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Tøndergård skole og ressurssenter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 18. januar 2019 KL. 14.15 
 
Tilstede: Ivar Vereide     Molde kommune 

Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune  
  Rolv Sæter     Gjemnes kommune 
  Ann Kristin Holten    Midsund kommune 

Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 
  Paul Eidhammer    Vestnes kommune 
  Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
      
Nesset og Eide kommuner hadde forfall. 

 
SAK 1/19  REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 2/19 Søknad om permisjon 
Enstemmig vedtak: 
Rektor Eli Bakke får permisjon uten lønn i tidsrommet 01.05.2019-31.07.2020. Vikariat som 
rektor ved Tøndergård skole og ressurssenter utlyses offentlig omgående for samme 
tidsrom. 
 
Møtet slutt kl. 15.30 
 
Rolf Harald Blomvik, styreleder 



Fra: Eik, Mette Heimdal (Mette.Eik@molde.kommune.no)
Sendt: 24.01.2019 11:34:35
Til: Vereide, Ivar Ola; Lianes, Marianne; Liv Husby; Sundstrøm, Frode; NES Postmottak Nesset kommune; odd-
erik.bergheim@frana.kommune.no; postmottak@frana.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;
mari.unhjem@gjemnes.kommune.no; Abelseth, Astrid; Håseth-Eik, Siv Janne; Aukra - Post;
postmottak@eide.kommune.no; Vestnes - postmottak; Rauma - Postmottak; Misund, Janne Hansteen; Smørholm,
Britt; Tore Kvisvik
Kopi: 

Emne: Hovedutskrift styremøte Tøndergård skole og ressurssenter 18.01.2019
Vedlegg: Hovedutskrift 18.01.2019.pdf
Til orientering.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Tøndergård skole og ressurssenter
 
Mette Heimdal Eik
Konsulent
71 19 56 60
 



Fra: Sundstrøm, Frode (frode.sundstrom@nesset.kommune.no)
Sendt: 23.01.2019 10:55:40
Til: 'anthony.normann.valen@mrfylke.no'
Kopi: 

Emne: Tannhelsetjenesten i Nesset
Vedlegg: 
Hei!
 
Utvalget for oppvekst og kultur i Nesset gjorde i møte 27.nov.‐18 følgende vedtak:
 
Til RS 24/18 Nasjonal faglig retningslinje Tannhelsetjenester til barn og unge
Utvalg for oppvekst og kultur ber skolefaglig rådgiver om å undersøke status for tannhelsetjenesten for barn og unge
i Nesset.
 
Kan Fylkestannlegen gi meg noe informasjon om status for tannhelsetjenesten for barn og unge i Nesset. Jeg
oppfattet OK‐utvalget at de også var interessert i situasjonen framover.
 
 

Med hilsen
Nesset kommune

Med hilsen
Nesset kommune  

Frode Sundstrøm
Skolefaglig rådgiver  

Telefon: 71 23 11 55
Mobil: 900 57 399  
frode.sundstrom@nesset.kommune.no
www.nesset.kommune.no  

 
 



Fra: Tone Nord (tone.nord@mrfylke.no)
Sendt: 11.02.2019 19:55:02
Til: Sundstrøm, Frode
Kopi: 

Emne: Tannhelsetjenesten i Nesset
Vedlegg: 
Viser til forespørsel vedrørende status for tannhelsetjenesten for barn og unge i Nesset, hvor Nasjonal faglig retningslinje for
tannhelsetjenester til barn og unge er nevnt.
Retningslinjen er en klinisk retningslinje på individnivå, hvor perspektivet om utjevning av ulikhet i tannhelse er lagt til grunn. Målet er optimal
tannhelse for barn og unge 0‐20 år uavhengig av bosted, kjønn, diagnose og sosial bakgrunn – gjennom tilpassede og gode tann‐ og
munnhelsetjenester. I årsrapport for Tannhelsetjenesten gis en status for vårt arbeide og tannhelsesituasjonen i den enkelte kommune. Jeg
antar imidlertid at det ikke er tannhelsedata som ønskes belyst, men videre planer for tilbudet ved distriktstannklinikken i Eidsvåg.
 
I lov om tannhelsetjenester § 1‐3 er angitt de grupper den offentlige tannhelsetjenesten skal gir et regelmessig og oppsøkende tilbud prioritert
fra gruppe a‐e:
 

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere.

 
I regional delplan for tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal er det angitt et normtall på 1000 pasienter totalt i gruppe a+c  per tannlegestilling/
tannhelseteam. I Eidsvåg tilsier antallet i disse prioriterte gruppene behov for tilbud i et omfang av ca 3 dager i uken. Vi hadde frem til
årsskiftet 2018/2019 bemanning med tannhelseteam, men fra årsskiftet har klinikken vært midlertidig stengt. Det gis nå et tilbud til pasienter
med behov for time, på offentlige klinikker i nabokommunene. Vi ønsker fremdeles å ha et tilbud i Eidsvåg, og ved relevante søkere vil vi
gjenoppta fast bemanning i et omfang tilpasset behovet. Dersom vi ikke får aktuelle søkere snarlig, vil ambulering av personell fra andre
klinikker i regionen vurderes fortløpende som en midlertidig løsning.
 
 
Mvh
 
Tone Nord
Overtannlege Molde Kompetanseregion
Distriktstannklinikken Åndalsnes 
Møre og Romsdal fylkeskommune
 
Tlf. 71  28 46 00 / 954 68 500
tone.nord@mrfylke.no
mrfylke.no
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Statistikken er hentet fra Kommunehelsa statistikkbank per februar 
2019 og er basert på kommunegrenser per 1.1.2018. 
q
Utgitt av
Folkehelseinstituttet
Avdeling for helse og ulikhet
Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo
E-post: kommunehelsa@fhi.no
            

Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens 
arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, 
jamfør lov om folkehelsearbeid. Også andre 
informasjonskilder må benyttes i oversiktsarbeidet, 
se figuren nedenfor. 

Nesset
Noen trekk ved kommunens folkehelse

Befolkning
• Andelen barn (0-17 år) i kommunen er lavere enn i landet som 

helhet.

Oppvekst og levekår
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er 

ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet. Lav 
husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av 
medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto 
finanskapital er under 1G.

• Frafallet i videregående skole er ikke signifikant forskjellig fra 
landsnivået. Frafall er imidlertid en viktig folkehelseutfordring i hele 
landet. Klikk på indikator nummer 14 i folkehelsebarometeret for å 
se hvordan frafallet i kommunen varierer med foreldrenes 
utdanningsnivå.

Miljø, skader og ulykker
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært 

fornøyd med lokalmiljøet, er ikke signifikant forskjellig fra 
landsnivået. Tallene er hentet fra Ungdata-undersøkelsen.

Helserelatert atferd
• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke 

signifikant forskjellig fra landet som helhet. På kommunenivå er det 
lite tilgjengelig informasjon om røyking. Gravides røykevaner kan 
imidlertid gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når det 
gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt.

Helsetilstand
• Det er utilstrekkelig tallgrunnlag for å vise statistikk på sosiale 

helseforskjeller i kommunen, målt som forskjell i forventet levealder 
mellom utdanningsgrupper.

• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og 
lidelser, er lavere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra 
fastlege og legevakt.

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019, 
og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet. 

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på 
helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av 
hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må 
tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

FOLKEHELSEPROFIL 2019

1   Folkehelseprofil for 1543 Nesset, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   2946

http://www.fhi.no/kommunehelsa


Et godt oppvekstmiljø er viktig for at barn og unge skal 
kjenne seg trygge og oppleve mestring. Kommunen 
har virkemidler for å skape gode miljø i barnehagen, skolen 
og lokalsamfunnet. Kommunale tiltak kan også ha betydning 
for fritidsaktiviteter og oppvekstforhold i familien. 

Barn og unges helse og livskvalitet dannes i samspill med 
andre barn og voksne. Dette samspillet foregår i de ulike 
miljøene som barn og unge er en del av, se figur 1. Unge som 
opplever støtte fra foreldre, lærere og medelever har mindre 
helseplager og er mer tilfredse med livet. 

Familien
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske 
helse. I en trygg familie får barna omsorg og kjenner tillit, noe 
som er viktig når de senere i livet skal skape gode relasjoner til 
andre mennesker. 

Familieøkonomien har mye å si for barnas oppvekst. I 
planarbeidet er det viktig at kommunen er spesielt 
oppmerksom på lavinntektsfamilier og andre utsatte familier, 
se figur 2. Økonomiske bekymringer kan begrense tid og 
energi som foreldrene kan bruke på aktiviteter med barna. 
Økonomiske problemer kan også føre til stress i 
hjemmemiljøet og dermed påvirke foreldrenes egen psykiske 
helse, foreldreferdigheter og oppdragerstil. Sammenliknet 
med andre barn har barn i familier med lav inntekt oftere 
psykiske og fysiske helseplager.

Årlig opplever om lag 20 000 barn og unge at foreldrene deres 
skilles eller tar ut separasjon. I tillegg er det mange 
samboende foreldre som går fra hverandre. Skilsmisse og 
samlivsbrudd er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. 
Konflikter og dårlig samspill i familien kan derimot være 
skadelig, særlig dersom konfliktene er langvarige og intense, 
eller at barnet involveres i konflikten.

Forebyggingstiltak som tar sikte på å styrke foreldrerollen kan 
ha positiv effekt på barnas psykiske helse og livskvalitet. Det 
finnes en rekke foreldreveiledningsprogrammer. Her kan 
helsestasjonene ha en viktig rolle.

Figur 2. Andelen barn som bor i trange boliger, og andelen som 
bor i lavinntektshusholdninger (2017). 

Venner og fritid
Med økende alder får venner og skolen stadig større betydning. 
Vennskap er en kilde til sosial og følelsesmessig støtte. Gode 
vennskap kan fremme god psykisk helse og livskvalitet og 
beskytte mot negative virkninger av mobbing og utestenging. 
Dersom det i lokalsamfunnet er gode og rimelige fritidstilbud og 
møteplasser for barn og unge, kan dette være med på å fremme 
gode relasjoner mellom ungdommene og hindre at noen blir 
stående utenfor. 

Sosiale medier er i dag en viktig arena for barn og unge. Sosiale 
medier kan gjøre det lettere å ha kontakt med venner, finne nye 
venner og følge med på hva som skjer i lokalmiljøet og ute i 
verden. Noen bruker imidlertid så mye tid på sosiale medier at 
det går utover søvn, skole og venner. Figur 3 viser hvor stor 
andel som bruker mye tid på skjermaktiviteter. 

Flere kommuner har gode erfaringer med å opprette egne 
møteplasser for ungdommer som bruker så mye tid på dataspill 
at det går utover søvn, skole eller andre fritidsaktiviteter. Slike 
møteplasser kan hjelpe ungdommer tilbake til skole og jobb. 

Skole og barnehage
Skolen er en arena for faglig og sosial utvikling. Barn og unge har 
rett til et trygt og godt skolemiljø. De aller fleste trives på skolen, 
men noen mistrives og står i fare for å falle fra. Det å oppleve 
skolemiljøet som belastende eller stressende kan føre til 
psykiske plager og dårlige forutsetninger for læring. Å lære 
elevene strategier for problemløsning, samarbeid og 
kommunikasjon kan styrke barn og unges selvoppfatning, øke 
sjansene for at de opplever mestring, og bedre muligheten for 
læring, i tillegg til å forebygge angst og depresjon. 

Gode barnehager kan bidra til at barna mestrer skolen bedre og 
til utjevning av sosiale forskjeller. Særlig for barn fra familier 
med lav sosioøkonomisk status, kan barnehagen ha stor 
betydning for språkutvikling og psykisk helse.

Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen 

Figur 1. Oppvekstarenaer. 
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Mobbing
Barn og unge som opplever mobbing har betydelig økt risiko 
for å få psykiske problemer, søvnvansker og kroppslige plager 
som hodepine og magesmerter.

Figur 4 viser andelen ungdommer i kommunen som opplever 
mobbing.

Det finnes en rekke verktøy og programmer som kan 
forebygge mobbing og fremme god samhandling mellom barn 
og unge.

Når det gjelder digital mobbing, er det flere grunner til å være 
bekymret for konsekvensene: Det er vanskeligere å skjerme 
seg fra digital mobbing enn fra annen mobbing. Anonymiteten 
gjør at naturlige grenser for hvordan man oppfører seg mot 
andre, opphører. For den som blir mobbet er det vanskelig å 
stoppe eller begrense spredningen av digitalt innhold, og 
dette gjør situasjonen mer uforutsigbar og skremmende. 
Mobbingen kan nå ut til et stort publikum, noe som gjør at 
den som blir mobbet kan kjenne seg utrygg i alle sosiale 
situasjoner.
 

Lokalsamfunn
Å vokse opp i et nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, 
sosial samhandling og varierte fritidsaktiviteter fremmer 
trivsel og helse blant barn og unge.

I arealplanleggingen kan kommunen legge til rette for trygge 
og aktivitetsfremmende omgivelser der barn og unge får 
varierte muligheter for sosialt samvær, og for å leke og utfolde 
seg sammen med andre. 

Figur 5 viser hvordan ungdom i kommunen vurderer 
lokalmiljøet.

Fritidstilbud som utformes på en slik måte at de er 
tilgjengelige for alle, kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
For unge med mindre nettverk og for flyktninger og unge 
utenfor skole og arbeidsliv, kan slike tiltak bidra til å styrke 
tilhørigheten til lokalmiljøet. 

Gang- og sykkelveier og kollektivtransport kan gjøre det 
lettere og tryggere for barn og unge å treffes på fritiden.

Det at barn og unge deltar aktivt i planleggingen sammen med 
voksne, for eksempel gjennom ungdomsråd, er viktig for å 
lykkes med utviklingen av gode lokalsamfunn. Når barn og 
unge deltar, skaper det engasjement og ansvarsfølelse, og 
tiltakene treffer ungdommenes behov bedre.
m

Figur 3. Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de 
daglig bruker mer enn fire timer på skjermaktiviteter utenom 
skoletiden (Ungdata 2016-2018). 

Figur 4. Andelen ungdomsskoleelever som opplever at de 
blir mobbet minst hver 14. dag (Ungdata 2016-2018).  

Figur 5. Andelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med 
lokalmiljøet, og andelen som synes det i kommunen er et bra 
tilbud av lokaler der de kan treffe andre unge på fritida (Ungdata 
2016-2018). 

Les mer: 
• Utvidet artikkel med referanser på www.fhi.no/folkehelseprofiler 
• Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende 

folkehelsetiltak (rapport)
• Kapitler i Folkehelserapporten 
• Helsedirektoratet: Program for folkehelsearbeid i kommunene
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Folkehelsebarometer for kommunen  
I oversikten nedenfor sammenliknes noen nøkkeltall for kommunen og fylket med 
landstall. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha 
ulik alders- og kjønnssammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikator-
navnene for å se utvikling over tid i kommunen. I Kommunehelsa statistikkbank, 
http://khs.fhi.no finnes flere indikatorer samt utfyllende informasjon om hver enkelt 
indikator. 

Vær oppmerksom på at også «grønne» verdier kan innebære en folkehelseutfordring 
for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. 
Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor): 
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert 
1. 2018. 2. 2018, i prosent av befolkningen. 3. 2025, beregning basert på middels vekst i fruktbarhet, levealder og netto innflytting. 4. 2017, høyeste fullførte utdanning (av alle med oppgitt 
utdanning). 5. 2017, barn som bor i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal median, og brutto finanskapital under 1G. 6. 2017, forholdet mellom inntekten til den personen som 
befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2017, trangboddhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2015-2017, 0-17 år, av alle barn 
det betales barnetrygd for. 9. 2017, omfatter mottakere av uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledighetstrygd, overgangsstønad for enslige forsørgere og tiltaksmottakere 
(individstønad). 10. Skoleåret 2013/14-2017/18. 11. U.skole, opplevd mobbing hver 14. dag eller oftere. 12/13. Skoleåret 2015/16-2017/18. 14. 2015-2017, omfatter elever bosatt i 
kommunen. 15. U.skole, svarer «ja» på at de tror de kommer til å få et godt og lykkelig liv. 16. U.skole, svært eller litt fornøyd. 17. U.skole, svarer «ja, jeg er med nå». 18. U.skole, svært bra 
eller nokså bra tilbud. 19. U.skole, ganske mye eller veldig mye plaget. 20. 2017, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsleveranse. Omfatter vannverk som 
forsyner minst 50 personer. 21. 2017, andel av totalbefolkningen som er tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 personer. 22. 2015-2017, inkludert forgiftninger. 23. U.skole, fysisk aktiv 
(svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 24. U.skole, daglig utenom skolen. 25. 2013-2017, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i prosent av alle 
fødende med røykeopplysninger. 26/27. 2003-2017, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 28. 2002-2016, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med 
grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående eller høyere utdanning. 29. U.skole, svært eller litt fornøyd. 30. 2015-2017, brukere av primærhelsetjenestene fastlege og 
legevakt. 31. 2015-2017, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd og skader), brukere av primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor. 32. 
2014-2017, KMI som tilsvarer over 25 kg/m2, basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 33. 2015-2017, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 34. 2017, 0-79 år, 
utleveringer av antibiotika på resept. 

Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbyuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, 
Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerte- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakt/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i 
Helsedirektoratet) og Reseptregisteret. For mer informasjon, se http://khs.fhi.no.

Tema Indikator
(klikkbare indikatornavn) Kommune Fylke Norge Enhet (*)

Be
fo

lk
ni

ng 1 Andel barn, 0-17 år 19 21 21 prosent

2 Personer som bor alene, 45 år + 24,0 23,8 25,4 prosent

3 Andel over 80 år, framskrevet 7,5 5,7 4,9 prosent

O
pp

ve
ks

t o
g 

le
ve

kå
r

4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år 77 80 81 prosent

5 Lavinntekt (hushold.), 0-17 år (ny def.) 9 7,6 9,2 prosent

6 Inntektsulikhet, P90/P10 2,5 2,6 2,8 -

7 Bor trangt, 0-17 år 11 14 19 prosent

8 Barn av enslige forsørgere 11 14 15 prosent

9 Stønad til livsopphold, 20-29 år 10 9,3 8,5 prosent (a,k)

10 Trives på skolen, 10. klasse 89 86 86 prosent (k)

11 Blir mobbet, Ungd. 2017 6,2 8,5 7,4 prosent (a,k)

12 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl. 34 27 24 prosent (k)

13 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl. 29 24 23 prosent (k)

14 Frafall i videregående skole 17 19 21 prosent (k)

15 Tror på et lykkelig liv, Ungd. 2017 70 69 73 prosent (a,k)

M
ilj

ø,
 sk

ad
er

 o
g 

ul
yk

ke
r

16 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2017 62 67 70 prosent (a,k)

17 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2017 48 64 66 prosent (a,k)

18 Fornøyd med treffsteder, Ungd. 2017 48 46 49 prosent (a,k)

19 Ensomhet, Ungd. 2017 33 21 19 prosent (a,k)

20 God drikkevannsforsyning (ny def.) 80 90 91 prosent

21 Forsyningsgrad, drikkevann 77 90 88 prosent

22 Skader, behandlet i sykehus 15,3 14,4 13,7 per 1000 (a,k)

He
lse

re
la

te
rt

 
at

fe
rd

23 Lite fysisk aktive, Ungd. 2017 18 13 14 prosent (a,k)

24 Skjermtid over 4 timer, Ungd. 2017 30 34 29 prosent (a,k)

25 Røyking, kvinner 5,6 6,2 6 prosent (a)

He
lse

til
st

an
d

26 Forventet levealder, menn 79,0 79,8 79,1 år

27 Forventet levealder, kvinner 85,0 84,2 83,3 år

28 Utd.forskjeller i forventet levealder - 4 5 år

29 Fornøyd med helsa, Ungd. 2017 60 68 71 prosent (a,k)

30 Psykiske sympt./lid., 15-29 år 118 153 159 per 1000 (a,k)

31 Muskel og skjelett 343 343 319 per 1000 (a,k)

32 Overvekt og fedme, 17 år 27 26 23 prosent (k)

33 Hjerte- og karsykdom 14,1 16,6 17,7 per 1000 (a,k)

34 Antibiotikabruk, resepter 329 350 340 per 1000 (a,k)

Folkehelsebarometer for Nesset

FOLKEHELSEPROFIL 2019

4   Folkehelseprofil for 1543 Nesset, 2019. Befolkningsstørrelse per 1. januar 2018:   2946

http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=aar&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=TELLER_value&GEOsubset=0&layers=kjonn&layers=virtual&layers=alder&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBefolkningssammensetning-antall&kjonnsubset=0&mode=documentation&virtualsubset=TELLER_value&v=2&alder=0_17&aarsubset=2013_2013+-+2018_2018&aldersubset=0_120%2C0_17%2C80_120&submode=ddi&measuretype=4&kjonnslice=0&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBefolkningssammensetning-antall_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fenpersonhus&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fenpersonhus_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=PROGNOSE_AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=BEFOLKINING_value&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&GEOsubset=0&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBeffrem&ALDERsubset=0_120%2C80_120&PROGNOSE_AARsubset=2020+-+2040&ALDER=80_120&mode=documentation&KJONNsubset=0&virtualsubset=BEFOLKINING_value&v=2&KJONNslice=0&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBeffrem_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FUtdanningsniva&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FUtdanningsniva_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLavinntekt-1G&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLavinntekt-1G_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FInntektsulikhet&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FInntektsulikhet_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ftrangboddhet&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ftrangboddhet_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBarnEnslige&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBarnEnslige_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fstonad&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fstonad_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fmobbing-und&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fmobbing-und_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLeseferdighet&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLeseferdighet_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fregning&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fregning_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFrafallvgs&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFrafallvgs_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffremtid-und&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffremtid-und_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Flokalmil-ungd&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Flokalmil-ungd_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffritidsorg&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffritidsorg_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ftreffsteder-ungd&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ftreffsteder-ungd_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fensomhet-ungd&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fensomhet-ungd_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-hyglev&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-hyglev_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-DEKNING&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-DEKNING_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fpersonskader-nprsomatikk&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fpersonskader-nprsomatikk_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffysak-ungd&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffysak-ungd_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fskjerm-und&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fskjerm-und_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&GEOsubset=0&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FRoyking&mode=documentation&v=2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&AARsubset=2009_2013+-+2013_2017&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FRoyking_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventet-levealder-diff&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventet-levealder-diff_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFornoyd-helsa-und&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFornoyd-helsa-und_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&stubs=SYKDOMSGRUPPE&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOsubset=0&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKUHRpsykisk&ALDERsubset=0_74%2C15_29&ALDER=15_29&mode=documentation&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2010_2012+-+2015_2017&submode=ddi&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKUHRpsykisk_C1&SYKDOMSGRUPPEsubset=PsykiskePlagerLidelser_To%2CPsykiskeLidelser_Total+-+PsykiskePlager_Total%2CAffektiveLidelser+-+Angstlidelser&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKUHRmuskel-ogskjelett&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKUHRmuskel-ogskjelett_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fsesjon1-KMI&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fsesjon1-KMI_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FHKR&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FHKR_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?v=2&submode=ddi&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FAntibiotikabruk&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FAntibiotikabruk_C1&mode=documentation&top=yes
http://khs.fhi.no/
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=aar&stubs=GEO&stubs=alder&stubs=virtual&measure=common&virtualslice=RATE100_value&GEOslice=0&layers=kjonn&GEOsubset=0%2C15%2C1543&aarslice=2011_2011&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBefolkningssammensetning-antall&kjonnsubset=0&mode=cube&alderslice=0_17&virtualsubset=RATE100_value&v=2&aarsubset=2011_2011+-+&aldersubset=0_17&submode=timeline&measuretype=4&kjonnslice=0&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBefolkningssammensetning-antall_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2005_2005&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=ANDEL_ENPERSONHUSH_value&ALDERslice=45_120&GEOslice=0&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0%2C15%2C1543&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fenpersonhus&ALDERsubset=45_120&mode=cube&virtualsubset=ANDEL_ENPERSONHUSH_value&v=2&AARsubset=2005_2005+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fenpersonhus_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=PROGNOSE_AAR&virtual=ANDEL_value&stubs=GEO&stubs=ALDER&measure=common&virtualslice=ANDEL_value&GEOslice=0&ALDERslice=80_120&layers=KJONN&layers=virtual&GEOsubset=0%2C15%2C1543&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBeffrem&ALDERsubset=80_120&PROGNOSE_AARsubset=2020+-+&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=BEFOLKINING_value&v=2&KJONNslice=0&PROGNOSE_AARslice=2040&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBeffrem_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=1990&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=RATE100_value&ALDERslice=30_39&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C15%2C1543&layers=ALDER&layers=UTDANNINGSNIVA&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FUtdanningsniva&ALDERsubset=30_39&ALDER=30_39&mode=cube&UTDANNINGSNIVA=23&v=2&virtualsubset=RATE100_value&UTDANNINGSNIVAslice=23&UTDANNINGSNIVAsubset=23&AARsubset=1990+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FUtdanningsniva_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&virtual=lavinntekt_andel_value&AARslice=2017_2017&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=lavinntekt_andel_value&ALDERslice=0_17&GEOslice=0&layers=DEF&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0%2C15%2C1543&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLavinntekt-1G&ALDERsubset=0_17&mode=cube&virtualsubset=lavinntekt_andel_value&v=2&AARsubset=2006_2006+-+&submode=timeline&measuretype=4&DEFsubset=ant_eu60&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLavinntekt-1G_C1&DEFslice=ant_eu60&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2014_2014&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=P90_P10_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C15%2C1543&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FInntektsulikhet&mode=cube&v=2&virtualsubset=P90_P10_value&AARsubset=2009_2009+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FInntektsulikhet_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2017_2017&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=andel_value&GEOslice=0&ALDERslice=0_17&GEOsubset=0%2C15%2C1543&layers=BODD&layers=ALDER&layers=virtual&BODDslice=trangt&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ftrangboddhet&ALDERsubset=0_17&mode=cube&virtualsubset=andel_value&v=2&AARsubset=2015_2015+-+&BODDsubset=trangt&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ftrangboddhet_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2012_2014&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=RATE100_MA3_value&GEOslice=0&layers=virtual&GEOsubset=0%2C15%2C1543&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FBarnEnslige&mode=cube&virtualsubset=RATE100_MA3_value&v=2&AARsubset=1995_1997+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FBarnEnslige_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&virtual=MEIS_value&AARslice=2017_2017&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_value&GEOslice=0&ALDERslice=20_29&layers=KJONN&layers=ALDER&layers=virtual&GEOsubset=0%2C15%2C1543&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fstonad&ALDERsubset=20_29&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_value&v=2&KJONNslice=0&AARsubset=2014_2014+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fstonad_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&TRINN=10&GEOslice=0&layers=TRINN&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FTrivsel-i-skolen&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA5_value&KJONNslice=0&min=30&TRINNslice=10&AARslice=2007_2011&max=100&virtualslice=MEIS_MA5_value&TRINNsubset=10&GEOsubset=0%2C15%2C1543&v=2&AARsubset=2007_2011+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FTrivsel-i-skolen_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2018_2018&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fmobbing-und&mode=cube&GEOGRAFIslice=0&v=2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&submode=table&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fmobbing-und_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&TRINNslice=5&AARslice=2012_2014&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA2_value&GEOslice=0&TRINNsubset=5&GEOsubset=0%2C15%2C1543&FERDNIVAA=1&layers=TRINN&layers=FERDNIVAA&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FLeseferdighet&FERDNIVAAsubset=1&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_MA2_value&FERDNIVAAslice=1&AARsubset=2007_2009+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FLeseferdighet_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&TRINN=5&GEOslice=0&layers=TRINN&layers=FFERDNIVAA&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fregning&mode=cube&virtualsubset=MEIS_MA2_value&FFERDNIVAAsubset=1&FFERDNIVAA=1&TRINNslice=5&AARslice=2007_2009&virtualslice=MEIS_MA2_value&TRINNsubset=5&GEOsubset=0%2C15%2C1543&v=2&AARsubset=2007_2009+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fregning_C1&FFERDNIVAAslice=1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2015_2017&stubs=GEO&stubs=Utdanning&Utdanningslice=0&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C15%2C1543&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFrafallvgs&mode=cube&virtualsubset=MEIS_MA3_value&v=2&AARsubset=2010_2012+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFrafallvgs_C1&Utdanningsubset=0%2C1%2C3&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&virtualsubset=MEIS_value&v=2&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&layers=virtual&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffremtid-und&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffremtid-und_C1&mode=cube&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?min=35&headers=AAR&AARslice=2016_2016&stubs=GEOGRAFI&max=90%2C406&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Flokalmil-ungd&mode=cube&virtualsubset=MEIS_value&GEOGRAFIslice=0&v=2&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&submode=table&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Flokalmil-ungd_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?min=30&headers=AAR&AARslice=2016_2016&stubs=GEOGRAFI&max=94%2C015&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffritidsorg&mode=cube&virtualsubset=MEIS_value&GEOGRAFIslice=0&v=2&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&submode=table&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffritidsorg_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&virtualsubset=MEIS_value&v=2&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&AARsubset=2016_2016+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&layers=virtual&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ftreffsteder-ungd&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ftreffsteder-ungd_C1&mode=cube&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&virtualsubset=MEIS_value&v=2&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&layers=virtual&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fensomhet-ungd&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fensomhet-ungd_C1&mode=cube&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2017_2017&stubs=GEO&NIVAslice=1&measure=common&virtualslice=RATE_value&GEOslice=0&layers=NIVA&layers=virtual&layers=INDIKATOR&GEOsubset=0%2C15%2C1543&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-hyglev&INDIKATORslice=HygLev&mode=cube&virtualsubset=RATE_value&NIVAsubset=1&v=2&AARsubset=2017_2017+-+&measuretype=4&INDIKATOR=HygLev&INDIKATORsubset=HygLev&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-hyglev_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=DEKNINGSGRAD_value&layers=virtual&GEOsubset=0%2C15%2C1543&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FDrikkevann-DEKNING&mode=cube&v=2&virtualsubset=DEKNINGSGRAD_value&AARsubset=2017_2017+-+&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2FDrikkevann-DEKNING_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=ALDER&layers=virtual&layers=SYKDGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fpersonskader-nprsomatikk&ALDER=0_120&SYKDGRUPPEsubset=S00T78&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&SYKDGRUPPE=S00T78&KJONNslice=0&AARslice=2015_2017&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_120&GEOsubset=0%2C15%2C1543&ALDERsubset=0_120&SYKDGRUPPEslice=S00T78&v=2&AARsubset=2010_2012+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fpersonskader-nprsomatikk_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2016_2016&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Ffysak-ungd&mode=cube&v=2&virtualsubset=MEIS_value&GEOGRAFIslice=0&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&submode=table&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Ffysak-ungd_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&virtualsubset=MEIS_value&v=2&stubs=GEOGRAFI&measure=common&virtualslice=MEIS_value&AARsubset=2016_2016+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&layers=virtual&measuretype=4&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fskjerm-und&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fskjerm-und_C1&mode=cube&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=1999_2003&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C15%2C1543&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FRoyking&mode=cube&virtualsubset=MEIS_MA10_value&v=2&AARsubset=1999_2003+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FRoyking_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=aar&min=65&stubs=GEO&max=85&measure=common&virtualslice=e0_value&GEOslice=0&layers=virtual&layers=kjonn&GEOsubset=0%2C15%2C1543&aarslice=1990_2004&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&kjonnsubset=1&mode=cube&kjonn=1&virtualsubset=e0_value&v=2&aarsubset=1990_2004+-+&measuretype=4&submode=timeline&kjonnslice=1&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=aar&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=virtual&layers=kjonn&aarslice=1990_2004&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventetlevealder&mode=cube&virtualsubset=e0_value&aarsubset=1990_2004+-+&kjonnslice=2&min=75&max=88&virtualslice=e0_value&GEOsubset=0%2C15%2C1543&kjonnsubset=1&v=2&kjonn=2&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventetlevealder_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=1999_2013&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=FLxDiff_value&GEOslice=0&GEOsubset=0%2C15%2C1543&layers=KJONN&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fforventet-levealder-diff&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=FLxDiff_value&KJONNslice=0&AARsubset=1990_2004+-+&measuretype=4&submode=timeline&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fforventet-levealder-diff_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?min=40&headers=AAR&AARslice=2016_2016&stubs=GEOGRAFI&max=85&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FFornoyd-helsa-und&mode=cube&virtualsubset=MEIS_value&GEOGRAFIslice=0&v=2&AARsubset=2012_2012+-+&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&submode=table&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FFornoyd-helsa-und_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&layers=SYKDOMSGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKUHRpsykisk&ALDER=15_29&mode=cube&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNsubset=0&KJONNslice=0&KJONN=0&SYKDOMSGRUPPE=PsykiskePlagerLidelser_To&AARslice=2010_2012&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=15_29&GEOsubset=0%2C15%2C1543&ALDERsubset=0_74&v=2&SYKDOMSGRUPPEslice=PsykiskePlagerLidelser_To&AARsubset=2010_2012+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKUHRpsykisk_C1&SYKDOMSGRUPPEsubset=PsykiskePlagerLidelser_To&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&layers=ALDER&layers=SYKDOMSGRUPPE&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FKUHRmuskel-ogskjelett&ALDER=0_74&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&KJONN=0&SYKDOMSGRUPPE=MuskelSkjelett_Total_Eksk&AARslice=2010_2012&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_74&GEOsubset=0%2C15%2C1543&ALDERsubset=0_74&v=2&SYKDOMSGRUPPEslice=MuskelSkjelett_Total_Eksk&AARsubset=2010_2012+-+&measuretype=4&submode=timeline&SYKDOMSGRUPPEsubset=MuskelSkjelett_Total_Eksk&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FKUHRmuskel-ogskjelett_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEOGRAFI&measure=common&layers=KJONN&layers=KMI_KAT&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2Fsesjon1-KMI&KMI_KATslice=overv_inkl_fedme&mode=cube&KJONNsubset=0&GEOGRAFIslice=0&virtualsubset=MEIS_value&KJONNslice=0&GEOGRAFIsubset=0%2C15%2C1543&AARslice=2011_2014&virtualslice=MEIS_value&v=2&AARsubset=2011_2014+-+&submode=timeline&measuretype=4&KMI_KAT=overv_inkl_fedme&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2Fsesjon1-KMI_C1&KMI_KATsubset=overv_inkl_fedme&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=KODEGRUPPE&layers=ALDER&layers=virtual&study=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FHKR&ALDER=0_120&mode=cube&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNsubset=0&KJONNslice=0&KODEGRUPPEslice=Tot_Hjerte_og_karsykdom&KODEGRUPPEsubset=Tot_Hjerte_og_karsykdom&AARslice=2012_2014&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_120&GEOsubset=0%2C15%2C1543&ALDERsubset=0_120&v=2&AARsubset=2012_2014+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F158.36.43.146%3A80%2Fobj%2FfCube%2FHKR_C1&top=yes
http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=ALDER&layers=legemiddel&layers=virtual&legemiddelsubset=J01&study=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfStudy%2FAntibiotikabruk&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&legemiddelslice=J01&AARslice=2005_2005&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_79&GEOsubset=0%2C15%2C1543&ALDERsubset=0_79&v=2&AARsubset=2005_2005+-+&submode=timeline&measuretype=4&cube=http%3A%2F%2F10.1.5.16%3A80%2Fobj%2FfCube%2FAntibiotikabruk_C1&top=yes
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Plan for skoleutvikling 2019-20, rullering 
 

Vedlegg 
1 Plan for skoleutvikling 2019-20 
2 Oppfølging av plan for 

skoleutvikling -18 
 

Rådmannens innstilling 
Plan for skoleutvikling 2019 -20 vedtas.  

 

 

Saksopplysninger 
Plan for skoleutvikling er til vanlig en plan for viktige satsingsområder og tiltak de nærmeste 
årene. I de siste 7-8 årene har skolene og skoleeier i Nesset hatt en slik plan å forholde seg til. Den 
forrige utgaven ble vedtatt i mars-18.  
 
Perioden vi nå går inn i strekker seg inn mot kommunereformen.  Det gjør at vi må tenke 
samarbeid i en ny storkommune. Denne planen omfatter derfor bare kommende skoleår. I det 
videre arbeidet med skoleutvikling forutsetter vi felles plan for den nye kommunen. 
 
Plan for skoleutvikling er en overordnet plan. I arbeidet med de forskjellige tiltakene finnes en 
rekke underplaner. Disse er gjengitt i en egen oversikt. 
 
Vedlagt i saken er også en oversikt og tilbakemelding på hva som er utført av inneværende års 
tiltak. Mange av tiltakene blir videreført fordi de nødvendigvis strekker seg over flere år. 
 
Utkast til planen er sendt skolene innspill.  
 

 

Vurdering 
En overordna utviklingsplan skal gi retning for utvalgte områder og ikke detaljstyre skolenes 
valg av metodikk. 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2019/231-1 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



Et viktig utgangspunkt er at planen skal være et verktøy for de som leder og arbeider i skolen. 
Planen skal vise hva som prioriteres og hvilke oppgaver vi skal få gjort. Det innebærer at antall 
tiltak skal være lavt fordi planen skal være overkommelig å gjennomføre. De største 
fokusområdene ligger fast i minimum 3 år og vil derfor være «gjengangere» i planen. (vurdering, 
læringsmiljø, IKT) 
 
Et forbedret rapporteringssystem av resultatene fra Nasjonale prøver har gitt oss større kunnskap 
og muligheter for sammenligning. Samtidig ser vi nå hvor stor usikkerhet de enkelte resultatene 
representerer. Jo færre deltakere i et grupperesultat, jo større er den statistiske usikkerheten. 
Nesset kommune er en liten kommune med få elever på trinnene. Usikkerheten vil være på 
opptil flere «poeng» og vi kan ikke vite med sikkerhet om vi har framgang eller tilbakegang når 
vi sammenligner mellom år eller fag. Den samme usikkerheten vil gjøre seg gjeldende i 
elevundersøkelsen. 
 
Det synes derfor å gi liten mening å tallfeste på detalj-nivå en målsetting for resultat på f.eks. 
Nasjonale prøver. Vi vil uansett ikke vite med sikkerhet om målet er nådd. Det vil være mer 
meningsfullt å ha mer overordna mål og se evt. utviklingstrender over flere år. En konsekvens av 
dette er at detaljerte, tallfestede målsetninger innenfor Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen er 
tatt ut av Plan for skoleutvikling de siste årene. 
 
 

 

Økonomiske konsekvenser 
Plan for skoleutvikling har i seg selv ikke økonomiske konsekvenser. 
Gjennomføring av tiltakene i planen vil til enhver tid være avhengig av skolenes og skoleeiers 
prioritering av budsjettmidler. 
 

Betydning for folkehelse 
Gode planer med et langsiktig perspektiv skaper forutsigbarhet for personalet i skolen som 
bidrar til et godt arbeidsmiljø. 
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PLAN FOR SKOLEUTVIKLING 

 

 

Visjon: 

”Jeg velger meg Nesset..” 
Hovedmål 

 1. God kvalitet på tjenestene 
For skolene betyr dette: 

 

- en skole med god opplæring i et trygt 

og inspirerende læringsmiljø. 

 

- godt samarbeid mellom skole/hjem og 

foreldre som støtter opp om skolen. 

 

- elever og foreldre som er fornøyde 

med – og stolte av skolen sin. 

 

Hovedmål  
2. Motiverte medarbeidere 

For skolene betyr dette: 

 

- at personalet har relevant kompetanse, 

gode muligheter til oppdatering, gode 

arbeidsforhold med spennende 

utfordringer, et støttende arbeidsmiljø 

og lavt sykefravær. 

 

Hovedmål 

4. Helhetlig og langsiktig planlegging 
For skolene betyr dette: 

 

- felles, langsiktig planlegging med 

utgangspunkt i sentrale føringer og 

lokale prioriteringer. 

 
 

 

 Hovedmål 

5. Effektiv og rasjonell drift  

gjennom bruk av IKT  
For skolene betyr dette: 

 

- godt utstyr og vedlikehold, god 

kompetanse og formålstjenlig bruk av 

IKT i opplæringa 

 

Plan for skoleutvikling er relatert til Nesset kommunes visjon og hovedmål. 

Dette er imidlertid en plan for faglig skoleutvikling, derfor er ikke kommunens hovedmål 3” God 

økonomistyring” og hovedmål 6” God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold” tatt 

med her.                                               
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Forord: 
 

Plan for skoleutvikling ble første gang utarbeidet gjennom skoleåret 2009/10 og vedtatt i 

kommunestyret i aug. 2010. 9.utgave ble vedtatt i mars 2018. 

 

 

Et viktig utgangspunkt for planen er at tiltakene skal være konkrete og beskrive nye områder eller 

økt fokus på etablerte områder. Det betyr at denne planen ikke beskriver alt som skjer i skolen, eller 

alt som har daglig fokus. Det at noe ikke er nevnt i planen, betyr ikke at det ikke jobbes med. 

 

Et annet viktig utgangspunkt er at planen skal være et verktøy for de som leder og arbeider i skolen. 

Planen skal vise hva som prioriteres og hvilke oppgaver vi skal få gjort. Det innebærer at antall 

tiltak skal være lavt fordi plana skal være overkommelig å gjennomføre. Og selv etter en reduksjon 

av antall tiltak, vil det være noen tiltak som i Nessetskolen er viktigere og mer omfattende enn 

andre. 

 

De siste årene har skolene i Nesset samlet seg om felles hovedsatsinger. I skoleåret 2018-19 har 

skolene brukt tid på å implementere nye erfaringer og kunnskap etter mye arbeid med «Regning 

som grunnleggende ferdighet» og «Arbeid med læringsmiljøet». 

 

Fra høsten 2019 vil det være behov for å koordinere arbeidet med skoleutvikling inn mot en ny 

kommune. Etter avtale med Molde kommune vedtar Nesset sin Plan for skoleutvikling etter 

«gammel» mal, og tar sikte på å samordne tiltakene etter hvert.  

 

Fram mot 2020 må derfor Plan for skoleutvikling sees i sammenheng med etablering av en ny 

kommune og felles planer. Planen for Nesset har derfor et noe begrenset innhold. 

 

Planen er inndelt i fire hovedområder som relateres til 4 av 6 hovedmål for Nesset kommune. Disse 

hovedmålene omfatter:  1.  Læringsmiljø, faglige resultater, identitet og foreldresamarbeid.                       

2.  Medarbeidere og arbeidsmiljø. 4. Planarbeid. 5. IKT.  

 

Plan for skoleutvikling rulleres årlig.  
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Hovedmål 1                        God kvalitet på tjenestene 

 

For skolene betyr dette: 

- en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. 

- godt samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. 

- elever og foreldre som er fornøyde med – og stolte av skolen sin. 

 

DELMÅL 1.1 

Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i grunnskolepoeng 

og Nasjonale prøver.   
 

TILTAK:  

2019/20   
 Styrke arbeidet med egen-

vurdering og elev-

medvirkning 

 Samarbeid med Molde og 

Midsund om språkkommune 

 Samarbeide med barnehage 

om språkkommune  

  

 

                                               

 

DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, 

er tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  

Elevene opplever et trygt læringsmiljø uten mobbing. 

Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i 

Elevundersøkelsen 
 

TILTAK:   

2019/20   
 Implementere bruk av 

innsatsteam mot mobbing 

 Implementere nye rutiner 

ihht. Endring i Oppl.lova 

Kap.9A 

 

 

 

 

 

 

 

DELMÅL 1.3 

Elevene blir godt kjent med naturen, kulturen og arbeidslivet i kommunen.   

Å skape tilhørighet er ei viktig oppgave for skolen.   
 

TILTAK:   

                2019/20   
 Utarbeide oversikt over 

relevante steder og emner for 

skolene med i utgangspunkt i 

kommunens kulturminneplan 
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DELMÅL 1.4 

God foreldremedvirkning og godt samarbeid mellom skole og hjem.  

Skolen må stimulere til økt delaktighet som skaper engasjement og økt oppslutning 

om skolens virksomhet både blant foreldre og elever. 
 

  

 

TILTAK:    

2019/20   
 Utvikle skole/hjem-

kommunikasjon ved hjelp av 

Digital meldingsbok, innsyn i 

Visma Flyt mm. 

 Utnytte mulighetene i ny 

læringsplattform, Skooler, til 

økt samhandling 

 Utvikle gode planer for 

samarbeid mellom hjem og 

skole 

 

  

 
          Til framsida 
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Hovedmål 2                        Motiverte medarbeidere 
For skolene betyr dette: 

- at personalet har relevant kompetanse, gode muligheter til oppdatering, gode arbeidsforhold 

med spennende utfordringer, et støttende arbeidsmiljø og lavt sykefravær 

 

 

DELMÅL 2.1  

Oppfylle kompetansekrava for undervisning i fag ved alle skolene.  

 
 TILTAK:   

2019/20   
 Stimulere til videre-

utdanning ved hjelp av 

statlige midler 

 Ivareta kompetansekravene 

ved tilsetting 

 

 

  

  

 

    

DELMÅL 2.2 

Ansatte i skolen skal oppleve faglig utvikling, fellesskap og samarbeid på tvers av 

skolene   
 

TILTAK:    

2019/20   
 Arbeide med bygging av felles 

kultur i ny kommune gjennom 

felles inspirasjon og 

opplevelser. 

 Gi tilsatte mulighet for faglig 

utvikling gjennom godt 

skolebasert utviklingsarbeid. 

 Sette fokus på ledelse på alle 

nivå – fra klasserom til rådhus 

 

  

 

 

DELMÅL 2.3 

Tilsette gode medarbeidere 
 

TILTAK:   

2019/20   
 Bygge omdømme som              

«utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende» 

 Tydeliggjøre gode planer og 

rutiner på kommunens 

nettsider 
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Til framsida 

     

Hovedmål 4          Helhetlig og langsiktig planlegging 

 

For skolene betyr dette: 

- felles, langsiktig planlegging med utgangspunkt i sentrale føringer og lokale 

prioriteringer. 

 

 

 

DELMÅL 4.1 

Nessetskolen skal ha et felles, gjennomgående planverk for utvikling som rulleres 

årlig. 

 
TILTAK:       

2019/20   
 Følge opp kvalitets-

sikringssystem med 

rapportering etter Lov 

om grunnskolen § 13.10 

 

 

 

      

 

 

 

 
Til framsida 
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Hovedmål 5         Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT  

For skolene betyr dette: 

 

- godt utstyr og vedlikehold, god kompetanse og formålstjenlig bruk av IKT i 

opplæringa 

 

DELMÅL 5.1   

 God og likeverdig opplæring i IKT som grunnleggende ferdighet  
DELMÅL 5.2 

Aktiv bruk av IKT-verktøy som Vokal, Visma Flyt Skole, E-phorte, Enterprise mm. 
 

TILTAK:     

2019/20   
 Utvikle bruk av digitale 

verktøy som Visma Flyt skole 

og Office 365 

 Følge opp bruk av IKT-

senteret sin Plan for digital 

kompetanse og dømmekraft 

 Ta i bruk læringsplattformen 

Skooler 

 Være med på pilotering av 

Teams i skolen. 

 Ta i bruk Min Timeplan 

 

 
 

 

 
Til framsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Plan for  

skoleutvikling 
  2018-2021 

GJENNOMFØRING AV TILTAK 2018-19 
Pr. 1.mars 2019 

Hoved- 

Mål 

Tiltak Ansvar Gjennom- 

ført 

  Implementere bruk av innsatsteam mot   

mobbing 

Rektor OK  

  Samarbeide med barnehage om 

språkkommune 

Skolefaglig. OK 

 

Språkkommunesamarbeid 

etablert 

1  Styrke arbeidet med   egenvurdering og  

elevmedvirkning 

Rektor OK  

 Lesing som grunnleggende ferdighet i alle 

fag som felles satsingsområde på alle trinn. 

Mulig samarbeid med Molde og Midsund.  

Skolefagl./rektor OK Språkkommunesamarbeid 

etablert 

 Utvikle nye rutiner ihht. Endring i 

Oppl.lova Kap.9A 

Skolefagl./rektor OK Tatt i bruk maler og rutiner 

utarbeidet av Kunnskapsnett 

Romsdal 

 Ta i bruk Zippys venner på alle skoler (1.-

4.tr.)  

Skolefagl./rektor Delvis  

 Utarbeide oversikt over relevante steder og 

emner for skolene med i utgangspunkt i 

kommunens kulturminneplan 

 Ikke 

utført 

Avventer kommunalø 

kulturminneplan 

 Utvide skole/hjem-kommunikasjon ved 

hjelp av Digital meldingsbok, innsyn i 

Visma Flyt mm. 

Skolefagl./rektor OK Digital meldingbok innført 

 Utvikle gode planer for samarbeid mellom 

hjem og skole  

Rektor OK  

2  Stimulere til videreutdanning ved hjelp av 

statlige midler 

Skolefagl./rektor OK Regionalt tilbud etablert 

 Ivareta kompetansekravene ved tilsetting  Rektor OK  

 Arbeide med bygging av felles kultur i ny 

kommune gjennom felles inspirasjon og 

opplevelser. 

Skolefagl./rektor Delvis Felles samling aug. -18 

 Gi tilsatte mulighet for faglig utvikling 

gjennom godt skolebasert utviklingsarbeid.   

Skolefagl./rektor OK  

 Sette fokus på ledelse på alle nivå – fra 

klasserom til rådhus 

Skolefagl./rektor OK  

 Bygge omdømme som ”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 

Skolefagl./rektor OK Omdømmebygging gjennom 

bl.a. gode resultater 

 Tydeliggjøre gode planer og rutiner på 

kommunens nettsider 

Skolefagl./rektor OK  

4  Følge opp kvalitetssikringssystem med 

rapportering etter Lov om grunnskolen § 

13.1 

Skolefagl./rektor OK  

 Utarbeide plan for samarbeid med 

kulturskolen 

 Ikke 

utført 

 

5  Utvikle bruk av digitale verktøy som 

Visma Flyt skole og Office 365   

Skolefagl./rektor OK  

 Følge opp bruk av IKTsenteret sin Plan for 

digital kompetanse og dømmekraft 

   

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 6/19 12.03.2019 

 
 
 
 

Plan for kompetanseutvikling 2019-22, rullering 

«Plan for kompetanseutvikling 2019-22 for personalet i Nessetskolen» godkjennes. 
 

Vedlegg 
1 Plan for kompetanseutvikling 2019-22 

 

Rådmannens innstilling 
«Plan for kompetanseutvikling 2019-22 for personalet i Nessetskolen» godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger 
Plan for kompetanseutvikling er en plan for etter- og videreutdanning for personalet i skolen i 
Nesset. Skolen har hatt en slik plan i mange år. Den gir konkrete føringer for tiltak kommende 
skoleår. Plana sier også noe om retning og videreføring av tiltak i åra etter. Plan for 
kompetanseutvikling skal ivareta informasjon til ansatte, politikere og publikum, den skal være 
et styringsredskap for skoleeier og skoleledelse, og den er et grunnlag og forutsetning for å søke 
statlige tilskudd. 

 

Planen skal være et svar på kompetansebehovet i skolen. Skolene v/rektor melder behov for etter- 
og videreutdanning og sammen med skoleeiers behov danner dette grunnlaget for planen. 

 

Planen har 8 kapittel. Første og andre del beskriver mål og bakgrunn. Tredje beskriver bruk av 
kommunale kurs- og planleggingsdager. Fjerde, femte og sjette del viser konkrete tiltak for ledere 
og lærere med tilhørende kostnader og finansiering. Sjuende del sier noe om veiledning av 
nytilsatte, nyutdanna lærere, og åttende del er ei evaluering av gjeldende plan.  

 

Vilkåra for permisjoner i forbindelse med etter- og videreutdanning følger til enhver tid 
gjeldende permisjonsreglement for Nesset kommune. 

Staten dekker 60 %, kommunen 15 % og lærer 25 % av vikarutgifter og studieavgifter i de fleste 
fag. For matematikk og naturfag dekker staten 75% av vikarutgiftene.  Kommunens reelle utgifter 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/1563-4 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



er likevel større enn vikarutgiftene. Utgifter til reise, opphold og faglitteratur på samlinger 
kommer i tillegg og må dekkes av kommunen. 

Forslaget til Plan for kompetanseutvikling har vært drøftet med rektorene og 
undervisningsinspektørene. Forslaget er sendt skolene, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og 
Delta til uttalelse.  

 

 

Vurdering 
Videreutdanning: 
Forskrift om kompetansekrav i grunnskolen krever at flere lærere må ta videreutdanning for å ha 
formell kompetanse for å undervise i faget. Kompetansekravene gjelder fagene norsk, engelsk og 
matematikk. Det er dårligst dekning på barnetrinnet. Det blir derfor viktig å prioritere 
videreutdanning i disse fagene i årene som kommer. Det er startet regionale videreutdannings-
tilbud i Molde, Ålesund og Vestnes.  Dette kan gjøre det lettere å få søkere til videreutdanning og 
kostnadene for kommunen blir mindre. Nesset har deltatt i ordninga med videreutdanning for 
lærere med statlig støtte siden den startet i 2009. Det blir viktig å fortsette med dette for å møte 
kompetansekravene. 
 
Etterutdanning: 
Fra kommende skoleår vil språk/lesing være et prioritert satsingsområde. Nesset er 
«Språkkommune» sammen med Molde kommune. Arbeid med språk vil også styrke samarbeidet 
med barnehagene. 
Arbeidet med læringsmiljøet fortsetter. Etablering og drift av «Skolens innsatsteam mot 
mobbing» vil bli sentralt kommende skoleår.  
 

Økonomiske konsekvenser 
Det er beregnet totale utgifter for neste skoleår på kr. 1.283.000,- til etter- og videreutdanning. Det 
er beregnet til sammen kr. 950.000 i tilskudd. Kommunal andel blir da kr.330.000,- (skoleåret 
2019-20).  Det hefter en del usikkerhet om beregning av utgifter fordi en del av tiltakene ikke er 
konkret planlagt, men det er satt av penger. På samme måte vet vi ikke pr. nå størrelsen på 
tilskuddene. Utgifter og tilskudd til videreutdanning avhenger bl.a. av om hvilke fag det gis 
videreutdanning i og hvor mange som søker.  Derfor må iverksetting av Plan for 
kompetanseutvikling hele tiden tilpasses de økonomiske forutsetningene, inkl. egne budsjetter.  
 

 

Betydning for folkehelse 
Langsiktig planlegging og forutsigbarhet er positivt for arbeidsmiljøet. Mulighet for faglig 
utvikling fremmer trivsel.  
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1.    VISJON OG MÅL 

De tilsatte i skoleverket i Nesset skal ha den nødvendige 
kompetansen for å realisere gjeldende læreplan, lov, 

forskrift og Plan for skoleutvikling. 
 
 

2.    BAKGRUNN 

Plan for kompetanseutvikling er kommunens plan og prioriteringer for etter- og videreutdanning for 
personalet i skolen. Videreutdanning gjelder all kompetanseheving som gir godkjente studiepoeng. 
Etterutdanning gjelder all annen kompetanseheving som enkeltkurs, skolenes interne 
kompetanseheving, kommunale satsingsområder mm. 
 
Denne planen forholder seg til nasjonale føringer, egne behov og midler til disposisjon. Plan for 
kompetanseutvikling inngår i en kommunal plansammenheng slik: 
 
 
    
 
 
Skjematisk formulert skal plan for kompetanseutvikling innebære tiltak som setter oss i stand til å 
gjennomføre Plan for skoleutvikling innenfor de rammene budsjettet gir.  
 
Plan for kompetanseutvikling strekker seg inn i perioden etter kommunesammenslåing. Fram mot 
2020 må derfor tilsvarende planer for Molde, Midsund og Nesset harmoniseres. 
Kompetansebehovet, spesielt for videreutdanning, varierer over tid. Det endres som følge av 
endringer i personalet og endringer i lovpålagte kompetansekrav.  Skolenes behov meldes inn i 
forarbeidet med denne planen. 
 
Videreutdanning skjer i hovedsak gjennom den sentrale satsinga «Kompetanse for kvalitet» der 
staten finansierer deler av vikarbehovet. For noen fag (matematikk og naturfag) er det ikke 
kommunal andel på vikarutgiftene. 
 
Plan for kompetanseutvikling skal omfatte både skoleledere, lærere og assistenter. Den drøftes med 
skolene og fagorganisasjonene. 
 

 

3.    KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER 

Lærere har 6 kurs- og planleggingsdager i løpet av skoleåret. Dette er regulert i sentral og lokal 
arbeidstidsavtale. 
For skoleåret 2019/20 blir dagene brukt slik: 
 

⚫ 12.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

⚫ 13.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

⚫ 14.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

⚫ 15.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

⚫ 16.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

⚫ + 7,5 t som legges «flytende» til bruk for ettermiddagssamlinger  

 
En eller to av dagene i august vil bli brukt til felles kursdag(er) for personalet. 
 
 

Tilstandsrapport Budsjett 
Plan for 
skoleutvikling 

Plan for 
kompetanseutvikling 
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4.    SKOLELEDERE 

Delmål 1:  

Skolelederne i Nesset skal ha god og oppdatert kompetanse på 
aktuelle områder 
Med skoleledere menes: undervisningsinspektører, rektorer og skolefaglig rådgiver 
 

Delmål 1.1: Skoleledelse, videreutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2019/20 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2019/20 

høst-19 vår-20 

1.1 Videre-
utdanning 

Økt formell 
kompetanse rektor/ 
inspektør 

Tilby 
rektorskole hvis 
aktuelt for 
undv.insp 

Tilby 
rektorskole el. 
tilsvarende   

 
20.000 

 
20.000 

   Sum tiltak   

   Total sum 40.000 

 
 

Delmål 1.2: Skoleledelse, etterutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2019/20 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2019/20 

høst-19 vår-20 

1.1 Ledermøte:  

• Rektormøte 
 

• Utvida 
skoleleder-
møte 
m/undv.insp 

Informasjon og 
kompetanse-heving. 
Lærende møter 

 
Ca. 15 møter i 
året 
Ca. 3-4 møter i 
året 

Kontinuerlig   

1.2 Ny 
læringsplatt-
form: Skooler 

 

Delta i opplæring Opplæring i regi 
av ROR-ikt  

Oppdatering 5.000  

1.3 Min timeplan Delta i opplæring Opplæring i regi 
av Nye Molde 

Oppdatering 2.000 2.000 

1.4 Office365 Utprøving av O365 
som adm. verktøy 

Arbeid i  
rektormøte. 
  

 2.000 2.000 

1.5 Inspektør-
funksjonen 

Heve kompetansen, 
øke støtte-funksjonen 
for rektor, 
skolevandring 

Eksterne kurs Drive 
teambygging 

2.000 2.000 

1.6 Fokus på Kap 
9a og klasseledelse   

Nullvisjon mot 
mobbing 

Samarbeid med 
PPT, delta i 
SIM-skolering 
 

Kontinuerlig 2.000 2.000 

      

   Sum tiltak 13.000 8.000 

   Total sum 21.000 
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5.    PERSONALET I SKOLEN 

Delmål 2:  

Personalet i skolen i Nesset skal ha god fag- og handlings-
kompetanse i skolehverdagen 
Med personalet i skolen menes: skoleassistenter, SFO-personale, lærere. 

Delmål 2.1: personalet i skolen, videreutdanning 

 

Fagområde Mål Tiltak 2019/20 Langsiktige tiltak Kostnad 2019/20 

høst-19 vår-20 

2.1  Engelsk 
 

Dekning innen  
2020  
 

2 lærer på 
videreutd. i 
engelsk 

 
 Flere med 30 st.p 
(ved nytilsetting) 

230.000 320.000 

2.2  Norsk 
 

Dekning innen  
2020 

2 lærere på 
videreutd. i 
norsk 

 
Flere med 30 st.p 
(ved nytilsetting) 

230.000 320.000 

2.4 Andre fag Så god dekning 
som råd ved alle 
skoler 

 Kunst & håndverk, 
musikk, kr.øving, 
migrasjonsped., 
spes.ped., naturfag 

  

   Sum tiltak 460.000 640.000 

   Total sum 1.100.000 

 
 

  



[Skriv her] 
 

 6 

Delmål 2.2: personalet i skolen, etterutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2019/20 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2019/20 

høst-19 vår-20 

2.0 Lærings-
miljø 

Vedlikeholde og 
utvikle et godt 
læringsmiljø 

Intern 
kompetanse-
heving med 
faglig støtte fra 
PPT.  
Implementere 
Innsatsteam mot 
mobbing 

Fortsette i 
perioden. 
 

 
 
 
2.000 

 
 
 
2.000 

2.1 Office 365 Ta i bruk Office 
356 i pedagogisk 
arbeid 

Intern opplæring 
og erfarings-
deling 

 2.000 2.000 

2.2 Lærings-
plattform 

Ta i bruk Skooler 
frå skoleåret 
2019/20 

Skolene deltar på 
opplæring i regi 
av ROR-ikt, ev. 
felles kursdag i 
aug.-19 

 2.000 2.000 

2.3 Spesial-
pedagogikk 
        

Sikre ivaretaking 
av elever med 
enkeltvedtak,  og  
”gråsone-elever” 

Videreføre den 
etablerte 
ressursgruppa 
Kurs for 
ressursgruppa  

Fortsette i 
perioden. 
Kompetanse-
bygging ved 
nettverk 

2.000 2.000 

2.5 Språk-
kommune 

Kompetansehevi
ng for arbeid 
med språk 

Delta i «Språk-
kommune» i 
samarbeid med 
Molde  

Fortsette 
arbeidet inn i 
ny kommune 

50.000 50.000 

2.6 
Skoleassistent
-rolla 

Økt kompetanse 
og oppdatering 

Tilby aktuelle 
kurs 

Regelmessige 
tilbud på 
kommunale 
kursdagar 

2.000  

2.7 Valgfag Øke 
kompetansen i 
nye valgfag 

Tilby relevante 
kurs 

 2.000 2.000 

   Sum tiltak 62.000 60.000 

   Total sum 122.000 
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6.    KOSTNAD 

 

Stipulert kostnad: Høst 2019       vår 2020 

TILTAK -  delmål 1 – ledelse, videreutdanning    20.000  20.000 

TILTAK -  delmål 1 – ledelse, etterutdanning         13.000 8.000 

TILTAK -  delmål 2 – personalet i skolen, -
videreutdanning 

460.000                640.000 

TILTAK  -  delmål 2 - personalet i skolen, 
etterutdanning 

62.000                60.000        

sum 555.000             728.000 

Støtte fra STAT til etterutd.:   -50.000           0          

Støtte fra STAT til videreutd:   -450.000           - 450.000 

Kommunal kostnad: 55.000            275.000 

 
Den planlagte aktiviteten for kompetanseutvikling hos personale har en stipulert kommunal kostnad 
for høsthalvåret på kr. 55.000 og kr. 275.000 totalt for skoleåret 2019/20. Da er studieavgifter, 
dekking av materiell, utgifter til reise og opphold og frikjøp etter kommunale og nasjonale regler 
forsøkt beregnet. I tillegg er det overslag på kostnad for kursdager, kompetansesenter, private 
tilbydere eller egne krefter.  
 
 
 
 

7.    PLAN FOR NYUTDANNA LÆRERE 

Delmål 1:  

Lærere i Nesset skal ha god fag- og handlingskompetanse i 
skolehverdagen. 
 
Nytilsatte nyutdanna lærere fyller oftest den første ferdigheten, god fagkompetanse, men må lære 
den andre, god handlingskompetanse, etter at de har starta i jobben. Da er det viktig at kommunen i 
samarbeid med skolene legger til rette for at handlingskompetansen blir god. 
 
Kommunen er pålagt å ha et opplegg for veiledning av nyutdanna lærere. Høgskolen i Volda har 
invitert kommunene i Møre og Romsdal med på et opplegg for dette. Opplegget innebærer 
samlinger for nyutdanna med erfaringsutveksling og faglig innhold. Skolen må utnevne veileder(e) 
som også deltar på samlingene.  
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8.    EVALUERING AV PLAN FOR 2018/19, PR. MARS.-19 

 

 

Mål Tiltak Gjennom- 
ført 

1. Skole-ledere • Rektormøte, ca. 15 møter i året Delvis Ca. 1 g pr. mnd 

• Utvida skoleledermøte ca. 3-4 møter i året Delvis Ca. 2 g pr. år 

• Administrative verktøy, interne 
kursdager 

Ok f.eks. på utvida 
skoleledermøte 

• Office365 Delvis På rektormøter 

• Inspektør, eksterne kurs Ikke gj.ført  

• Kap.9a, læringsmiljø, kursing Ok Interne kurs v/PPT 
Innsatsteam mot 
mobbing 

• Skoleutvikling, delta på skolelederkonf. Delvis Visma 
brukerkonferanse 

2. Personalet 
Videre-
utdanning 

   

• Engelsk Ok 1 lærer 30 st.p.  
ferdig vår -19 

• Matematikk Ikke gj.ført Ikke godkjent av 
skoleeier 

• Norsk Ok 1 lærer 30 st.p.  
ferdig vår -19 

• Andre fag Ikke gj.ført Ikke godkjent Udir 

Etter-
utdanning 

• Læringsmiljø Ok Intern opplæring 
Etablering av SIM 

• Office365 Delvis  

• Spes.ped, kurs  Ok PPT 

• Spes.ped. kurs for ressursgruppa Ok  

• Språkkommune Ok  

• Elevvurdering, kurs muntl. ex. Ok Kurs gj.føres mars -
19 

• Kurs skoleassistenter Ok Kursdag aug.-18 

• Kurs valgfag Ikke gj.ført  



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 7/19 12.03.2019 

 
 
 
 

Skolerute 2019-20 
 

Vedlegg 
1 Protokoll skolerute Møre og Romsdal Fylkeskommune 2019-22 
2 Vedtatt skolerute Møre og Romsdal Fylkeskommune 2019-22 

 

Rådmannens innstilling 
Utvalg for oppvekst og kultur vedtar forskrift for skolerute i Nesset kommune for skoleåret 
2019/20 og forskrift for skolerute i Nesset kommune 2020/21 og 2021/22 i tråd med forslaget fra 
Møre og Romsdal Fylkeskommune slik: 

 

2019/20 
2019 

 
Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 19.august  10 
September   21 
Oktober Høstferie: uke 41, mandag 7okt. - fredag 11. okt. 18 
November 

 
21 

Desember Siste skoledag før jul: fredag 20.des. 15 
2020   
Januar Første skoledag: mandag 6.januar 20 
Februar Vinterferie: uke 8, mandag 17.februar - fredag 21.februar. 15 
Mars 

 
22 

April Påskeferie: mandag 6.april – mandag 13.april. 16 
Mai Elevfri dag: fredag 22.mai  18 
Juni Siste skoledag: fredag 19.juni 14 
 Sum 190 

 
 
 
 
 
 

Arkiv: :B06 

Arkivsaksnr: 2008/299-41 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



 
 
 
 
 
2020/21 

2020 
 

Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 17.august  11 
September   22 
Oktober Høstferie: uke 41, mandag 5.okt. - fredag 9. okt. 17 
November 

 
21 

Desember Siste skoledag før jul: fredag 18.des. 14 
2021   
Januar Første skoledag: mandag 4.januar 20 
Februar Vinterferie: uke 8, mandag 22.feb. - fredag 26.feb. 15 
Mars Påskeferie: mandag 29.mars – mandag 5.april 20 
April 

 
19 

Mai Elevfri dag: fredag 14.mai  17 
Juni Siste skoledag: fredag 18.juni 14 
 Sum 190 

 
2021-2022 

2021 
 

Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 23.august  7 
September   22 
Oktober Høstferie: uke 41, mandag 11.okt. - fredag 15. okt. 16 
November 

 
22 

Desember Siste skoledag før jul: tirsdag 21.des. 15 
2022   
Januar Første skoledag: tirsdag 4.januar 20 
Februar Vinterferie: uke 8, mandag 21.februar - fredag 25.febtuar 15 
Mars 

 
23 

April Påskeferie: mandag 11.april – mandag 18.april 15 
Mai Elevfri dag: fredag 27.mai  19 
Juni Siste skoledag: torsdag 23.juni 16 
 Sum 190 

 

 

 

Saksopplysninger 
Etter Opplæringslova § 2-2 skal kommunen gi «...forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for 
elevane. Forskrifta skal være tilpassa avviklinga av nasjonale prøver.» 
Vanlig ordning har vært at fylkeskommunen vedtar ei skolerute først, og at den kommunale 
skoleruta følger denne. Det er fordi det er praktisk å ha samme skole-/fri-dager for elevene i 
grunnskole og videregående skole mht. skyss og samarbeid mellom skoler. Hvis kommunen 



velger å ha skoledager på andre dager enn det som er vedtatt i fylkeskommunen må kommunen 
selv dekke hele skyssen. 
 
Fylkeskommunen vedtar som regel skoleruta for 3 skoleår framover. Fylkeskommunen har 
8.februar -19 vedtatt skolerute for skoleåra 2019/20 - 2021/22.  
 

 

Vurdering 
Skoleruta for Nesset bør som normalordning følge skoleruta for Møre og Romsdal 
Fylkeskommune.  

Det årlige vedtak om skolerute gjelder til vanlig 3 skoleår framover i tid. Det er viktig både for 
skolene, foreldre, elever og andre aktører i samfunnet å ha forutsigbarhet i dette. Det kan likevel 
være lokale behov som vi ikke kjenner i dag som gjør at det er ønskelig å avvike fra vedtatt plan. 
Slike endringer må gjøres i god tid før de trer i kraft slik at foreldre og andre kan informeres om 
dette. 

Derfor rulleres vedtaket om skolerute hvert år slik at evt. endringer kan gjøres. 

Fra 1.januar 2020 opprettes nye Molde kommune.  Forskrift om skolerute vil etter det vedtas i 
den nye kommunen.. 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

Betydning for folkehelse 
God forutsigbarhet i forhold til skoledager og fridager bidrar til stabilitet for elever og foreldre. 



Samrøystes vedtak i Utdanningsutvalet - 07.02.2019 
Framlegget til skolerute fram til og med skoleåret 2021/2022 vert fastsett 
som forskrift for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. 
 
 



Skole- og feriedagar (skolerute) for elevane 
skoleåra 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 
 

 

2019/2020 
 
Haust 2019 
 

Skoledagar 

August Første skoledag: måndag 19. august 10 
September  21 
Oktober Haustferie veke 41: måndag 7. – fredag 11. oktober 18 
November  21 
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15 
 
Vår 2020 

 
Januar Første skoledag etter jul: måndag 6. januar 20 
Februar Vinterferie veke 8: måndag 17. – fredag 21. februar 15 
Mars  22 
April Påskeferie: måndag 6.april – måndag 13. april 

Første skoledag etter påske: tysdag 14. april 
16 

Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18 
Juni Siste skoledag: fredag 19. juni 14 
 Sum 190 

 

  

2020/2021 
 
Haust 2020 
 

Skoledagar 

August Første skoledag: måndag 17. august 11 
September  22 
Oktober Haustferie veke 41: måndag 5. – fredag 9. oktober 17 
November  21 
Desember Siste skoledag før jul: fredag 18. desember 14 
 
Vår 2021 
 

  

Januar Første skoledag etter jul: måndag 4. januar 20 
Februar Vinterferie veke 8, måndag 22. – fredag 26. februar 15 
Mars Påskeferie: måndag 29. mars – måndag 5. april 20 
April Første skoledag etter påske: tysdag 6. april 19 
Mai Elevfri dag: fredag 14. mai 17 
Juni Siste skoledag: fredag 18. juni 14 
 Sum 190 

 

  



 

2021/2022 
 
Haust 2021 
 

Skoledagar 

August Første skoledag: måndag 23. august 7 
September 22 
Oktober Haustferie veke 41: måndag 11. – fredag 15. oktober 16 
November 22 
Desember Siste skoledag før jul: tirsdag 21. desember 15 
 
Vår 2022 
 

 

Januar Første skoledag etter jul: tysdag 4. januar 20 
Februar Vinterferie veke 8: måndag 21. februar – fredag 25. februar 15 
Mars 23 
April Påskeferie: måndag 11. april –  måndag 18. april.  

Første skoledag etter påske: tysdag 19.april 
15 

Mai Elevfrie dagar: fredag 27. mai 19 
Juni Siste skoledag: torsdag 23. juni 16 
 Sum 190 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 8/19 12.03.2019 

Nesset kommunestyre  21.03.2019 
 
 
 
 

Stiftelsen Romsdalsmuseet - uttale til vedtektsendringar 
 

Vedlegg 
1 Vedtekter RM 
2 Sak 9-19-sammenslåing Ergan 
3 Vedtektsutkast Romsdalsmuseet 5.2.19 v2 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune støtter forslaget til vedtektsendringer for Stiftelsen Romsdalsmuseet. 

 

Saksopplysninger 
Stiftelsen Romsdalsmuseet skal legge fram forslag til endinger i sine vedtekter til sitt  årsmøte 
den 2. april 2019. 

Bakgrunn for vedtektsendringa er sammenslåing av Stiftelsen Ergan (Bud museum) og stiftelsen 
Romsdalsmuseet, og oppkjøp av Nesset prestegard til Romsdalsmuseet. Avtalen oppkjøp blei 
signert 11. januar 2019.  

Som følge av samanslåing med Ergan og oppkjøp av Nesset prestegard må ein foreta endringar i 
vedtektene. Romsdalsmuseet har derfor gjort ein breiare gjennomgang av eksisterande vedtekter 
for det meste er det snakk om språklege og redaksjonelle endringar.  

Den viktigaste endringa er gjort i formålsparagrafen §2 der alle avdelingane er lista opp og 
føremålet med avdelingane til Romsdalsmuseet blir vedtektsfesta. Dette var også ein av 
føresetnadene for OVF i avtalen om kjøp av prestegarden.  

Etter § 11 i dagens vedtekter skal det innhentast uttale frå «dei institusjonane som vel årsmøtet». 
Dette skal utførast forut for årsmøtets behandling av forslaget, og skal behandlast av dei som har 
rett til å velge årsmøtemedlemmer.  
 
Nesset prestegards venner (NPV) Hadde forslaget til uttale på sitt årsmøte den 19. februar og 
gjorde slikt vedtak:  
Årsmøtet i Nesset prestegards venner 19.02.2019 sluttar seg til Styret i Romsdalsmuseet sitt forslag til nye 
vedtekter for stiftinga Romsdalsmuseet med dei endringane som ligg i særleg § 2.   
 

Arkiv: :026 

Arkivsaksnr: 2009/1278-36 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



 
 
Vurdering 
Forslaget til vedtektsendringar for stiftelsen Romsdalsmuseet blir med dette lagt fram utale frå 
Nesset kommune. 
Eksisterande samt forslag til endra vedtekter er lagt ved saken. Den viktigaste endringa er i 
§2 Føremål, oppgåver og omfang. Elles er det nokre mindre språklege og redaksjonelle endringar.  
Rådmannen vil rå til forslaget til endringar slik det er framlagt. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen. 

 

Betydning for folkehelse 











 

 

 

Sak 9/19: Framlegg til styret i Romsdalsmuseet, vedr. sammenslåing av Ergan og endring av 

vedtekter: 

 

1. Sammenslåing av stiftelsene Romsdalsmuseet og Ergan 

 

Det har over noe tid vært dialog mellom Stiftelsen Ergan og Stiftelsen Romsdalsmuseet om en 

mulig sammenslåing av stiftelsene. Bakgrunnen for dette er særlig de økonomiske utfordringer 

Stiftelsen Ergan har hatt, knyttet til utvikling og drift av anleggene på Ergan.  

 

Stiftelsen Romsdalsmuseet har allerede en rolle i driften av museet på Ergan, og skal etter planen 

kjøpe museumsbygget. Bygget er i dag eid av Ergan Eiendom AS, hvor Romsdalsbanken er 

eneaksjonær. Det antas å være en fordel om en og samme aktør eier både bygget og 

anlegget/museumsgjenstandene.  

 

At bygget og de anlegg og gjenstander som inngår i museet på Ergan blir en del av Romsdalsmuseet 

må dessuten anses gunstig av andre grunner. For Stiftelsen Romsdalsmuseet vil dette gjøre det 

lettere å bidra til å formidle kulturhistorien knyttet til Ergan og Bud. En sammenslått stiftelse vil ha 

langt bedre muligheter enn Stiftelsen Ergan i dag har, til å drifte og videreutvikle anleggene på 

Ergan. Med dagens situasjon er Stiftelsen Ergan langt på vei en passiv eier av eiendom, anlegg og 

gjenstander. 

 

I og med at de to stiftelsene i det vesentligste har likeartede formål antas det at disse kan slås 

sammen etter kapittel 6 i stiftelsesloven. Det er Stiftelsestilsynet som etter søknad kan vedta en 

sammenslåing. En søknad vil blant annet måtte omfatte følgende: 

 

1. Uttalelse fra oppretterne av stiftelsene. 

2. Vedtak fra styrene i stiftelsene. 

3. Eksisterende vedtekter for stiftelsene, samt nye vedtekter for den sammenslåtte stiftelsen. 

4. Begrunnelse for sammenslåingen. 

5. Uttalelse fra de ansatte i stiftelsene. 

6. Siste års årsregnskap for stiftelsene. 



 

7. Angivelse av regnskapsmessig virkningstidspunkt for sammenslåingen.  

 

 

 

I styremøte 21. juni 2018, gjorde styret følgende vedtak: 

 

«Sak 31/18: Fusjon mellom Stiftelsen Romsdalsmuseet og Stiftelsen Ergan 

Enstemmig vedtak: Det skal så snart det lar seg gjøre foretas en sammenslåing av Stiftelsen 

Romsdalsmuseet (org nr 970 196 544 og Stiftelsen Ergan (org. nr 966 151 048). 

Sammenslåingen foretas ved at Stiftelsen Romsdalsmuseet overtar samtlige eiendeler, 

rettigheter og forpliktelser tilhørende Stiftelsen Ergan. For øvrig skal sammenslåingen skje i 

samsvar med de vilkår som framgår av stiftelsesloven.  Styret gir direktøren fullmakt til å 

iverksette det som er nødvendig for å medvirke til gjennomføring av prosessen, sammen 

med Stiftelsen Ergan. Formelle vedtak om fusjonen må gjøres av styret.» 

 

Styret i Stiftelsen Ergan fattet den 29.10.2018 vedtak om sammenslåing med Romsdalsmuseet, så 

snart dette lar seg gjøre.  

 

Det er utarbeidet et utkast til søknad til sammenslåing, med bistand fra adv Nils Ivar Sylte. Utkast 

til søknad, datert 08.01.2019, følger vedlagt. 

 

Det er også innhentet uttalelser fra de ansatte i Romsdalsmuseet, samt fra Romsdalsmuseets venner 

og Møre og Romsdal fylkeskommune. Alle de tre nevnte har stilt seg positive til sammenslåing av 

de to stiftelsene. 

 

Etter § 10 i vedtektene for Romsdalsmuseet er det lagt til årsmøtet å fatte vedtak om omdanning, 

etter framlegg fra styret. Sammenslåing med en annen stiftelse anses som omdanning etter 

stiftelsesloven. 

 

Med bakgrunn i ovennevnte tilrås at styret i Romsdalsmuseet fatter følgende vedtak: 

 

«Styret gjer framlegg om at årsmøtet i Stiftinga Romsdalsmuseet, med møtedato 2. april 

2019, gjer slikt vedtak: 

 

Stiftinga Romsdalsmuseet vert slege saman med Stiftinga Ergan.  

 

Ved samanslåinga skal Stiftinga Romsdalsmuseet ta over alle eignelutar, rettar og 

plikter som høyrer til Stiftinga Ergan. Samanslåinga skal elles skje i samsvar med 

vilkåra som går fram av lov 15.06.2001 om stiftelser. 

 

Årsmøtet gjev styret fullmakt til å gjere det som skal til for å fullføre samanslåinga, 

mellom anna innsending av søknad til Stiftingstilsynet.» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Endring av vedtektene for Romsdalsmuseet 

 

Som følge av den forestående sammenslåingen av Romsdalsmuseet med Ergan vil det måtte foretas 

en endring av vedtektene for Romsdalsmuseet, slik at en i tilstrekkelig grad sikrer en videreføring 

av det vedtektsfestede formålet for Ergan.  

 

Samtidig er det nødvendig med visse endringer i formålsparagrafen i tilknytning til museets kjøp av 

Nesset Prestegard og avtalen der med Opplysningsvesenets fond. Også avtalen med 

Opplysningsvesenets Fond nødvendiggjør visse endringer av vedtektene. 

 

Siden en uansett må foreta en endring av vedtektene har administrasjonen foretatt en bredere 

gjennomgang av eksisterende vedtekter, og kommet til at det også bør foretas enkelte andre 

endringer. For det aller meste er det tale om redaksjonelle og språklige endringer. Forslag til 

endrede vedtekter følger vedlagt, sammen med eksisterende vedtekter. 

 

Fra administrasjonens side vil en med dette foreslå at styret legger fram vedlagte utkast til nye 

vedtekter for årsmøtet, med følgende tilråding:  

 

Styret gjer framlegg om at årsmøtet i Stiftinga Romsdalsmuseet, med møtedato 2. april 

2019, gjer slikt vedtak: 

 

«Styret sitt forslag til endringar i vedtektene for Stiftinga Romsdalsmuseet vert 

vedteke.» 

 

Etter § 11 i dagens vedtekter skal det forut for årsmøtets behandling av forslaget innhentes uttalelse 

fra «dei institusjonane som vel årsmøtet». Etter at styret har behandlet saken, og besluttet å legge 

fram forslaget til vedtektsendringer for årsmøtet, må forslaget derfor sendes til de som har rett til å 

velge årsmøtemedlemmer. Det er samtidig greit at disse bes om å gi svar, uavhengig av om de har 

innspill til forslaget eller ikke. 

Endelig må det etter årsmøtets vedtak innhentes godkjennelse av de nye vedtektene fra Møre og 

Romsdal fylkeskommune og Stiftelsestilsynet.  Vedrørende godkjenning fra Stiftelsestilsynet vil det 

være naturlig å be om dette samtidig med at man sender søknaden om godkjennelse av 

sammenslåingen av Romsdalsmuseet og Ergan, siden det da uansett vil være naturlig å vise til de 

nye vedtektene. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 David Berg Tuddenham   Nils Ivar Sylte  

Museumsdirektør Larhammer Aarseth Advokatfirma AS 
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VEDTEKTER 

 

FOR  

 

DET KONSOLIDERTE ROMSDALSMUSEET 
 

 

 

Vedtatt av årsmøtet 2. april 2019, etter forslag frå styret.  

 

Godkjent av Møre og Romsdal fylkeskommune    2019 og Lotteri- og stiftelsestilsynet 

   2019. 

  

 

 

I. NAMN, FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG FORRETNINGSKONTOR 

 

§ 1 NAMN OG TYPE ORGANISASJON 
 

Namnet på organisasjonen er Romsdalsmuseet. 
 

Romsdalsmuseet er ein sjølvstendig kulturhistorisk og vitskapleg institusjon, organisert som 

ei stifting.  
 

Museet skal være medlem av Norges museumsforbund. 

 

 

§ 2 FØREMÅL, OPPGÅVER OG OMFANG 

Romsdalsmuseet sitt føremål er å samle inn, dokumentere, ta vare på, gjere faglege 

undersøkingar, utvikle og formidle kunnskap om materielle- og immaterielle 

kulturminne og kulturhistorie i Romsdal.  

 

Innbyggarane i Romsdal skal aktiviserast i dette arbeidet. 

 

Formidling til barn og unge skal vektleggast. 

 

Museet skal samarbeide med og knyte nettverk til andre som driv kulturell  

verksemd i samfunnet. Museet skal òg yte museumsfaglege tenester til fylkeskommunen, 

kommunane, organisasjonar og privatpersonar så langt budsjett- og personalressursar gir 

rom for det. 

 

Museet skal ha faste opningstider. 

 

Romsdalsmuseet kan eige aksjar og partar i andre selskap. 

 

Romsdalsmuseet er eit regionmuseum for alle kommunane i Romsdal, med museet i 

Molde som forankringsmuseum. 
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Romsdalsmuseet eig og forvaltar fleire eigedomar og samlingar. Desse er, med sine 

særskilde føremål: 

 

• Bygde- og bysamlingane i Molde kommune; 

 Generell kulturhistorie, kunsthistorie, friluftsmuseum og magasin.  

 

• Fiskerimuseet på Hjertøya i Molde kommune; 

 Kystkultur, fiskeri og sjøbruk, Schwittershytta.  
 

• Veøy prestegard og landskapsvernområde i Molde kommune; 

 Vikingtida, mellomalder, kyrkjehistorie og prestegardshistorie.  
 

• Løvikremma på Gossen i Aukra kommune; 

 Kystgard og fiskarbonden.  
 

• Konfeksjonsmuseet, i Isfjorden i Rauma kommune;  

Oddfred Tokles Konfeksjonsfabrikk AS, konfeksjonshistorie.  
 

• Bud museum, Ergan kystfort i Hustadvika kommune; 

Riksmøtet i 1533, danskestyret i mellomalderen, kystfortet 1940-45, kystkultur og 

maritime kulturminne, verke for berekraftig utnytting av maritime ressursar. 
 

• Nesset prestegard i Eidsvåg i Molde kommune; 

 Prestegardshistorie, Romsdals litteraturhistorie, Bjørnson. 
 

• Steffagarden på Ona/Husøya;  

Kystkultur og fiskevær 

 

Alle dei 8 lokal-/spesialmusea er likestilte avdelingar. Driftsansvar og samarbeid er basert på 

skriftlege avtalar godkjende av styret.  

 

Nye lokal-/spesialmuseum kan innlemmast i Romsdalsmuseet. 

 

   

§ 3 GRUNNKAPITALEN 
 

Stiftinga sin grunnkapital er kr. 200.000,-. 

 

 

§ 4 ORGAN FOR STIFTINGA 
 

Stiftinga skal ha eit styre. Styret er høgste organ for stiftinga. 

 

Stiftinga skal ha ein direktør, underlagt styrets instruksjonsmynde.  

 

Stiftinga skal ha eit årsmøte, med oppgåver som nemnd i § 10. 

 

For å ivareta lokalt engasjement og samarbeid om formidling har kvart lokal-

/spesialmuseum eige, lokalt brukarstyre, vennelag eller tilsvarande organ, med avgrensa 

ansvar og mynde. 

 

 

§ 5  LOKALISERING AV FORRETNINGSKONTOR 
 

Stiftinga Romsdalsmuseet har forretningskontor i Molde. 
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II. STYRE 

 

§ 6 STYRESAMANSETTING 
 

Styret skal ha 7 medlemmar inkludert leiar og nestleiar. Styret si samansetting er 

slik: 

 

- eit medlem valt av og mellom dei tilsette, som er i 50 % stilling eller meir. 

- eit medlem valt av Romsdalsmuseets venner. 

- styreleiar og fire andre medlemmar valt av årsmøtet. 

 

Eit styremedlem kan ikkje samtidig vere medlem av årsmøtet med røysterett. Funksjonstida 

for styremedlemmer er to år. Styret vel sjølv nestleiar, med funksjonstid eit år. 

 

Ordføraren i årsmøtet kan ta del i styremøta med tale- og forslagsrett. 

 

Direktøren ved museet eller den han/ho gir fullmakt skal være sekretær for styret. 

 

Direktøren har møteplikt i styret, med tale- og forslagsrett. Styret kan frita direktøren frå 

møteplikta. 

 

 

§ 7 STYRET SINE OPPGÅVER 
 

Styret skal leie stiftinga si verksemd og er ansvarleg for at stiftinga blir forvalta i samsvar 

med føremålet. Styret skal gjere framlegg i saker som skal handsamast av årsmøtet, med 

unntak av framlegg til val. Tilsetting av direktør skal gjerast av styret. 

 

Andre tilsettingar er delegert til direktøren, innafor vedtatt årsbudsjett. 

 

Styret fastset direktøren sine oppgåver og vedtar budsjett, arbeidsprogram og årsoppgjer for 

stiftinga. 

 

Styret kan gjere vedtak om at eit arbeidsutval skal ta hand om bestemte deler 

av styret sine oppgåver.  

 

Styret kallar inn til årsmøte i stiftinga. 

 

Stiftinga vert bunden (teikna) av underskrifta til styreleiaren og eit styremedlem i fellesskap. 

 

 

§ 8 STYRET SINE MØTER 
 

Styreleiar kallar inn til styremøte med sju dagars frist. Møtet vert leia av styreleiaren. 

 

Styret kan gjere vedtak når minst fire medlemmar er til stades og minst tre stemmer for 

vedtaket. Ved stemmelikskap vert styreleiars stemme avgjerande. 

 

Møtebok skal førast og underteiknast av styremedlemmane som har delteke i 

styrehandsaminga. 
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III. ÅRSMØTE 

 

§ 9 ÅRSMØTET SI SAMANSETTING 
 

 Årsmøtet er slik samansett: 

- to medlemmar valt av og mellom dei fast tilsette, som er i 50% stilling eller meir. 

- to medlemmar valt av Møre og Romsdal fylkeskommune. 

- to medlemmar valt av Molde kommune, som vertskommune for hovudsetet for 

regionmuseet 

- eit medlem valt frå kvar av dei andre kommunane i Romsdal, som er Aukra, 

Hustadvika, Rauma og Vestnes kommunar, til saman 4. 

- eit medlem valt av brukarstyret eller tilsvarande organ frå kvar avdeling med slik 

ordning, det vil seie frå Steffagarden, Løvikremma, Konfeksjonsmuseet, Nesset 

Prestegard og Bud Museum, til saman 5.  

- tre medlemmer valt av foreininga Romsdalsmuseets venner 

 

Funksjonstida for medlemmar og varamedlemmar er to år. Medlemmar frå fylkeskommunen 

og kommunane vert valt for den kommunale valperioden som er på fire år. 

 

Årsmøtet vel ordførar og varaordførar med funksjonstid på to år. 

Styret skal innkallast til årsmøta og ha talerett. 

 

 

§ 10 ÅRSMØTET SINE OPPGÅVER 
 

Stiftinga skal halde årsmøte før 1. april kvart år, etter innkalling frå styret. 

Ordstyrar for årsmøtet vert valt av dei som har møtt fram, ved opning av møtet. Årsmøtet 

skal handsame desse sakene: 

 

- val av styreleiar (jf. § 6) 

- val av fire faste medlemmer og tre varamedlemmer til styret, i prioritert rekkefølgje. 

(I tillegg vel dei tilsette og Romsdalsmuseets venner eit medlem kvar, jf. § 6) 

- val av revisor 

- fastsette godtgjersle til revisor og tillitsvalde 

- gi fråsegn til årsmelding og revidert rekneskap med revisormelding 

- val av valkomité med leiar og to andre medlemmer med funksjonstid eit år 

- gjere vedtak om omdanning etter framlegg frå styret 

- gi fråsegn til styret i andre saker 

- føre tilsyn med stiftinga si verksemd 

 

 

IV. VEDTEKTER, AVHENDING, OPPLØYSING 

 

§ 11 ENDRING AV VEDTEKTER 
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Etter forslag frå styret kan årsmøtet endre vedtektene. Slik endring krev 2/3 fleirtal av 

gjevne stemmer.  

 

Einingane som vel utsendingar til årsmøtet, jf. § 9, skal på førehand få høve til å gje uttale til 

endringsforslaga. 

 

Endringar av vedtektene må godkjennast av Møre og Romsdal fylkeskommune for å verte 

gyldige. 

 

 

§ 12 AVHENDING AV GJENSTANDAR, DEPONERING OG UTFØRSEL 
 

Ikkje noko av museet sin eigedom kan avhendast utan styrevedtak med 2/3 fleirtal.  

 

Deponering av gjenstandar som fører til større driftsmessige eller økonomiske endringar har 

same krav til styrevedtak. Deponering og utlån av gjenstandar i kurante saker og for ei 

avgrensa tid, kan avgjerast av direktøren. 

 

Utførsel av objekt frå museumssamlingane kan berre tillatast etter regler i Lov 9. juni 1978 

nr. 50 om kulturminne. 

 

 

§ 13 OPPLØYSING OG UTMELDING 
 

Eventuell oppløysing av museet kan berre skje etter forslag frå styret, og skal handsamast 

som vedtektsendring. Oppløysing kan berre behandlast på ordinært årsmøte, og må 

vedtakast med minst 2/3 fleirtal. For å være gyldig må oppløysinga også vedtakast med 2/3 

fleirtal på eit påfølgjande ekstraordinært årsmøte. Det ekstraordinære årsmøtet kan tidlegast 

finne stad ein månad etter det ordinære årsmøtet.  

 

Oppløysing skal elles gjerast i samsvar med Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr. 59. Dette 

vil mellom anna innebere oppretting av et avviklingsstyre, som skal syte for at all gjeld 

stiftinga har vert betalt. Etter at all gjeld er betalt skal stiftinga si attverande formue brukast 

på ein måte som samsvarer med stiftinga sitt føremål eller eit liknande føremål. Viss dette 

ikkje let seg gjere, skal kapitalen i staden gå til eit allmennyttig føremål. 

 

Dersom særlege grunnar ligg føre, kan eit lokal-/spesialmuseum gå ut av konsolidert eining. 

Slik utmelding må godkjennast av styret. 
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