke bibliotek, kirke. 

 Bygge hytte, bruke alle krinker og kroker til lek  

 Voksne som tør slippe seg løs og som er 
igangsettere. 

 Voksne som gir barna rom og gehør. 

 Legge bruker sang i samling og spontant i 
hverdagsaktivitetene.  

 Bruke ”InPed” kortene 

 Møte barna på deres musikkønsker. 
 

Trinn 3 I tillegg: I tillegg: 
 Vi gir barna trygge rammer slik at de tør uttrykke 

seg kreativt alene eller i liten gruppe. 

 Skape undring over ulike byggverk (arkitektur og 
design) 

 
 
 
 
 
 

 Voksne og barn forteller vitser og gåter.  

 Lage fortellinger, vitser og gåter sammen med 
barna. 

 Bruk av mer avanserte kreative teknikker. Slik som 
brodering, veving, fingerhekling, ”spå” osv. 

 Tilrettelegge for mer langsiktige kreative prosjekter. 

 Delta på aktuelle teater/forestillinger 

 Oppfordre barna til å vise sitt ”produkt” for andre, 
det være seg sang, dans, drama, kunstverk mm. 

 Vi arrangerer tur for skolestarterne  
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Natur, miljø og teknologi 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
 Vi stimulerer til å bruke sansene og tar 

utgangspunkt i barns nysgjerrighet. 

 Vi opplever verden sammen med barna og undrer 
oss sammen med barna. 

 Vi inkluderer friluftsaktiviteter og utelek i 
barnehagens hverdagsliv 

 Vi hjelper barna med å orientere seg i forhold til 
omgivelsene. 
 

 Oppleve, erfare og få kjennskap til naturkreftene ved 
å være ute i all slags vær. 

 Sortere matsøppel, kaste papir 

 Legge til rette for erfaringslæring - barna lærer om 
planter og dyr gjennom å se, ta på og lukte. 

 Fokus på teknikk i umiddelbar nærhet. – lysbryter, 
vannkran og andre tekniske hjelpemidler vi har i 
hverdagen. 

 Vise bilder i album og på pc sammen med barna 
 

Trinn 2 I tillegg: I tillegg: 
 Vi stimulerer til undring over naturens syklus 

 Vi har fokus på miljø. 

 Få erfaring med å bruke tekniske hjelpemidler for 
å innhente/skaffe mer kunnskap 

 Vi stimulerer til undring og spørsmål i forhold til 
teknikk og fysikk. (Årsak – virkning) 
 

 
 
 
 
 

 Naturopplevelser gjennom å leke ute/være på tur til 
alle årstider. Bruke KUL TUR og helseløypene. 

 Sortere søppel, plukke søppel 

 Erfaringslæring - utforske dyr og planter vi finner på 
vår vei. 

 Vi har plansjer, oppslagsverk, utstyr til forskning 
tilgjengelig –  

 Bruke ”InPed” kortene 

 Planting 

 Vi lar barna være delaktige i daglige gjøremål 

 Legge til rette for forskning/eksperimentering 
 

Trinn 3 I tillegg: I tillegg: 
 Vi gir erfaringer med og kunnskaper om dyr og 

vekster og deres gjensidige avhengighet og 
betydning for matproduksjon 

 Bærekraftig utvikling 

 Begynnende kunnskap om 
fødsel/vekst/aldring/død 
 

 Samtaler om hvor ulik mat kommer fra og hvordan 
ting blir til 

 Barna lærer mer om gjenbruk og resirkulering 

 Samtaler/undring/filosofering  
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Antall, rom og form 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
 Vi støtter opp om barnets begynnende 

matematiske utvikling med utgangspunkt i barnets 
interesser og uttrykksformer ved bruk av egen 
kropp. 

 Vi lar barna erfare og orientere seg og på den 
måten utvikle sine evner til lokalisering og 
romforståelse 

 Vi støtter opp under barnas nysgjerrighet og 
utforskerglede. 

 Vi er bevisst egen begrepsbruk om matematiske 
fenomener 
 

 Lek med tall, introdusere 1-10. 

 Telle fingre, tær, barn i gruppa 

 Knytte tellingen og begrepsbruken til kjente 
konkreter. 

 Lek med former, sortering, puslespill 

 Vi introduserer barna for enkle mengdeuttrykk som 
for eksempel stor-liten …  

 Undre seg sammen 
 

Trinn 2 I tillegg: I tillegg: 
 Vi undrer oss og resonerer sammen med barna  

 Vi er bevisste barnas begynnende forståelse av 
sammenhengen mellom mengde, tall og 
tallsymbol. 

 Vi introduserer flere begreper knyttet til måling og 
mengde. 

 Vi er bevisste på å ha utfordrende lekematriell 
tilgjengelig. 

 Vi bruker naturen aktivt til å undre oss sammen 
med barna i forhold til sammenhenger og ulikheter 

 

 Lek med former, tegner dem, benevner dem og 
bruker dem i hverdagslivet. 

 Måling, veiing, eksperimentering 

 Konstruksjonslek (Lego, naturmateriale, snekring 
mm.) 

 Spill med fokus på læring av tall og matematiske 
begreper. 

 Undre seg og resonere sammen med barna om 
likheter, ulikheter, størrelser, antall og former. 

 Bruke ”InPed” kortene, pc, ipad, smartboard 

 Måling/teknologi 
 

Trinn 3 I tillegg: I tillegg: 
 Vi legger tilrette for litt mer avansert 

eksperimentering med former, systemer, mønster, 
mengde. 

 Vi legger til rette for aktiviteter som styrker og 
videreutvikler barnas forståelse av 
sammenhengen mellom tall og mengde. 

 Stimulere og støtte barns evne og øve opp 
utholdenhet i problemløsninger 

 

 Introdusere det ”å legge til” og ”ta bort”. 

 Videreføring av tiltakene nevnt overfor  

 Design 

 Forklaring/argumentasjon 

 Legge til rette for at barna i lek og 
hverdagsaktiviteter får erfaringer med ulike typer 
mål, målenheter og måleredskap og stimulere barna 
til å fundere rundt avstand, vekt, mål og tid. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



Progresjonsplan for de kommunale barnehagene i Nesset. 
Langtidsplan som sikrer progresjon og sammenheng i barns læring  

og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. 

7                   

Siste revidert 30.08.18 

 

Etikk, religion og filosofi 
Mål for personalet Tiltak 

Trinn 1  
 Vi har kjennskap til livssyn, familieformer og den 

kulturelle bakgrunnen barna i vår barnehage har.  

 Vi er gode rollemodeller og vektlegger toleranse, 
respekt og anerkjennelse. 

 Vi viser alternative handlingsmønstre   

 Vi har respekt for barnets identitet og personlighet. 

 Vi er tydelige voksne i forhold til samfunnets 
normer og regler, hva som er rett og galt. 

 
 

 

 Sikre god dialog med foreldre. Overføre kunnskap 
fra foreldre/foresatte til bhg 

 Få kjennskap til den kristne høytiden i barnehagen. 
Samarbeide med kirken om julevandring, 
påskevandring og blomstergudstjeneste.  

 Vi jobber daglig med kommunens verdier APRIL 

 Vi jobber med ”Løft i barnehagen”. 

 Vi jobber med ”steg for steg” og hjelper barna med å 
identifisere egne og andres følelser 

 Vi er på gulvet sammen med barna  

 Barn blir kjent med egne følelsesmønster og viser 
det i hverdagen 

 Barnehagen har en gjennomarbeidet og bevisst 
verdiplattform som ligger til grunn for alt vi gjør. 

 FORUT 
 

Trinn 2 I tillegg: I tillegg: 
 Vi skaper tid og rom for samtale, skape et fysisk 

miljø som innbyr til samtale.  

 Vi hjelper barnet med å identifisere egne og 
andres følelser og handle etter dette. 

 Vi er støttespillere og aktive medhjelpere i 
konfliktløsning 

 Vi viser nulltoleranse for mobbing/utestengning. Vi 
jobber tett sammen med foreldrene og andre 
instanser om dette oppstår. 

 Vi reflekterer sammen med barna om blant annet 
vennskap, konfliktløsning og inkludering. 

 

 Fokus på barnesamtalen; undre seg over fødsel, liv, 
død, normer og verdier. 

 Erfare at egne valg og handlinger kan påvirke 
situasjoner.  

 Jobbe med at barna forstår og har respekt for 
andres personlige rom. 

 Barnehagen har en gjennomarbeidet og bevisst 
verdiplattform som ligger til grunn for alt vi gjør. 

 Bruke ”InPed” kortene 

 «Steg for steg», hjerteprogram, Salaby, internett 

Trinn 3 I tillegg: I tillegg: 
 

 Vi fyller begrepene toleranse og respekt med et 
verbalt innhold og knytter dette til hendelser i 
hverdagen slik at barna får en større forståelse og 
erfare hva dette betyr i praksis.  
 

 
 

 Barn og voksne vil sammen reflektere over egne 
handlinger, og handlingsalternativer. Gi barna 
språklige verktøy. 

 Bruke samtalen til refleksjon rundt egne erfaringer 
og sette seg inn i andres ståsted.  

 Bruke ”Det er mitt valg” 

 Filosofere over de store spørsmål ut fra barnas 
initiativ. Reflektere over likheter og ulikheter. 
 

 
 
 
 



Progresjonsplan for de kommunale barnehagene i Nesset. 
Langtidsplan som sikrer progresjon og sammenheng i barns læring  

og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. 
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Nærmiljø og samfunn 
Mål for personalets arbeid Tiltak 

Trinn 1  
 Vi lar barna få erfare at de har medbestemmelse i 

sin hverdag i barnehagen. 

 Vi støtter barna når de utvider sin horisont fra sin 
familie til barnehagen. Barna møter andre barn og 
voksne, slik utvikler de sosial kompetanse og 
erfarer at de betyr mye for fellesskapet. 

 Vi lar barna bli kjent med nærmiljøet.  

 Følge trafikksikkerhetsplanen 

 Vi legger til rette for besøk på 
bedrifter/arbeidsplasser som har tiknytning til 
barna i barnehagen. 

 Vi jobber med voksenrollen i forhold til likestilling;  
Vi gir like muligheter for både gutter og jenter i 
barnehagen 
 

 Vi er tilstedeværende og iakttar barnas kroppsspråk 
og handler etter dette. 

 Tema barn og familie ”hvem er jeg og hvem er de 
andre?” 

 Øve på turtaking 

 Turer der vi gjør oss kjent med nærmiljøet, med 
fokus på trafikksikkerhet. 

 Besøke blant annet; NOS, brannvesen, bibliotek, 
kirke, matbutikker, skole, sjø, skog m.m.  

 Barna får hjelp til å sette ord på følelser med å jobbe 
med  ”steg for steg”, 

 Personalet må være bevisst på hvordan de møter 
gutter og jenter i samtaler, lek/leker, aktiviteter. 

Trinn 2 I tillegg: I tillegg: 
 Gi barna kjennskap til nærmiljøets historie og 

kultur. 

 Medbestemmelse og medvirkning gjennom blant 
annet barnesamtaler. 

 Gi barna kjennskap til den samiske kulturen, og at 
Norge består av flere kulturer, levesett og 
familieformer. Vi gjør oss kjent med de kulturene 
vi har representert i barnehagen. 

 
 
 

 Tema nærmiljø 

 La barna erfare at de valg de gjør får konsekvenser 
for andre og erfare at et flertall kan overprøve den 
enkeltes ønsker. 

 Praktisere turtaking 

 Bruke samtalen aktivt i medbestemmelsen. 

 Bruke ”InPed” kortene 

 Salaby  

 Familieboksen 

 Bruke internett  

 Hjerteprogrammet 
 

Trinn 3 I tillegg: I tillegg: 
 

 Presentere nasjonale og lokale styringsordninger 
og hva et demokrati er. 

 Vi utvider radiusen for barnas nærmiljø og får 
enda flere opplevelser/ erfaringer.  

 Gi barna begynnende kunnskap om barns 
rettigheter og barnekonvensjonen. 

 

 Introdusere konge, statsminister, ordfører og deres 
funksjon. 

 Arrangere møte mellom beslutningstakere og barna 
i barnehagen. 

 Snakke om hvordan lover blir laget og lage egne 
regler for vår avdeling/barnehage. 

 Bruke litteratur og media og jobbe med å være 
nysgjerrig og kritisk i forhold til informasjonen vi 
tilegner oss. 

 Jobbe med  ”det er mitt valg” 
 

 



Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling: BLÅKLOKKA 
For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage

Periode: August  
Tema: Bli kjent og vennskap 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst 
MÅL: 
Bli kjent med hverandre 
 
 
 
 
 
INNHOLD: 
Samlinger med sang og musikk, der vi bruker mye bevegelsessanger. 
Sanger med navnene til barn og voksne 
 
 
 
 
 

 

 

 

Periode: September 
Tema: Frukt, farger og vennskap 
Fagområde: Natur, miljø og teknologi. Kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: 
Øve på noen av fargene 
Bli enda mer kjent på tvers av avdelingene 
Se på ulike frukter, og kjenne igjen noen av de 
Leke med hverandre 
 
 
 
 
INNHOLD: 
Synge sanger, og se på farger 
Gå på turer 
Plukke epler og se på bilder av frukt 
Lage ting med frukt 
Være snill med hverandre og leke sammen. 
 
 
 

 



Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling: BLÅKLOKKA 
For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage

 

Periode: Oktober 
Tema: Høst og farger 
Fagområde: Natur, miljø og teknologi. Kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: 
La barna bli kjent med flere farger 
Gi barna erfaring med ulike måter å bruke farger på 
Få kjennskap til forandringer i naturen om høsten 
Skape gode opplevelser ved å gå turer i naturen. 
 
 
 
 
INNHOLD: 
Gå turer og samle ting vi finner, slik at vi kan lage noe av dette 
Plukke blad 
Snakke om forandringene som skjer i naturen, og se på fargene  
Male med ulike farger 
Synge sanger om høst og farger 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling: BLÅKLOKKA 
For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage

 

Periode: November 
Tema: IKT 
Fagområde: Natur, miljø og teknologi 
MÅL: 
La barna få prøve ipad. 
La barna får se bilder/video på ipad, mobil og kamera 
Få kjennskap til elektroniske hjelpemidler vi har her i barnehagen 
 
 
INNHOLD: 
Bruke ipad inne i samspill med personalet, både for å ta bilder/video slik at de får se. Og 
prøve ut enkle spill og aktiviteter. 
Bruke smartboard for å se på ulike sanger og filmer for barn i alder 0-3 år. 
Vi tar bilder og video av aktiviteter vi holder på med, og så får barna se det etterpå. 
Vi bruker book creator som barna får se på og prøve. 
 
 

 

 

 

Periode: Desember 
Tema: Advent og jul 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi 
MÅL: 
Få kjennskap til barnehagens tradisjoner rundt jul og advent 
Ha en fin førjulstid 
 
 
INNHOLD: 
Adventsstunder 
Pynting 
Kose oss med førjulsaktiviteter som baking og andre aktiviteter 
Som tradisjon i barnehagen besøker vi kirka og er med på julevandring og 
julegudstjeneste. 
Sang/adventsstund på NOS 
 
 
 
 
 

 

 



Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling: BLÅKLOKKA 
For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage

 

Periode: Januar 
Tema: Vinter, vann og former 
Fagområde: Antall, rom og form 
MÅL: 
Barna skal få erfare at vannet har forskjellige egenskaper 
Barna skal få kjennskap til tall og telling, og ulike former som firkant, trekant og sirkel 
 
 
INNHOLD: 
Forsøk med vann og farge 
Vi drar på formjakt ute og inne 
Ute og leker med farger i is/snø 
Vi ser hva som flyter og synker i vannet 
 
 

 

 

 

Periode: Februar 
Tema: Eventyr og karneval 
Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst. Kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: 
Bli kjent med to eventyr «Bukkene Bruse» og «Gullhår og de tre bjørnene» 
Feire karneval på tradisjonelt vis. 
 
 
INNHOLD: 
Bli kjent med eventyrene gjennom ulike framføringsmetoder som flanellograf, 
fingerdukker, figurer o.l.  
Feire karneval med kostymer og sambadans 
Pynte til karneval 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling: BLÅKLOKKA 
For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage

Periode: Mars 
Tema: Kroppen vår 
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse. Kommunikasjon, språk og tekst 
MÅL: 
Få kjennskap til navn på ulike kroppsdeler som f.eks armer, ben, hode etc. 
Øve på å ta hensyn til hverandre 
Øve på å dele 
 
 
 
 
INNHOLD: 
Se i bøker om kroppen 
Synge sanger, rim og regler om kroppen 
Bruke kroppen aktivt i «gymsalen» vår på storstua 
Hinderløyper ute og inne 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Periode: April 
Tema: Påske og påskeaktiviteter 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi. Kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: 
Bli kjent med barnehagens tradisjoner rundt markering av påske 
Alle får så karse og oppleve at det spirer 
 
 
INNHOLD: 
Sanger 
Besøk i kirka 
Lage påskepynt 
Karsesåing 
 
 



Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling: BLÅKLOKKA 
For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage

Periode: Mai og juni 
Tema: Turer i nærmiljøet, 17. mai og husdyr 
Fagområde: Nærmiljø og samfunn. Kropp, bevegelse, mat og helse 
MÅL: 
Bli kjent med nærmiljøet 
Barna skal få begynnende kjennskap til hva vi gjør på nasjonaldagen, 17.mai 
Bruke kroppen ute på tur 
Bli kjent med noen av husdyra våre 
 
 
 
 
INNHOLD: 
Vi går turer i nærmiljøet 
Gå turer i forskjellig terreng 
Vi øver på 17.mai sanger, og lager pynt til Norge sin «bursdag» 
Vi øver på å gå i tog sammen med andre barnehager og skolen 
Se på sauer, og kanskje andre dyr hvis vi får besøke en gård 
Se på bilder, synge sanger, se i bøker og bruke konkreter når vi snakker om dyr. 
 
 
 
 
 
 



Temaplan for Eidsvåg Barnehage, avdeling Løvetanna 2018/2019 

For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunenes 
hjemmeside- under nesset.kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage 

 

  

 

Periode: September 
Tema: Frukt og farger og vennskap  
Fagområde: Natur, miljø og teknologi. Kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: 
Bli kjent med noen av fargene 
Se på ulike frukter og kjenne igjen noen av de 
Få erfare hvordan noen av fruktene våre smaker 
Bli enda mer kjent på tvers av avdelingene 
 
INNHOLD: 
Synge sanger, og se på farger 
Gå på turer 
Plukke epler og se på bilder av frukt 
Lage ting med frukt og grønnsaker 
Være snill med hverandre og leke sammen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periode: August  
Tema: Bli kjent og vennskap 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst, etikk, religion, filosofi 
MÅL: 
Bli kjent med hverandre 
 
 
INNHOLD: 
Samlinger med sang og musikk, der vi bruker mye bevegelsessanger. 
Bruke barnas navn i hverdagen, i samling.  
 



Periode: Oktober 
Tema: Høst og farger 
Fagområde: Natur, miljø og teknologi. Kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: 
La barna bli kjent med flere farger 
Gi barna erfaring med ulike måter å bruke farger på  
Skape gode opplevelser ved å gå turer i naturen 
Få kjennskap til forandringer i naturen om høsten 
 
INNHOLD: 
Gå turer og samle ting vi finner, slik at vi kan lage noe av dette 
Plukke blad 
Snakke om forandringene som skjer i naturen, og se på fargene  
Male med ulike farger 
Synge sanger om høst og farger  
 
 
 
 
Periode: November 
Tema: IKT 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst, natur, miljø og teknologi  
MÅL: 
La barna få prøve Ipad. 
La barna få se på bilder/video på ipad, mobil og kamera  
Få kjennskap til elektroniske hjelpemidler vi har her i barnehagen 
 
 
INNHOLD: 
Bruke ipad inne i samspill med personalet, både for å ta bilder/video slik at de får se. Og 
prøve ut enkle spill og aktiviteter på Ipad.  
Bruke appen Book creator på Ipad og la barna få prøve seg fram der.  
Bruke smartboard  for å se på ulike sanger og filmer for barn i alder 0-3år.  
Vi tar bilder og video av aktiviteter vi holder på med, og så får barna se det etterpå. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periode: Desember 
Tema: Advent og jul 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi, kunst, kultur og kreativitet   
MÅL: 
Få kjennskap til barnehagens tradisjoner rundt jul og advent 
Ha en fin førjulstid 
 
 
INNHOLD: 
Adventsstunder 
Pynting 
Kose oss med førjulsaktiviteter som baking og andre aktiviteter 
Som tradisjon i barnehagen besøker vi kirka og er med på julevandring og 
julegudstjeneste. 
Sang/adventsstund på NOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Periode: Januar 
Tema: Vinter, vann og former.  
Fagområde: Antall, rom og form 
MÅL: 
Barna skal få erfare at vannet har forskjellige egenskaper 
Barna skal få kjennskap til tall og telling, og ulike former som firkant, trekant og sirkel 
 
 
INNHOLD: 
Forsøk med vann og farge 
Vi drar på formjakt ute og inne 
Ute og leker med farger i is/snø 
Vi ser hva som flyter og synker i vannet 
 
 
 
 
 
 
 



Periode: Februar 
Tema: Eventyr og karneval 
Fagområde: Språk, kommunikasjon og tekst. Kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: 
Bli kjent med flere eventyr «Bukkene Bruse» og «Gullhår og de tre bjørnene»  
Feire Karneval på tradisjonelt vis. 
 
 
INNHOLD: 
Bli kjent med eventyrene gjennom ulike framføringsmetoder som flanellograf, 
fingerdukker, figurer o.l.  
Feire karneval med kostymer og sambadans 
Pynte til karneval 
 
 
 
 

 

 

Periode: Mars 
Tema: Kroppen vår,  
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse. Kommunikasjon, språk og tekst.  
MÅL: 
Få kjennskap til navn på ulike kroppsdeler (som f.eks. armer, bein, hode etc)  
Øve på å ta hensyn til hverandre.  
Øve på å dele på  
 
 
 
INNHOLD: 
Se i bøker om kroppen 
Synge sanger, rim og regler om kroppen 
Bruke kroppen aktivt i «gymsalen» vår på storstua.  
Hinderløype ute og inne.  
 
 

 

Periode: April 
Tema: Påske og påskeaktiviteter  
Fagområde: Etikk, religion og filosofi. Kunst kultur og kreativ.  
MÅL: 
Bli kjent med barnehagens tradisjoner rundt markering av påske.  
Alle får så karse og oppleve at det spirer.   
 
 



 

Periode: Mai og juni 
Tema: Turer i nærmiljøet , 17.mai og husdyr 
Fagområde: Nærmiljø og samfunn. Kropp, bevegelse, mat og helse 
MÅL: 
Bli kjent med nærmiljøet 
Barna skal få en begynnende kjennskap til hva vi gjør på nasjonaldagen, 17.mai 
Bruke kroppen ute på tur 
Bli kjent med noen av husdyra våre 
La barna få delta på Eidsvågdagene sammen med storbarnsavdelingene.  
 
INNHOLD: 
Vi går turer i nærmiljøet 
Gå turer i forskjellig terreng 
Vi øver på 17.mai sanger, og lager pynt til Norge sin «bursdag» 
Vi øver på å gå i tog sammen med andre barnehager og skole 
Se på sauer, og kanskje andre dyr hvis vi får besøke en gård 
Se på bilder, synge sanger, se i bøker og bruke konkreter når vi snakker om dyr. 
Øve på sanger til Eidsvågdagene, og delta med de som er våkne 
 

 

INNHOLD: 
Sanger 
Besøk i kirka 
Lage påskepynt 
Karsesåing  
 
 
 
 



Temaplan for Eidsvåg Barnehage, avdeling:     REVEBJELLA 2018/19 

 

For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplan på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage 

 

Periode: August og September 
Tema: Oppstart av ny avdeling  
Fagområde: 
MÅL: Barn og voksne skal trives på Revebjella 
INNHOLD: Aktiviteter som bygger oppunder fellesskapsfølelsen, tilstedeværende og 
tilgjengelige voksne (vi er på golvet og blir kjent med barna, vi viser barna at vi er til å stole 
på, vi gir omsorg, støtter og utfordrer dem), vi sørger for at alle barna blir sett og finner sin 
plass i gruppa. Finne gode rutiner som ivaretar behov for lek, omsorg, hvile og utvikling.  

 

 

Periode: Oktober og November 
Tema: Farger 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / kunst, kultur og kreativitet 
MÅL: Lære barna hva de vanligste fargene heter og hjelpe dem å koble fargenavn på farge 
INNHOLD: Vi introduserer en farge hver uke som vi fokuserer på. Da går vi på 
oppdagelsesferd både i og utenfor barnehagen for å se om vi finner denne fargen. I løpet 
av uka vil vi ha en formingsaktivitet der fokuset blir på ukas farge. Vi ser etter fargen ved 
måltidet, ved påkledning, i dukkekroken, osv. Når vi er på tur ser vi også etter fargene. Vi 
synger sanger om farger, og har små leker som inkluderer å fokusere på farger. Vi vil også i 
løpet av temaet ta i bruk storskjermen og se filmer som omhandler fargene, o.l. 
 

 

 

Periode: Desember 
Tema: Juleforberedelser 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi, m. fl. 
MÅL: Gjøre barna kjent med julehøytiden 
INNHOLD: Juletradisjoner som baking, juleverksted, lage julegaver, besøk i kirka, lage 
pepperkakehus, arrangere nissefest, luciafeiring, adventskalender, julesanger. 
Kirkebesøket blir som en dramatisering av juleevangeliet, og i forkant av dette vil vi 
forberede barna om det som skal skje og hvordan. 

 

 

 

 



Periode: Januar og februar 
Tema: Vann / Solfest (i slutten av januar) / Karneval (i slutten av februar) 
Fagområde: Natur, miljø og teknologi, m.fl. 
MÅL: Barna skal få erfaring med vann i ulike former  
INNHOLD: Vi skal gjøre ulike eksperimenter med vann; fryse vann, tine vann, se på vann 
slik det arter seg ute om vinteren (snø, rim, frost, is, sørpe, sludd, regn), hva skjer med 
snøen når vi tar den med inn, se på vann i form av damp, lage lyslykter, fryse ned farget 
vann i engangshansker og pynte med ute, m.m. 
Solfesten markerer at sola kommer tilbake i barnehagen – rett og slett glede! 
Karnevalet skal være en gøy fest for alle hvor vi kler oss ut, danser, spiser pølse med brød 
og slår katta ut av sekken! 

 

 

Periode: Mars 
Tema: Eventyr / Barnehagedagen 2019 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / Kunst, kultur og kreativitet, m.fl. 
MÅL: Gi barna gode opplevelser ved formidling av eventyr på forskjellige måter 
INNHOLD: Vi leser eventyr fra bok, vi formidler eventyr ved muntlig fortelling, vi 
dramatiserer eventyr, vi viser eventyr på flanellograf, vi ser eventyr på storskjermen, vi har 
ulike formingsaktiviteter knyttet til eventyr, m.m. 
Barnehagedagen blir markert på tradisjonelt vis med Åpen barnehage! 

 

 

Periode: April 
Tema: Påske 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi, m.fl. 
MÅL: Gjøre barna kjent med påskehøytiden 
INNHOLD: Påsketradisjoner som lage påskepynt, lage påskelunsj, påsketur, så karse, synge 
påskesanger, påskeegg, besøk i kirka, m.m. 

 

 

Periode: Mai og Juni 
Tema: 17.mai  /  Nærmiljøet vårt 
Fagområde: Nærmiljø og samfunn / Kropp, bevegelse, mat og helse, m.fl. 
MÅL: Gjøre barna kjent med 17.mai feiring  /  Gjøre barna kjent med nærmiljøet vårt 
INNHOLD: Snakke om flagget, vise barna hva et 17.mai tog er ved å delta i øving sammen 
med skolene, øve på 17.mai sanger og hurra rop!, m.m. 
 
Hva fins egentlig i nærmiljøet til barnehagen; kirke, skole, nessethallen, kunstgrasbane, 
grasbane, koie, sentrum med butikker, bank, kommunehus, vi tar turer i skog og mark – vi 
rett og slett utforsker nærmiljøet vårt. 

 



 

Periode: Hele året 
Tema: Sosiale ferdigheter og prososial adferd 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / Etikk, religion og filosofi, m.fl. 
MÅL: Gi barna et best mulig grunnlag for å fungere godt sammen med andre mennesker 
INNHOLD: Gi lek og dermed også utvikling av vennskap stor plass i hverdagen, hjelpe 
barna til å finne løsninger når man blir uenig med andre, korrigere uakseptabel adferd i 
konfliktløsning og andre situasjoner, gi barna verktøy til å takle vanskelige følelser som 
sinne, misunnelse, tristhet. Hjelpe barna til å sette ord på og sortere følelsene sine. Gi 
barna erfaringer med omsorg, trøst, hjelpsomhet, samarbeid, se en sak fra flere sider, 
glede andre, o.l. – som igjen utvikler evnen til empati. Gi barna gode opplevelser i 
fellesskap med andre – alle er med og like fantastiske! Dette jobber personalet og barna 
med så å si hver dag, og dette er en livslang læring! 

 

 

Periode: Hele året 
Tema: Språkstimulering 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / Antall, rom og form 
MÅL: Gi barna gode språklige ferdigheter  
INNHOLD: Vi hjelper barna med å sette ord på ting og situasjoner rundt seg i hverdagen. 
Vi legger opp til samtaler mellom barna og mellom barna og personalet, vi lærer barna 
språk og begreper gjennom konkreter, enkle lotto spill, puslespill, gjennom å lese bøker, 
rim og regler, sang og musikk, ulike tema (f.eks. temaet farger), repetering, vi øver på 
mengde, sortering, telle til ti, osv. Personalet bestreber seg på å være gode språkmodeller 
og er bevisste hvordan drive språkstimulering i hverdagen. Dette er også et tema vi jobber 
med hver dag i barnehagen – og som kommer inn i alle de andre temaene vi har i 
temaplanen vår. 

 

 

Periode: Hele året 
Tema: Sang, musikk, rim og regler 
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse / Kommunikasjon, språk og tekst, m.fl. 
MÅL: Gi barna glede og gode opplevelser gjennom sang og musikk 
INNHOLD: Vi synger hver eneste dag: i samlingsstunder, i lekesituasjoner - inne som ute, 
både spontant og planlagt, både på barnas initiativ og personalets initiativ. Vi hører på og 
danser til musikk, vi skaper musikk selv ved å bruke rytmeinstrument, klappe og synge, vi 
bruker rim og regler i samlingsstund, når vi skal bestemme hvem sin tur det er, o.l. I tillegg 
til å være en kilde til glede og gode opplevelser sammen med andre, er sang, musikk, rim 
og regler også svært språkstimulerende! Dette er også et tema som kommer inn som en 
naturlig del av alle de andre temaene vi har i løpet av året. 

 

 



 

 

Periode: Hele året 
Tema: IKT 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst, m.fl. 
MÅL: Gi barna erfaringer med de vanligste tekniske hjelpemidlene vi har tilgang på i 
barnehagen 
INNHOLD: Vi har et kamera som barna skal få bruke til å ta bilder med, vi bruker mobilen 
og ipaden til å høre på musikk, finne ut av saker og ting, se på bilder, m.m. Barna får være 
med å kopiere på kopimaskina, de får være med å skrive ut bilder, laminere, o.l. Vi bruker 
smartboard/storskjerm og cd spiller. Disse hjelpemidlene bruker vi med jevne mellomrom 
i ulike temaer vi har gjennom året. 

 

 

Periode: Hele året 
Tema: Selvstendighetstrening 
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse, m.fl. 
MÅL: Hjelpe barna på veien mot selvstendighet i dagligdagse situasjoner 
INNHOLD: I denne aldersgruppen (2 og 3 årsalder) består mye av hverdagen av 
selvstendighetstrening. Vi trener på å kle på oss selv, ta av oss selv, henge ting på plass, gå 
på do, slutte med bleie, slutte med smokk, vaske hender, spise med skje, og av og til øver 
vi på å spise med gaffel og bruke kniv, spise skorpen på brødskiva, legge puslespill, male 
med vannfarger, klatre høyere i klatrestativet, komme seg opp i sjørøverskuta på 
egenhånd, gå i ulendt terreng, osv., osv. Dette gir barna mange mestringsopplevelser, og 
erkjennelse av at øving gjør mester! Det gjelder å finne en god balanse mellom utfordring 
vi gir barnet og hvor mye støtte og hjelp det trenger for å komme i mål. 

 

 



Temaplan for Eidsvåg barnehage, avdeling:  
KVITVEISEN og MARIKÅPA, 2018-2019 

 
For å se hva vi legger vekt på for hvert fagområde – se progresjonsplanen på kommunens 
hjemmeside – under Nesset kommune.no/barnehage/Eidsvåg barnehage 
 
Periode: AUGUST 
Tema: TILVENNING 
Fagområder: Kropp, bevegelse, mat og helse / Nærmiljø og samfunn 
MÅL: 
Ta imot våre nye barn. Legge til rette for gode samspill-situasjoner i lek og aktivitet.   
Oppmuntre til å medvirke i egen hverdag 
INNHOLD: 
Legge til rette for lek og samspill 
Dagsplan; for å gjøre dagene forutsigbare 
Innarbeide gode rutiner for å skape trygge rammer for barnehagehverdagen 

 
 
Periode: SEPTEMBER 
Tema: SYNGENDE BARNEHAGE 
Fagområder: Kunst, kultur og kreativitet/ Kommunikasjon, språk og tekst 
MÅL: Skape trygghet og bygge vennskap gjennom sang og musikk, skape glede og 
gode hverdager ved bruk av sang 
INNHOLD: 
Denne måneden begynner vi med friluftslivets uke. Da vil vi være mye på turer i 
nærmiljøet, turmålet bestemmes etter barnas ønske og værforhold. I tillegg har vi satt av en 
dag til friidrett; med å løpe 60-meter (vi får se hvor lange meterne blir), kaste ball, løpe 
stafett, hoppe lengde, og så spiser vi maten vår ute. Blime-dansen skal vi være med på i år 
også. Vi på storbarn øver sammen.(Kvitveisen og Marikåpa er storbarns-avdelingene i år)  
Så kommer brannvernuke med fokus på hva skal vi gjøre hvis det begynner å brenne? Vi 
skal ha brannøvelse, så vi skal bli drilla på hva vi skal gjøre om uhellet er ute. Vi skal se 
filmsnutter på smartboarden og brannvern. Her skal måltrostene ha samling i storstua først, 
deretter 3-4 åringene.  

 
 
Periode: OKTOBER 
Tema: SYNGENDE BARNEHAGE / FARGER/  
Fagområde: Kunst, kultur og kreativitet/ Kommunikasjon, språk og tekst/ Natur, 
miljø og teknologi 
MÅL: Møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykksformer gjennom å utforske og 
delta selv. 
INNHOLD: 
Høsten er en fin tid for undring og fargelære. Bladene skifter farge og nesten alt i naturen 
forandrer seg. Gjennom turer og utforsking av naturen gjør vi oss erfaringer med naturens 
mangfold. Vi plukker med oss blader og lar barna oppleve og skape kunst av dem. Vi lager 
bilder og ulike kunstneriske uttrykk. 
Vi er en syngende barnehage, det vil derfor bli mye sang, rim, regler og rytme, for å 
oppmuntre barna til å leke med språk og sang. 

 



 
 
Periode: NOVEMBER 
Tema: Forsøk og eksperiment 
Fagområde:  Natur, miljø og teknologi/ Antall rom og farge 
MÅL: Vi stimulerer til undring og spørsmål i forhold til teknikk og fysikk.  
Oppdage og undre oss over matematiske sammenhenger. 
INNHOLD: 
Vi legger til rette for at barna kan bli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener og gjøre 
erfaringer gjennom forsøk og eksperiment. Vi ønsker å stimulere barnas naturlige undring 
og nysgjerrighet, og gi motivasjon for problemløsing. 
Vi er en syngende barnehage, det vil derfor bli mye sang, rim, regler og rytme, for å 
oppmuntre barna til å leke med språk og sang.  

 
 
Periode: DESEMBER 
Tema: ADVENT / JUL 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi / Kunst, kultur og kreativitet / Antall, rom og 
form. 
MÅL: Få kjennskap til den kristne høytiden jul og tradisjoner knytta til denne. 
Prøve ut ulike formingsteknikker, med fokus på prosess og skaperglede. 
Erfare ulike typer størrelse, former og mål gjennom å sortere og sammenligne.  
INNHOLD: 
Fortelle, lese og samtale om ulike måter å feire jul på.  
Julevandring i kirka. Juletrefest. Nissefest. 
Skape en koselig stemning rundt aktiviteter som julebakst, julegavelaging, samlingsstunder 
med julefortellinger, besøke Nesset omsorgssenter, Lucia, Juleverksted  

 
 
Periode: JANUAR 
Tema: Eventyr og sang 
Fagområde: Kommunikasjon, språk og tekst / Kunst kultur og kreativitet 
MÅL: Skape ett språkstimulerende miljø i alle hverdagslige situasjoner og gjennom 
fortellinger. 
Legge til rette for at barna får oppleve gleden ved sang, musikk, bevegelse og 
dramatisering. 
INNHOLD: 
Oppmuntre barna til å være språklig aktive ved å gi dem erfaringer som bygger 
begrepsforståelse og ordforråd.  
Vi vil ha fokus på Eventyr, men også rim, regler og sang.  
Vi ønsker og dramatisere og skape historier sammen med barna, nye historier eller gamle 
historier. Høytlesing av fortellinger, gjenfortellinger, dramatiseringer, tullefortellinger og 
tullesang. 
Kanskje vil noen lære oss eventyr fra andre land enn Norge? 

 
  



 
Periode: FEBRUAR 
Tema: Kropp og helse 
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse/ Nærmiljø og Samfunn/ Etikk, religion og 
filosofi. 
MÅL: Bli kjent med egne (og andres) behov, få kjennskap til menneskekroppen og 
utvikle gode vaner for hygiene og et variert kosthold. 
Bidra til å utvikle barnas interesse og respekt for hverandre og for mennesker med 
ulik kulturell, religiøs eller livssynsmessig tilhørighet. 
Bli kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet. 
INNHOLD: 
Bli kjent med egen kropp og kroppens oppbygning. Kropp er topp! 
Vi markerer Samenes dag 6. Februar. 
Besøke/få besøk av ulike institusjoner i nærmiljøet som f.eks Helsestasjon, Ambulanse o.l 

 
 
 
Periode: MARS 
Tema: Kropp og helse 
Fagområde: Kropp, bevegelse, mat og helse/ Etikk, religion og filosofi/ Natur, miljø og 
teknologi. 
MÅL: Opparbeide kjennskap og respekt for egne og andres følelsesmønstre. 
INNHOLD: 
Fokus på psykisk helse. Vi jobber med «steg for steg» og/eller «Hjerteprogrammet» for å 
hjelpe barna med å identifisere egne og andres følelser. 
Bærekraftig utvikling ved å så våre egne grønnsaker. 
Dramatisering og reflektering over ulike handlinger og handlingsalternativer.  
Vi hjelper hverandre med å komme fram til språklige verktøy; sette ord på følelser. 
Markere Barnehagedagen. 

 
 
Periode: APRIL 
Tema: Påske 
Fagområde: Etikk, religion og filosofi/ Kunst, kultur og kreativitet. 
MÅL: 
Gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner. 
INNHOLD: 
Vi samarbeider med kirken om påskevandringen. 
Formingsaktiviteter knyttet til påsken og påskepynt, vi opprettholder tradisjoner som 
påskelunsj og pynting av avdelingene. 
 

 
  



 
Periode: MAI 
Tema: Grunnlovsdagen og helligdager 
Fagområde: Nærmiljø og samfunn 
MÅL: 
Bidra til kunnskap om og erfaringer rundt grunnlovsdagen og andre helligdager i 
mai. 
INNHOLD: 
Vi snakker om helligdager, hvorfor markerer vi disse og hvorfor er barnehagen stengt når 
det er rød-dager.  
Hovedfokuset vil være på 17. Mai.  
Vi øver på å gå i tog, flaggbæring og formingsaktiviteter knyttet til 17. Mai. 

 
Periode: JUNI 
Tema: Livet i fjæra 
Fagområde: Natur, miljø og teknologi/ Nærmiljø og samfunn 
MÅL: Opparbeide kunnskap og erfaringer om livet i fjæra 
INNHOLD: 
Hva finner vi i fjæra? Vi legger til rette for erfaringslæring ved å oppleve og undre oss over 
hva som befinner seg i naturen og fjæra. 
Fokus på miljø og respekt for naturen. 
Eidsvåg-dagene. 

 
Lek er barnas viktigste aktivitet. Vi legger stor vekt på at barna får tid og rom til å la 
lek og vennskap utvikle seg. Samtidig vil vi fortsette å arbeide etter LØFT-metoden og 
COS (trygghetssirkelen).  
Prosjekter som bør nevnes: Barnehagemiljø og krenkelse, språkløypa og syngende 
kommune. 
Personalet er med på to store prosjekter, det ene omhandler barnehagemiljø og 
krenkelse. Det andre er språkløypa, som har fokus på bruk av språk og betydningen av 
lesing for språkutvikling. I tillegg til dette er vi en syngende kommune.  
Kort fortalt betyr dette at vi jobber aktivt med disse områdene i vår barnehagehverdag. 
 
Temaplanen er utarbeidet etter innspill fra barna, foreldre og personale. 



Temaplan for barnehageåret 2018 – 2019 

Vistdal Barnehage 

 

Fra høsten 2018 er Nesset kommune en språkkommune.  Språkkommunedeltakelsen er et 
tiltak innenfor strategien Språkløyper – en nasjonal strategi for språk, lesing og skriving. 
Tiltakene i strategien retter seg mot hele personalet i barnehagen og lærere i skolen, på 
tvers av fag og fagområder, for å styrke kompetansen. Et naturlig valg av satsingsområdet for 
barnehagen dette året er dermed SPRÅK.   

Gode språklige ferdigheter er avgjørende for barns lek og læring i barnehagen, for elevers 
lesing, skriving og læring i skolealder, og for den enkeltes muligheter til å nå sine mål og 
utvikle sine potensial. Alle barn og unge skal få mulighet til å utvikle gode språk-, lese- og 
skriveferdigheter, slik at de lykkes i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. 

Strategien legger vekt på å arbeide med områdene barns språkutvikling og lese- og 
språkstimulerende aktiviteter i barnehage, overgang barnehage/skole, den første lese- og 
skriveopplæringen, lesing og skriving i alle fag, lesing og skriving av digitale tekster og 
digitale verktøy i lese- og skrivearbeidet. 

Overordnede mål for strategien er   

 å styrke det daglige arbeidet med språklæring gjennom ulike leseaktiviteter 
 å styrke det daglige arbeidet ved å være bevisst på språklig mangfold 
 å styrke arbeidet med språklæring hos enkeltbarn (tidlig innsats) 
 å skape sammenheng og kontinuitet i barns språk 
 å skape sammenheng i lese- og skriveutvikling i overgang fra barnehage til skole 

I temaplan skisserer vi også barnehagens egne tema og mål for perioden, inndelt i måneder. 
SPRÅK er likevel vårt hovedfokus, og vil tillegges størst vekt i alle tema og aktiviteter 
gjennom året. 
 

Måned Tema Mål Aktiviteter 
 
August 

 
Vi starter nytt barnehageår 
Tilvenning  
 
Vennskap 

 
Gjøre vårt beste for at både barn og 
foreldre skal finne seg til rette i 
barnehagen, med nye rutiner og ny 
hverdag. 

 
Lek og samvær, inne og ute 
Samtale og informasjonsutveksling 
Lek og læring 
Samlingsstund og lesestund 



   
 
September 

 
Førskolestart 
 
Eventyr 

 
Introdusere førskoleboka 
 
Stimulere språk ved bruk av eventyr 
Lære og gjenkjenne 

 
Samtale 
 
Lesestund, formingsaktiviteter, 
dramatisere, synge, samtale og undring 
 

 
Oktober 
 
 
 

 
Brannvern 
 
Syngende barnehage 

 
Brannvernopplæring 
 
Språkstimulering ved sang 

 
Brannvern med Bjørnis 
 
Gjøre oss kjent med og bruke 
Skattekista 
 

 
November 

 
Sang og musikk 
Syngende barnehage 
 
Juleforberedelser 

 
Språkstimulering i hverdagssituasjoner 
og samlinger 
 
Barna får kjennskap til hvorfor vi feirer 
jul 
 

 
Sangsamlinger, samtale og sang på 
badet, ved bordet, ute og borte 
 
Julevandring i kirka med bispevisitas! 

 
Desember 

 
Juleforberedelser 
 

 
Barna får kjennskap til kjente, norske 
juletradisjoner, julesanger og historier 
 

 
Lage julegaver, bake julekaker, vaske til 
jul og pynte. Synge julesanger og høre 
julehistorier 
 

 

 

Måned Tema Mål Aktivitet 
 
Januar  
 

 
Nytt år – 2019 
 
Mat og matlaging 
 

 
Bli kjent med ord og begreper i matlaging 
Grønnsaker, frukt, kjøtt, fisk, 
melkeprodukt 
Kjøkken og kjøkkenutstyr 
 

 
Vi gjør oss kjent med kjøkkenet, vi ser i 
skuffer og skap, finner ut hva alt heter 
og brukes til. 
Forberede forskjellig mat og smake 

 
Februar 

 
Samefolkets dag 
 
 
Karneval  
 
 

 
Få kjennskap til samer og deres 
tradisjoner 
 
Barna får kjennskap til karneval som 
tradisjon i barnehagen og andre steder i 
verden 
Gi barna øvelse i å ta en rolle/være en 
annen 

 
Vi bruker bøker og internett  for å lære 
mer om samer, - samtale og undring. 
Formingsaktivitet – høre joik 
 
Vi steller til karnevalsfest 
Dans 
Instrumenter 
Utkledning 
 

 
Mars 

 
Barnehagedagen 2019  
 

 
Vi markerer Barnehagedagen 2019  
 

 
Vi planlegger aktivitet denne måneden 
ut ifra tema som bestemmes sentralt. 
 

 
April 

 
Påske 
 
 
Våren - Nytt liv 

 
Få kjennskap til hvorfor vi feirer påske 
 
 
Lære om viktigheten av lys, varme og 
vann for at spirer skal gro 

 
Påskeforberedelser - påskesanger 
Påskevandring i kirka  
 
Vi sår frø, vanner og steller 
Sang, samtale og undring 



 
Mai 

 
Familie 
 
 
 
17.mai -forberedelser 

 
Bli oppmerksom på at det finnes mange 
typer familie 
Begrepstrening 
 
Barna lærer litt om Norges historie, 
flagget og tradisjoner på nasjonaldagen 
 

 
Samtale og undring 
Bilder og sanger 
Lese, og tegne. 
 
Formingsaktiviteter, sang og samtale 
om 17 mai og feiringen 

 
Juni 
 
 

 
Kroppen og språket 
 

 
Barna lærer om kroppen 
Hva har vi på og i kroppen? 
Begrepsstrening 

 
Sang, dans og bevegelse 
Samtale og undring  
Lek og spill 
 

 
Juli 
 

 
Du og jeg blir vi! OSS! 

 
Å bli oppmerksomme på at vi alle er en 
del av en større gruppe 
I familien, i barnehagen, i Vistdal… 
 

 
Fokus på samarbeid, fellesskap, 
vennskap 
Bilder og bøker 



Temaplan 2018/2019 

 

Temaplan er en del av barnehagens årsplan. I år har vi ikke tidfestet temaene siden vi av erfaring vet 

at noen temaer fenger barna mer enn andre og at vi da bruker lengre tid på de temaene. Vi vil også 

ha prosjekter der barna bestemmer tema. 

I år har vi valgt å ha ekstra fokus på språk og språkmiljø. Nesset kommune har blitt språkkommune 

og i den forbindelse følger hele personalgruppen strategien språkløyper.no. Den strategien 

inneholder bla kompetanseutviklingspakker på nett som inneholder fagstoff, spørsmål og oppdrag 

knyttet til språk og leseaktiviteter, språkhverdag, overgang fra barnehage til skole og språkvansker. 

Arbeidsmetode i forhold til temaarbeid vil variere. Det vil bla bli samlinger (eller møter som barna 

liker å kalle det) med tema, organiserte/tilrettelagte aktiviteter, spontane aktiviteter, tema flettet inn 

i leken, felles arbeid og arbeid i små grupper og turer med tema. 

 

 

 

SPRÅK 

Mål: Barna skal oppleve å få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen. 

-Vi skal ha et godt og variert språkmiljø. 

-God tilgang på egnede bøker. 

-Lyttende og interesserte voksne. 

-Aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling. 

-Lek med språk, lyd, rim og rytme. 

-Lek og utforsking av skriftspråket. 

-Bruke varierte formidlingsformer. 

 

 

 
 



IKT 

-Mål: La barna få bli kjent med ulike digitale verktøy og være med å bidra til at barna utvikler en 

begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier. 

-Aktiviteter: 

Bildebehandling 

Kopiere hender, leker og andre ting barna kommer på. 

Bruke læreapper på Ipaden, som f.eks Let og finn, lotto og puslespill. 

Lese bøker på Ipaden. 

Lage bøker i Book Creator. 

Snakke om hva passord er og hvorfor vi har det. 

Samtale om vi kan ta bilder av det vi vil. 

 

 

 

VENNSKAP OG FELLESSKAP 

-Mål: Å oppleve å være i positivt samspill med barn og voksne og oppleve å være betydningsfulle for 

fellesskapet. 

-Aktiviteter: 

Elle Melle plakater - samtaleplakater 

Samtaler om hvordan vi vil ha det i barnehagen. 

Hva er en venn? 

Bøker om vennskap. 

Lage hjerter med vennskapsutsagn. 

Lage vennskapsarmbånd. 

BlimE dansen. 

Sanger om vennskap. 

Opplegg knyttet til sosial kompetanse. 

 

 
 

 

 

 

MILJØVERN 

-Mål: Å utvikle respekt for naturen og en begynnende forståelse for hvordan man kan ta vare på 

naturen. 



-Aktiviteter: 

Gå turer å plukke søppel. 

Finne ut hva som ikke er bra for naturen. 

Samtaler om hva man kan gjøre for å ta vare på naturen. 

Eksperimenter. 

Kildesortering. 

 

SANG/MUSIKK: 

-Mål: Få oppleve glede ved sang og musikk. 

-Aktiviteter: 

 

Bruke sang, rytme, rim og regler som språkstimulering. 

Sangstunder. 

Bruk av instrumenter. 

Sang i hverdagsaktiviteter. 

Rim og regler. 

Dans. 

Lytte til musikk. 

 

 
 

SAMEFOLKETS DAG: 

-Mål: Barna skal få kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjon. 

-Aktiviteter: 

Litteratur om samefolket. 

Markere samefolkets dag. 

Lage samisk mat. 

Synge samiske sanger og høre på samisk musikk. 

 

 
 

 

 



BRANNVERN: 

-Mål: Bli kjent med barnehagens rutiner ved brann og hvordan vi skal oppføre oss om brannalarmen 

går. 

-Aktiviteter: 

Aktiviteter med Bjørnis. 

Samtaler om hva vi gjør ved brannalarm. 

Brannøvelse. 

Besøk av brannbil. 

Fortellingen Brannen i Løvetannveien på Ipad og med plansjer. 

110 spillet på Ipad. 

Leke brannmenn. 

 

 
 

 

ÅRSTIDER: 

-Mål: Bli kjent med kjennetegn ved de ulike årstidene og fremme evnen til å orientere og oppholde 

seg i naturen til ulike årstider. 

-Aktiviteter: 

Turer og se på tegn i naturen ved alle årstider. 

Lage ting med naturmateriell fra de ulike årstidene. 

Male med farger knyttet til de ulike årstidene. 

Hvordan lever dyrene på de ulike årstidene? 

Litteratur og sanger knyttet til de ulike årstidene. 

Eksperimenter. 

 

 

 

 

 

 

 

https://brannbamsen.no/


JUL: 

-Mål: Bli kjent med julens tradisjoner og budskap. Glede andre. 

-Aktiviteter: 

Julevandring i kirken 

Lage julegaver 

Lese julebøker 

Synge julesanger 

Nissefest 

Bake  

 

 
 

PÅSKE: 

-Mål: Bli kjent med påskens budskap. 

-Aktiviteter: 

Påskevandring 

Synge påskesanger 

Lage påskepynt 

Påskehare 
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