
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Utvalg for helse, oppvekst og kultur

Møtested: Formannskapets møterom, Kommunehuset

Dato: 12.02.2013

Tidspunkt: 09:00 – 13:00

Orientering om: 
 Aktivitet og organisering av ungdomsklubben i Aktivitetssenteret v. Turid Leirvoll 

Øverås
 Kulturtjenesten i kommunen v. Turid Leirvoll Øverås
 Invitasjon til utviklingsprogrammet ”den gode skuleeigar” fra KS, v. Frode Sundstrøm
 Oppsummering av et foredrag på siste PPT møte v. Gunvor Gussiås

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Marit-Solveig Finset Kari Gussiås
leder sekretær
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Nordfjeldske Kontroll AS
Org. nr. 998 530 652 MVA

Til
Nesset kommune
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

J.b.)101.111-i(-1-

Bogøyvær, den 27. november 2012

Rapport vedr utførte ekstra skjenke- og røykekontroller.

Nordfieldske Kontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke-
og røykekontroller i Nesset kommune i perioden 17. november 2012. Kontrollør har
observert følgende:

Alvorlige brudd på alkoholloven så som salg/skjenking av alkohol til mindreårige, eller
salg/skjenking av alkohol til åpenbart påvirkede personer, er ikke avdekket/observert. Salgs
og skjenketidene er overholdt.

Etter denne kontroll runden bemerkes at det så greit ut på alle bevillingssteder. Og det er
positivt.

Kontrollene er utført på forskjellige tidspunkter og observasjonene er gjort i forkant av og
rundt angitte tidspunkt på rapportskjemaet. Samtidig taes hensyn til risikobetonte steder,
aktivitet og tilbud til kunder, samt for eksempel kafe kontra pub/diskotek.

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

Spørsmål kan rettes til undertegnede eller aktuell kontrollør vedr selve kontrollen.

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 220815

or Olaf M e

Nordf,jeldskeKontroll AS, 7282 Bogøyvær. Telefon: 72 44 87 87. Mobil: 47 62 82 60
E-post: nordf eldske.kontroll online.no

tholm hr online.no



Nordfieldske Kontroll
Rapport vedr. salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

/A4

Salgsstedets

	 ;;f 
ved kontrollen:
ansvarshavende

Kontrollopplysninger:

Dato:

Klokkeslett:
ocl-

Salgsstedets åpningstid: 	

Kontrollform anonym:

Kommune:

Navn:

Adresse:

Styrer:

Stedfortreder:

Følgende ble observert/registrert:
Ja Nei Hvis ja. skriv

kommentar:
Ble det observert drikking pa salgsstedets omrade?
Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?
Selges alkoholholdig drikk til åpenbart berusede personer? .><
Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?
Er alkoholholdig drikk tilgjengelig etter salgstidens slutt?
Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ja Nei Hvis nei, skriv
kommentar:

Ble kommunens salgslid overholdt?
Har butikken alkoholfritt el?
Er del skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?
Ble reklameloven for alkoholholdig drikk med mer en 2,50
volumprosent alkohol overholdt?
Er tobakksvarer usynliggjort Ibr kunder?
Har salgsstedet et tilfredsstillende 1K-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht.
alkoholforskriften (08.06.05. nr. 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for: 1(11611-6v7 Kontrollers 1DNR: 220 897-5



Nordfleldske Kontroll
Rapport vedr. salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

C(1179(//W (
J26__Tf a
Pir

sits

Kontrollopplysninger:

(= iL	

Klokkeslett:

it)
• • — tSalgsstedets apningstrd: /(9°

Kontrollform anonym:

Kommune:

Navn:

Adresse:

Styrer:

Stedfortreder:

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

0144

Dato:

FoIgende ble observert/registrert:
Ja Nei llvis ja. skriv

kommentar:
Ble det observert drikking pa salgsstedets ontrade? 5<.
Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?
Selges alkoholholdig drikk til åpenbart berusede personer?
Selges rusbrus. øl eller lettøl til mindreårige?
Er alkoholholdig drikk tilgjengelig etter salgstidens slutt?
Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ja Nei Hvis nei, skriv
kommentar:

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg for:

1-16'n ,c)

Kontrollørs IDNR:

Ble kommunens salgstid overholdt?
Har butikken alkoholfritt øl?
Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?
Ble reklameloven for alkoholholdig drikk rned mer en 2,50
volurnprosent alkohol overholdt?
Er tobakksvarer usynliggjort Ibr kunder?
Har salgsstedet et tilfredsstillende 1K-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollørs obserkasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale scg innen to uker iht.
alkoholforskriften (08.06.05. nr. 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.



Nordfieldske Kontroll
Rapport vedr. salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 6.6p Pf,', t•

Adresse:  S 


Kontrollopplysninger:

Dato: /?‘ 


Klokkeslett: 	 r'  
--Salgsstedets åpningstid:  az*Styrer: fkr« Mi<t/ 	 V"-(7,

Stedfortreder: /1/17 tLiPrO7S Kontrollform anonym:

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: Kommune:

Kommentar:

Kontrollors IDNR: 220M-Kontrollør legitimerte seg for:

Følgende ble observert/registrert:
Ja Nei hvis ja. skriv

kommentar:
Ble det observert drikking pa salgsstedets omrade?
Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?
Selges alkoholholdig drikk til åpenbart berusede personer?
Selges rusbrus, øl eller lettol til mindreårige?
Er alkoholholdig drikk tilgjengelig etter salgstidens slutt?
Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?
Har butikken alkoholfritt øl?
Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?
Ble reklameloven for alkoholholdig drikk med mer en 2,50
volurnprosent alkohol overholdt?
Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?
Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollørs ohservasjoner?

Ja Nei Hvis nei. skriv
kommentar:

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale scg innen to uker iht.
alkoholforskriften (08.06.05. nr. 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.



Nordfjeldske Kontroll
Rapport vedr. salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn:

Adresse:

Styrer:

Stedfortreder:

Kontrollopplysninger:

Dato:

Klokkeslett: &-3>°
Salgsstedets apningstid: (,$

Kontrollform anonym:

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: I 1/  a 
 fr.essfriKommune:

Følgende ble observert/registrert:
Ja Nei I ivis ja. skriv

kommentar:
Ble det observert drikking pa salgsstedets omrade?
Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?
Selges alkoholholdig drikk til åpenbart berusede personer?
Selges rusbrus, øl eller lettol til mindreårige?
Er alkoholholdig drikk tilgjengelig etter salgstidens slutt?
Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ja Nei Hvis nei, skriv
kommentar:

Ble kommunens salgstid overholdt?
Har butikken alkoholfritt ol?
Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?
Ble reklameloven for alkoholholdig drikk med mer en 2,50
volumprosent alkohol overholdt?
Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?
Har salgsstedet et tilfredsstillende 1K-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende infonnert om kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale scg innen to uker iht.
alkoholforskriften (08.06.05. nr. 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

tt/1211«

	

cO 


(Ac#

	

4o4ic< 	

Kontrollør legitimerte seg for:
kaAA

Kontrollors IDNR:



Nordfjeldske Kontroll
Rapport vedr. skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn:aII

..
Of/fi5a1-

Adresse: 	 OÆr42.$

Styrer: TM Coiml,efatil/f/Q.cpt

Stedlbrtreder: Gi/g/Cler-'

Dato: 17,11
Klokkeslett: 7.57-0d

k ontrollens varighet: .30 /14/ 


Gjester; lite/mye/fullt: /171...Q

s kj enkestedets
ansvarshavende . .

J2 /711/1//,..4
..... k

ved kontrollen: j &rm

Skjenkerett for: øl:). Vin:X_ BrennevinX

Kommune: ksi53,ei-F
2..Q4

Skjenkestedets åpningstid:/ r t

llvis ja, skriv
kommentar:

Hvis nei, skriv
kommentar:

Ja

Ja

Følgende ble observert/registrert:

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?
Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?
Foregår skjenking til mindreårige?
Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?
Foregår skjenking til apenbart berusede personer?
Nytes medbrakt alkohol?
Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeonwåde?
Røykes det i lokalet?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist for videre servering?
Ble skjenketiden overholdt?
Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?
Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?
Er alkoholfrie og lette alternativer tildengelige?
Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?
Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht.
alkoholforskriften(08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kontrollør legitimerte seg for: Kontrollør IDNR:

2e"

[Kommentar:



Nordfjeldske Kontroll
Rapport vedr. skjenkebevilling

IIvisja, skriv
kommentar:

Hvis nei, skriv
kommentar

Ja Nei

); 


)7Z.

Ja Nei

Følgende ble observert/registrert:

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?
Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?
Foregår skjenking til mindreårige?
Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?
Foregår skjenking til apenbart berusede personer?
Nytes medbrakt alkohol?
Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeomrade?
Røykes det i lokalet?

Kontrollopplysninger:Opplysninger oro skjenkestedet:

02-M tSklenkestcdets apningstid:Skjenkerett for: øl Vin:  I3rennevin:S<,

1/4[S-7£  Ct`filtJ 4,4/1

/lio/v cc‘f)-41S1

41441,s2  /1/01

01(247 C

Kontrollens varighet:

Navn:

Adresse:

Styrer:

Stedfortreder:

Skienkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

-4 91 *Vt1 f /1,7

Gjester; lite mye/fullt:

Kommune-

Dato:

Klokkeslett:

1I. Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?
Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?
Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?
Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?
Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollers observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht.
alkoholforskriften(08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Ble/blir åpenbart pavirkede personer bortvist for idere servering?
Ble skjenketiden overholdt?

><-

Kommentar:

Kontrollør IDNR: aff'Kontrollør legitimerte seg for:



Nordfjeldske Kontroll
Rapport vedr. skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:

Navn: E;r4 .e__.-e3P Dato:

Adresse: _6' '.):2..' dL Klokkeslett: /5"-S--- 	

Styrer: Æ7/1/1/TOr  Iii Kontrollens varighet:

Stedfortreder: 756 6-..e/6 7-2.-r.vs- Gjester; lite/mye/fullt: 	

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: Kommune:

Skjenkerett for: øl: 	 BrennevinX— Skjenkestedets åpningstid:

Følgende ble observert/registrert: JaNei Hvis ja, skriv
kommentar:

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?
Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?
Foregår skjenking til mindreårige?
Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?
Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?
Nytes medbrakt alkohol?
Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde'?
Røykes det i lokalet?

Ja Nei Hvis nei, skriv
kommentar:

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist for idere servering?
Ble skjenketiden overholdt?
Kre\ es det legitimasjon ved tvil om alder?
Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?
Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?
Er alkoholfrie og lette alternativer oppført pa skjenkekartet?
Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht.
alkoholforskriften(08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

7p1
—

Kommentar:

Kontrollørlegitimerteseg for: Kontrollør IDNR: 	



Nordfjeldske Kontroll
Rapport vedr. skjenkebevilling

Kontrollopplysninger:

Dato:

Klokkeslett:

Kontrollens varighet:

Gjester; lite/mye/fullt: 	

Opplysninger om skjenkestedet:

;615' 1‘.‘;

å2(-7 t/9 3
Navn:

Adresse:

Styrer:

Stedfortreder:

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: Kommune: k/55,
Skjenkerett for: øl:  Vin: Brennevin. Skjenkestedets åpningstid:

Følgende ble observert/registrert:

Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?
Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?
Foregår skjenking til mindreårige?
Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?
Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?
Nytes medbrakt alkohol?
Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?
Røykes det i lokalet?

NeiHvis ja, skriv
kommentar:

Ja Nei Hvis nei, skriv
kommentar:

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist for videre servering?
Ble skjenketiden overholdt?
Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?
Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?
Er alkoholfrie og lerte alternativer tilgjengelige?
Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?
Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht.
alkoholtbrskriften(08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg  for:


AJ7 (1,

Kontroller IDNR:



Nordfjeldske Kontroll
Rapport vedr. skjenkebevilling

Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: Kommune: bssi
Skjenkerett for: Vin:)< Brennevin> Skjenkestedets åpningstid: 


Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: (00 E,D2

Adresse:

Styrer: 10.1117C (//e/t/..-r-e•-t/

Kontrollopplysninger:

Dato:

Klokkeslett:

Kontrollens varighet: 	

Stedfortreder: Gjcster; lite/mye/fullt: 	

Nei Hvis ja, skriv
kommentar:

Ja Nei Hvis nei, skriv
kommentar:

Følgende ble observert/registrert:

Finnes det personer apenbart påvirket av rusmidler i lokalet?
Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?
Foregår skjenking til rnindreårige?
Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?
Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?
Nytes medbrakt alkohol?
Medhringes alkohol ut av godkjent skjenkeomrade')
Røykes det i lokalet?

Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist for N,idere servering?
Ble skjenketiden overholdt?
Krekes det legitimasjon ved tvil om alder?
Ble reklameforbudet for alkohol overholdt?
Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?
Er alkoholfrie og lette alternativer oppført pa skjenkekartet?
Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?
Er styrer / stedfortreder til stede?
Er ansvarshavende informert om kontrollørs observasjoner?

Rapporten anses med dette mottatt, og bevillingshaver har rett til å uttale seg innen to uker iht.
alkoholforskriften(08.06.05. nr 538) § 9-6. Tilbakemelding sendes kommunen.

Kommentar:

Kontrollør legitimerte seg  for: Kontrollør IDNR: 




HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD
SKOLE OG RESSURSSENTER MANDAG 14. DESEMBER 2012, KL. 13.00

2e)Os 161Til stede:
Kjersti Løge
Rolf Jonas Hurlen
Aud S. Pedersen Malmedal
Knut Sjømæling
Rolf H. Blomvik
Eva Karin Gråberg
Eli Bakke

Molde
Nesset
Fræna
Gjemnes (med fullmakt)
Aukra (med fullmakt)
Rauma
rektor

Representantene fra Eide, Vestnes og Midsund hadde forfall.

SAK 9/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE (19.03.12)
Enstemmi vedtak:
Protokollen godkjennes

SAK 10/12 BUDSJETTFORSLAG 2013
Enstemmi vedtak
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2013 med en utgifts- og
inntektsramme på kr. 48.141.000,-.

SAK 11/12 ÅRSMELDING FOR SKOLEÅRET 2011/2012
Enstemmi vedtak

rsmeldingen for skoleåret 2011/2012 tas til orientering.

SAK 12/12 ORIENTERING OM ARBEIDET MED UTVIDELSE AV AREALET VED
TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER
Enstemmi vedtak:
Representantskapet tas saken til orientering.

SAK 13/12 ORIENTERING OM ARBEIDET MED UTSKIFTING AV TAKET PÅ
HOVEDBYGGET
Enstemmi vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

SAK 14/12 PROSJEKT "REHABILITERING AV SKOLEKJØKKENET"
Enstemmi vedtak:
Kr. 440.000,- overføres fra driftsbudsjettet 2012 til investeringsprosjektet
"Rehabilitering av skolekjøkkenet".



SAK 15/12 NY TELEFONSENTRAL VED TØNDERGÅRD SKOLE OG
RESSURSSENTER
Enstemmi vedtak:
Kr 150.000,- overføres fra driftsbudsjettet 2012 til investeringsprosjektet:
innkjøp av ny telefonsentral.

SAK 16/12 BUDSJETTJUSTERINGER 2012
Enstemmi vedtak:

Styret godkjenner forslag til budsjettjustering for 2012
Kr. 26.000,- tilbakeføres til eierkommunene pr. eierandel. Dette vil utgjøre
til sammen kr. 416.000,- med en slik fordeling:
Molde kommune kr. 156.000,-
Fræna kommune kr. 78.000,-
Aukra, Eide, Gjemnes, Midsund, Nesset, Rauma og Vestnes: kr. 26.000,-
hver.

SAK 17/12 KLP —KRAV OM EGENKAPITALTILSKUDD
Enstemmi vedtak:
Faktura fra KLP på kr. 86.369,- i egenkapitaltilskudd dekkes av midler fra
udisponert disposisjonsfond.

SAK 18/12 ORIENTERING OM STØTTE TIL DELTAGELSE I COMENIUS-
PROSJEKT I PERIODEN 2012-2014
Enstemmi vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Representantene fra Nesset og Gjemnes gikk kl. 14.15.
Orienteringssakene ble behandlet på slutten av møtet.
Møtet slutt kl. 14.50.

Eli Bakke, ref



Toniergårdsko&ogressurssenter
o

Ordføfer

Molde 29.11.2012

c',21

Referat fra
EIERSKAPSMØTEpå Tøndergård skole og ressurssenter
Fredag 23.11.2012 kl. 13.00

Møteinnkallingenble sendttil ordførereogrådmenni våre eierkommuner
Aukra, Eide,Fræna,Gjemnes,Midsund, Molde, Nesset,RaumaogVestnes.

De sommøtte var:
Aukra Kommune:Marianne BolghaugogStyreleierRolfHaraldBlomvik
EideKommune:Ole BjørnMoen, Ove Silseth
Midsund Kommune:Kjetil Ugelvikog EinarØien
FrænaKommune:NilsJohanGjendem
Molde Kommune:Arne SverreDahlogTorgeirDahl
TøndergårdskoleogressurssenterEliBakkeogNora Jørgensen

Tema:
Elevunderholdningogomvisning

Eleverfra to av klassenebidrogmed sangog karaoke,deretter to musikkinnslagved skolens
rockeband.
Gruppe/klasseA fikkbesøk.Elevenepresentertesegog lærerJanHelgeFjørtoftfortalte om
klassensorganiseringog undervisningsform.

Omvisning. Førstvårt nyeskolekjøkken,deretter skolensunderetasjemed personalromog
arbeidsrom.Nybyggetsomer underoppføringble ogsåbesøkt.
Omvisningenble avsluttetmed et besøkpå internatet.

Orienteringom:
Skolenspedagogisktilbud,
Skolensdrift ogøkonomi
Ufordringerog muligheter

Rektor,EliBakkeorienterte om skolen. Temaenesomble orientert om var bl.a
Eierkommunenssamarbeidsavtale,skolensvirksomhetsplanog årspaInDetvar alt fra
eierskap,ulikemålog planer,antalleleverogalderssammensetning,ansatte,skoleog
internattilbud,veiledningstjenesten,økonomi,bygningerogvedlikeholdsbehovmed mer.

Det kom innspilli tilknytningtil skolensveiledningstjenesteog hvem oghvordanbruke
den. Det var særligEidekommuneved rådmannsomsøkteinfoom temaet. Rektorgav
ytterligere info om tjenestenogom hvordankommunenvia PPTkansøkedennegratis
tjenesten.
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TonctergårclskoQogressurssenter

Tomtefesteavtalen, Rektor orienterte om at det arbeides med den.

Samarbeidsavtalen. Rektor orientert om skolens 5 årige samarbeidsavtale med

Fylkeskommunen om kjøp av skoleplasser. Avtalen skal reforhandles i 2013.

Det ble også spørsmål og diskusjon vedr. tilbakebetaling til eierkommunene, da med
utgangspunkt i at skolen de siste årene har hatt et mindre forbruk.
Rektor orienterte om årsaken til mindre forbruket, og styreleder Rolf Blomvik påpekte at det

var behov for å ha noen ressurser med tanke på utbedring/rehabilitering av byggene.

Torgeir Dahl, Molde Kommune, mente at det var positivt at en blir fulgt med og at det var

viktig at eierkommunene orienteres og har slike møtepunkt/eierskapsmøte.

Det ble foreslått at skolen kaller inn til eierskapsmøte hvert fjerde år, i etterkant av

kommunestyrevalget. Det vil kunne bidra til at nye representanter blir kjent med skolen.

Avslutningsvis gav møtedeltakerne uttrykk for at Tøndergård skole og ressurssenter var et

viktig skolealternativ for kommunene og at det var nyttig og viktig å møtes.

Referent

Nora Jørgensen

TondergårdskoQogressurssenter
Postboks 1053
N- 6403 MOLDE
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e-post: tonder ard.skole molde.kommune.no
Hjemmesider: htt ://www.t nder ard.skole.no/

Bankgiro: 8643 10 73341
Bedriftsnr.: 97 45 74 624
Org.nr.: 87 66 63 252



Tøndergårdskoreos ressurssenter

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG
RESSURSSENTER FREDAG 7. DESEMBER 2012 KL. 13.00 c?ooV/7-?9

Tilstede: Rolf Harald Blomvik
Martinus Leirvoll
Knut Sæbø
Jan Karsten Schjølberg
Nils Øvstedal
Kristian Haugan


Aukra kommune
Nesset kommune
Fræna kommune
Gjemnes kommune
Vestnes kommune
Rauma kommune

f

Representantene fra Molde og Eide hadde forfall.

For øvrig møtte:
Kari Volden
Kari Vingsand
Marit Sporsheim
Eli Bakke
Inger Steinveg

Utdanningsavdelinga
Utdanningsforbundet, Tøndergård
Fagforbundet, Tøndergård
Rektor
Foreldrerepresentant

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

SAK 44/12 REFERATSAKER
Enstemmi vedtak:
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering.

SAK 45/12 BUDSJETTFORSLAG 2013
Enstemmi vedtak:
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2013 med en utgifts- og inntektsramme på kr.
48.141.000,-.

SAK 46/12 ORIENTERING OM ARBEIDET MED UTVIDELSE AV AREALET VED
TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER

Enstemmi vedtak:
Styret tar saken til orientering

SAK 47/12 ORIENTERING OM ARBEIDET MED UTSKIFTING AV TAKET PÅ
HOVEDBYGGET

Enstemmi vedtak:
Styret tar saken til orientering.

SAK 48/12 PROSJEKT "REHABILITERING AV SKOLEKJØKKENET"
Enstemmi vedtak:
Kr. 440.000,- overføres fra driftsbudsjettet 2012 til investeringsprosjektet til
"Rehabilitering av skolekjøkkener.
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Tøndergårclskoleogressurssenter

SAK 49/12 NY TELEFONSENTRAL VED TØNDERGÅRD SKOLE OG
RESSURSSENTER

Enstemmi vedtak:
Kr. 150.000,- overføres fra driftsbudsjettet 2012 til investeringsprosjektet: "Innkjøp av
ny telefonsentral".

Møtet slutt kl. 14.15

Eli Bakke
sekretær

Tøndergårdsko&ogressurssenter
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N- 6403 MOLDE
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Nesset kommune Arkiv: 143

Arkivsaksnr: 2012/95-16

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 3/13 12.02.2013

Handlingsplan til kommunedelplan for anlegg, hus og oråde for idrett og fysisk 
aktivitet og kultur - korrigering.

Vedlegg
1 Handlingsplan til kommunedelplan for anlegg, hus og oråde for idrett og fysisk aktivitet og kultur 

- med endringar

Rådmannens innstilling

Forslaget til endringar i Handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 
2013-2014 blir vedtatt. 

Saksopplysninger

Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013 – 2016 med 
tilhøyrande handlingsplan, vart einstemmig vedteke av Nesset kommunestyre i sak 136/12 den 
13.12.2012. 
Handlingsplanen til kommunedelplanen skal rullerast kvart år og ligg til grunn for prioriteringane i 
samband med søknad om spelemidlar. Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
(KUD V-0732) krev at kommunen har vedtatt handlingsplan med prioriterte tiltak i dei ulike 
anleggskategoriane for å få godkjent søknad om spelemidlar. Kostnads og tilskotsrammene avheng av 
kva katergori anlegga er sett inn under; Ordinære anlegg har ei øvre tilskotsramme på 700.000,-, 
medan Nærmiljøanlegg har ei øvre ramme på 200.000,-.

I sak 136/12 vart følgjande prioritering i handlingsplana vedteke:
Handlingsplan til Kommunedelplan for anlegg, hus og områder for idrett, fysisk aktivitet og kultur 
2013-2016 viser kommunens prioriteringar av anlegg, hus og områder for idrett, fysisk aktivitet og 
kultur for 2013: 
Ordinære anlegg: 1. Nessethallen - fleirbrukshall, fornying av søknad om spelemidlar.

2. Kunstgrasbanen i Eidsvåg, rehabilitering av lysanlegg. Ny søknad
Nærmiljøanlegg: 1. Badeplassen på Eidsvågleira, varmestue, lager for kajakk og kano. Ny    

søknad.
2. Helseløype ved Holtan/Eidsvåg stadion, friluftsliv/Folkehelse. Ny søknad



Øvrig prioritering går fram av handlingsplanen og avheng av initiativ frå søkjarane. Alle tiltak 
som har økonomiske konsekvensar for kommunen skal handsamast som enkeltsaker i aktuelle 
politiske fora.

Føresengnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er detaljerte og omfattande. Under 
arbeidet med spelemiddelsøknadene har vi fått råd om endre litt på handlingsplanen for følgjande 
tiltak:

1. Badeplassen på Eidsvågleira, varmestue, lager for kajakk og kano, bør flyttast frå 
katogorien Nærmiljøanlegg til Ordinære anlegg idet vi viser til føresegnene § 2.6.5 om 
søknadssummar for ein del typar Ordinære anlegg/Friluftslivsanlegg. Utandørs badeplassar 
er i seg sjølv ikkje omfatta av spelemiddelordninga, men det kan søkjast om tilskot til 
aktivitetsområde og/eller sanitæranlegg knytt opp mot badeplassar. Det kan gjevast tilskot 
til etablering av sanitæranlegg (toalett og/eller dusj) som er knytt opp mot aktivitetsanlegg. 
Tilskot med 1/3 av godkjend kostnad inntil 
kr 700.000,-. 

2. Samtidig deler vi opp prosjektet med Helseløype i Eidsvåg sentrum (nærmiljøanlegg) i tre 
delar og dermed tre søknader om spelemidlar kvar med ei øvre tilskotsramme på 200.000,-.

Begge desse endringane er kun tekniske endringar i handlingsplanen og har ikkje verknad 
økonomisk for kommunen på anna måte enn at det kan utløyse større tilskotsbeløp frå 
spelemidlane dersom søknadene blir innvilga. Kulturkonsulenten tilrår at HOK gjer vedtak om å 
foreta desse endringane.

Vurdering

Føresengnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er detaljerte og omfattande. Under 
arbeidet med spelemiddelsøknadene har vi fått råd om endre på handlingsplanen for tilpasse den slik at 
anlegga stemmer med kategoriane i føresegnene. Det gjeld for to tiltak: Badeplassen på Eidsvågleira, 
varmestue, lager for kajakk og kano og Helseløype i Eidsvåg sentrum. Dette inneber ei endring i 
kommunens prioritering av anlegg som det skal søkjast spelemidlar til. Den nye prioriteringa blir 
følgande:

Ordinære anlegg, prioritert:
1. Nessethallen, fornya søknad. anleggsnr. 1543006201
2. Rehabilitering av lysanlegg, Eidsvåg kunstg.bane anleggsnr. 1543000903
3. Eidsvågleira badeplass, sanitæranlegg, anleggsnr. 1543006102

Nærmiljøanlegg, prioritert:
1. Eidsvåg helseløype del I, anleggsnr. 1543006501
2. Raudsandfjellet gapahuk med tursti, anleggsnr. 1543006602
3. Eidsvåg helseløype del II, anleggsnr. 1543006502
4. Eidsvåg helseløype del III, anleggsnr. 1543006503

Økonomiske konsekvenser

Føresengnene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er detaljerte og omfattande. Under 
arbeidet med spelemiddelsøknadene har vi fått råd om endre på handlingsplanen for tilpasse den slik at 
anlegga stemmer med kategoriane i føresegnene. Dette inneber ei endring i kommunens prioritering av 
anlegg som det skal søkjast spelemidlar til. Endringa har ingen andre økonomiske konsekvensar enn at 
det kan utløyse høgare tilskotsbeløp frå spelemidlane.



Handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 
2013 - 2014 med endringar. Til behandling i HOK 12.02.2013

Ordinære anlegg for 
organisert idrett og fysisk 
aktivitet

Tilskotssum inntil 1/3 av 
godkjend søknad maks 700'

Kommunal 
prioritering

Søkjar kostnad spele midlar Merknad ang. søknad, kategori mm

Nessethallen Fleirbrukshall på Holtan i 
tilknytning til Eidsvåg 
BUS/ungdomstrinnet

`1 - 2013 Nesset kom 42.300 8 100 Fornye søknad i 2013

Eidsvåg kunstgrasbane rehabilitering av lysanlegg `2-2013 Nesset kommune 250 80 rehabilitering av ordinært anlegg

Badeplassen Eidsvågleira Ombygging av eksist. bygn. 
varmestue og lager for kajak 
og kano

`3-2013 Nesset kom 300 150 Friluftsliv/folkehelse

Eresfjord stadion 
Friidrettsanlegg

Rehabilitering av løpebane, 
hoppegrop etc

`2013 Eresfjord IL 200 70 rehabilitering av ordinært anlegg

Eidsvåg stadion  Klubbhus 
Eidsvåg IL

Idrettshus ved Eidsvåg stadion `2014 Eidsvåg IL 3.500 700

Utvidelse E&V skisenter  del I Servicebygg/idrettshus,  
stadion, adkomst

`2014 Eresfjord/ Vistdal 2 325 700

Brækken skytebane Skyttarhus, lager, `2013 80 40 forenkl.ordn
Utvidelse E&V skisenter  del II Dagløype rundt Thorhus -

vatnet   Løypetrase u/lys 2000 
m

Langtidsplan 
uprioritert

Eresfjord/ Vistdal 400 130

Utvidelse E&V skisenter  del III Alpinbakke Langtidsplan 
uprioritert

Eresfjord/ Vistdal 6 000 2 000

Vistdal stadion Idrettshus Vistdal IL 150 0 Anlgget er påbegynt 
Skianlegg Eidsvåg 
Åseterhaugen

Nytt anlegg Langtidsplan 
uprioritert

Eidsvåg IL

Eidsvåg IL Trening/turløyper i fjellet Langtidsplan 
uprioritert

Eidsvåg IL rehabilitering av ordinært anlegg



Handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 
2013 - 2014 med endringar. Til behandling i HOK 12.02.2013

Nærmiljøanlegg for 
egenorganisert fys.akt.

Tilskotssum innti 50 % av 
kostn. Maks 200`

Kommunal 
prioritering

Søkjar kostnad spele midlar Merknad ang. søknad, kategori mm

Helseløype Eidsvåg fase I Turveg grus 600m, lys. 
Inforskilt UU

`1-2013 Nesset kom. 780 200 Friluftsliv/folkehelse + søknad om 
folkehelsemidlar

Turveg ved Raudsandvatnet Turveg tilrettelagt for 
barnevogn osv. 

`2-2013 Raudsand 
hytteeierforening

312 150 Friluftsliv/folkehelse

Helseløype Eidsvåg fase II Turveg med universell 
utforming, benker osv

`3-2013 Nesset kom. 780 200 Friluftsliv/folkehelse + søknad om 
folkehelsemidlar

Helseløype Eidsvåg fase III Turveg med universell 
utforming, benker osv

`4-2013 Nesset kom. 780 200 Friluftsliv/folkehelse + søknad om 
folkehelsemidlar

Eresfjord småbåtlag, 
fiskeplass

Turmål lavterskel  UU-kai på 
moloen/fiskeplass

`2013 Eresfjord SBL 194 80 Friluftsliv/folkehelse

Øverås turmål         lavterskel 
vannsport

Lager for kajak og kano, 
rampe for adkomst til vatnet 
for beveg.hemma.

`2013 Øverås grendalag 80 50 Friluftsliv/folkehelse

Gapahuk og skileik ved E&V 
Skisenter. 

Friluftsliv/turmål `2014 E&V skisenter 300 150 Friluftsliv/folkehelse

Helseløype Eidsvåg fase II Fiskeplass `2014 Nesset kom. Nesset 
helselag

140 70 Friluftsliv/folkehelse

Toalett og sti fra bilveg UU Slette på Finset Langtidsplan 
uprioritert

Friluftsliv/folkehelse

Strandpromenade II (Eidsvåg 
vel)/Nesset kom

Tursti - Strandpromenade II 
forlenging 1 km

Langtidsplan 
uprioritert

Nesset kom 850 200 Fornye søknad / Sentrumsplanen

Helseløype Eidsvåg fase III Skileikebakke, 
naturhelsestudio,                                                      
tursti forlenging

Langtidsplan 
uprioritert

Nesset kom.           + 
evt Eidsvåg IL

Friluftsliv/folkehelse

Tursti Bjørnsonfeltet - 
Prestneset

Tursti 600 m Langtidsplan 
uprioritert

Div. avklaringer ang. freda område 
osv.

Visa tursti del III Hellebrua - Bergsetbrua Vistdal bygdalag påbegynt  Friluftsliv/folkehelse
Visa tursti del IV Bergsetbrua - Nerland Vistdal bygdalag Friluftsliv/folkehelse
Nesset kommune i samab m 
lag og forr

Skilting av ca 35 turmål i 
kommunen

fortløpende Nesset kom m fl 175 0 Friluftsliv/folkehelse



Handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 
2013 - 2014 med endringar. Til behandling i HOK 12.02.2013

Nærmiljøanlegg for 
egenorganisert fys.akt.

Tilskotssum innti 50 % av 
kostn. Maks 200`

Kommunal 
prioritering

Søkjar kostnad spele midlar Merknad ang. søknad, kategori mm

Fritidspark barneskolen II  ballbinge/ballfelt Langtidsplan 
uprioritert

FAU Eidsvåg 435 200

Fritidspark barneskolen III  Buldrestein/buldrevegg Langtidsplan 
uprioritert

FAU Eidsvåg 250 110

Eidsvåg stadion 
friidrettsanlegg

Rehabilitering av fleirbruk-
sområde, løp, hopp, kast

Langtidsplan 
uprioritert

Eidsvåg IL 80 30 rehabilitering av ordinært anlegg

Sykkeltrase/sti Aursjøen - 
Dalsida (Lesja)

Sykkeltrase/tursi Langtidsplan 
uprioritert

Under beh. i miljøverndep.

Gammelsetra 
skiutfartsområde

Vinterparkeringsplass Langtidsplan 
uprioritert

Arbeid med planlegging og avtaler m 
grunneier.

Kulturhus / grendahus Tilsk. til kulturhus: Nedre 
grense for kostnad er 500' 

Kommunal 
prioritering

Søkjar kostnad spele midlar Merknad ang. søknad, kategori mm

Nesset prestegard, 2. etg 
Fjøsen

Golv og utstillingslokale 
lokalhistorisk museum

Langtidsplan 
uprioritert

Nesset kommune 500

Ungdomshuset Bergtun rehabilitering av scene uprioritert Eidsvåg UL 200
Raudsand Samfunnshus trimrom Langtidsplan 

uprioritert
Raudsand samf. hus 40

Storsvingen bygdastue oppussing Langtidsplan 
uprioritert

Eidsøra IL 50

Skogly ungdomshus Drenering           rehabiltering 
av golv sal

Langtidsplan 
uprioritert

Eira UL 80



Nesset kommune Arkiv: B12

Arkivsaksnr: 2012/1401-2

Saksbehandler: Frode Sundstrøm

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 4/13 12.02.2013

Nesset formannskap 07.03.2013

Nesset kommunestyre 21.03.2013

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset, - endring

Vedlegg
1 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset - høring
2 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset
3 Udir 2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser
4 Høringssvar - Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, og 
fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

Saksopplysninger

Med hjemmel i Opplæringsloven § 8-1 kan kommunen gi forskrifter om hvilken skole de ulike 
områdene i kommunen sogner til, også ofte omtalt som ”skolekretsgrenser”.



Kommunestyret i Nesset gjorde 08.11.12 vedtak om å legge ned Eikesdal skole med virkning fra 
1.august 2013. Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset må derfor endres i tråd med dette 
vedtaket.

Forslag om endring av skolekretsgrensene i tråd med kommunestyrevedtaket er sendt ut på høring til:

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole v/rektor
 Elevrådet v/ Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 Samarb.utv. v/ Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 FAU v/ Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 Indre Nesset barne- og ungdomsskole v/rektor
 Elevrådet v/Eresfjord barne- og ungdomsskole
 FAU v/ Eresfjord barne- og ungdomsskole
 Samarb.utv. v/ Eresfjord barne- og ungdomsskole
 FAU v/Eikesdal skole
 Samarb.utv. v/Eikesdal skole
 Elevrådet v/Vistdal skole
 FAU v/Vistdal skole
 Samarb.utv. v/Vistdal skole
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 Møre og Romsdal Fylkeskommune
 Utdanningsforbundet i Nesset
 Fagforbundet i Nesset

I tillegg er høringsbrevet lagt ut på kommunens hjemmeside med anledning for all å komme med 
uttale. Høringsfrist var 31.januar-13. Det er kommet inn uttalelse fra Møre og Romsdal 
Fylkeskommune som ikke har merknader til saken.

Vurdering

Etter kommunestyrets vedtak om nedlegging av Eikesdal skole er det nødvendig å endre 
skolekretsgrensene slik at de stemmer med virkeligheten. Dette vil være ei forskriftsendring, og 
saksbehandling følger dermed forvaltningsloven. I rundskriv Udir 2-2012 redegjør 
Utdanningsdirektoratet hvordan dette skal saksbehandles:



Gjeldende forskrift ble vedtatt 21.06.05 og er todelt. Første del er en beskrivelse av hvilken skole de 
ulike områdene sogner til, andre del er en konsekvensbeskrivelse av å legge ned ungdomstrinnet i 
Vistdal. Skolekretsgrensene ble vedtatt slik:

For å tilpasse forskriften til skolestrukturen fra 1.aug.-13 forslås følgende endringer:

Del 1: Pkt.4 i gjeldende forskrift går ut. Pkt.2 endres til også å omfatte elever fra Eikesdal.
Del 2: Konsekvensbeskrivelse av nedlegging av ungdomstrinnet i Vistdal går ut.

Økonomiske konsekvenser

Endring av ”Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset” har i seg selv ingen økonomiske 
konsekvenser.
I K-sak 124/12 Eikesdal skole – framtidig drift er det gjort rede for økonomiske konsekvenser av å 
legge ned Eikesdal skole.
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Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
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«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2012/1401-1 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 28.11.2012

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset - høring

Med hjemmel i Opplæringsloven § 8-1 kan kommunen gi forskrifter om hvilken skole de ulike 
områdene i kommunen sokner til, også ofte omtalt som ”skolekretsgrenser”.

Kommunestyret i Nesset gjorde 08.11.12 vedtak om å legge ned Eikesdal skole med virkning fra 
1.august 2013. Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset må derfor endres i tråd med 
dette vedtaket.

Gjeldende forskrift ble vedtatt 21.06.05 og er todelt. Første del er en beskrivelse av hvilken skole 
de ulike områdene sokner til, andre del er en konsekvensbeskrivelse av å legge ned 
ungdomstrinnet i Vistdal. Skolekretsgrensene ble vedtatt slik:

For å tilpasse forskriften til skolestrukturen fra 1.aug.-13 forslås følgende endringer:

Del 1: Pkt.4 i gjeldende forskrift går ut. Pkt.2 endres til også å omfatte elever fra Eikesdal.
Del 2: Konsekvensbeskrivelse av nedlegging av ungdomstrinnet i Vistdal går ut.



Side 2 av 2

Nytt forslag til forskrift for organiseringa av grunnskolen i Nesset blir slik:

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i 
øst, og fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sokner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sokner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sokner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

Høringsuttalelser til endring av forskrift gis på Nesset kommunes hjemmesider under ”høringer”:
http://www.nesset.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=469&AId=1308

Frist for å gi uttale: 31.januar 2013

Med hilsen

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver

Kopi til:
Liv Fleischer Husby
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Møre og Romsdal
fylkeskommune

Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

2012/1401-1 28.11.2012 4452/2013/N06 Gelr Olsen, 71 25 87 52 22.01.2013

Høring - Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset

Vi syner til Nesset kommune sitt brev, datert 28. november 2012, som gjeld forskrift om organisering
av grunnskolen i Nesset.

Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyss i grunnskole og vidaregåande skole, dette
går fram av kap. 7 i Opplæringslova. I lova går det fram kva rettar elevane har i samband med
skoleskyssen, men det blir samstundes stilt krav til at skyssen skal utførast på ein kostnadseffektiv og
rasjonell måte. Det siste gjer det naudsynt for kommune og fylkeskommune å samarbeide om
organisering av skoleskyssen.

Når det gjeld forslag til endring i forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset, kan vi ikkje sjå at
dette skal ha særleg innverknad på skoleskyssen. Den konkrete saka som gjeld nedlegging av
Eikesdal skole har vi tidlegare uttalt oss om i brev datert 23. august 2012. Sidan samferdselsavdelinga
har noko avgrensa kunnskap rundt detaljane i skoleskyssen i Nesset, sendte vi forslaget om
forskriftsendring til Nettbuss Møre AS som er vår operatør av rutetenester i området. Frå
ruteselskapet har vi motteke melding om at dei ikkje har merknader til endringa.

For at fylkeskommune og ruteselskap skal kunne planlegge skoleskyssen slik at denne blir utført på
ein mest mogleg kostnadseffektiv og rasjonell måte ser vi det som viktig at skyssbehovet blir meldt
inn i god tid før planlagde endringar trer i kraft. Med bakgrunn i dette syner vi til våre brev til Nesset
kommune om ruteendringsprosess og om endringar i skolestruktur, daterte 12. juli 2012 og minner
om at større endringar i skoleskyssen utanom ruteendringsprosessen kan føre til auka kostnadar for
kommunen.

Med helsing

(I

G:irjOlsen-iat'
rådgivar

(11(
a9jAe Vinje I

ass. samferdselssjef

Kopi:
Nettbuss Møre AS Kaptein Drejers gate 41 6600 SUNNDALSØRA

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: lulsundvn 9 • Telefon: 71 25 80 00 • Telefaks: 71 25 87 53
e-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no
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Arkivsaksnr: 2013/87-1

Saksbehandler: Frode Sundstrøm

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 5/13 12.02.2013

Plan for skoleutvikling - rullering

Vedlegg
1 Plan for skoleutvikling - oppfølging
2 Uttalelse fra EBUS til Plan for skoleutvikling
3 Plan for skoleutvikling 2013 -16, utkast
4 Plan for skoleutvikling 2013-16, med 

endringer etter innspill

Rådmannens innstilling

Plan for skoleutvikling 2013 -2016 vedtas med de endringer som er foreslått i tabellen for innspill. 
Planen rulleres hvert år.

Saksopplysninger

Plan for skoleutvikling er plan for viktige satsingsområder og tiltak de nærmeste årene. I de siste 2-3 
årene har skolene og skoleeier i Nesset hatt en slik plan å forholde seg til. Den forrige utgaven ble 
vedtatt i mai-12. 

Plan for skoleutvikling er en overordnet plan. I arbeidet med de forskjellige tiltakene finnes en rekke 
underplaner. Disse er gjengitt i en egen oversikt.
Planen har et 3-årig perspektiv. Det er likevel det kommende skoleåret som har størst fokus og som har 
de fleste konkrete tiltakene.

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 drøftet i skoleledermøte. Utkastet er gjort kjent for fagorganisasjoner, personalet i 
skolen og drøftet i personalmøter der. Innspill til planen er vurdert i egen tabell nedenfor.



Vurdering

Ved rullering i nov.-11 ble det foretatt en grundig revisjon og forslaget ble lagt ut til høring. Årets 
rullering har mer preg av oppdatering. Satsingsområdet ”Regning som grunnleggende ferdighet” er tatt 
inn og ment å overta etter ”Skriving av fagtekst.”

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 plana skal være overkommelig å gjennomføre. De største fokusområdene ligger fast i 
minimum 3 år og vil derfor være ”gjengangere” i planen. (vurdering, fagtekst, regning, fronter )

Rullering av planen bør legges tidlig på året.(jan-feb) Dette fordi at planen bl.a. skal være grunnlag for 
Plan for kompetanseutvikling og skolenes planlegging for neste skoleår.

Det er kommet innspill til planen fra Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 
Innspillene vises i tabellen under:

Fra Gjelder Innhold Vurdering

EBUS 1.1 Vanskelig å holde disse poengene fra år til år pga. 
ulike elevgrupper.

Tallfesting er med på å konkretisere 
måla. Poengverdiene reflekterer pr. i 
dag nasjonalt gjennomsnitt.Positivt at vi blir målt også etter grunnskolepoeng.

Vi ønsker at elevene skal prestere opp mot nasjonalt 
gjennomsnitt i stedet for å skrive eksakte tall.
Hvorfor rusforebygging ”Dugnad” på dette 
delmålet? Feil plass?

Endring: Flyttes til delmål 1.2

1.2 Ønsker ikke å tallfeste resultat Tallfesting er med på å konkretisere 
måla.

Krav om nulltoleranse for mobbing Nulltoleranse innebærer også 
hvordan skolen håndterer situasjonen 
når mobbing oppstår. 

Ønsker stabile resultater på et akseptabelt nivå Poengverdiene reflekterer pr. i dag 
nasjonalt gjennomsnitt.

Ønsker at ulike ”program” står som tiltak f.eks. 
”Dugnad”, ”Zero”, ”Det er mitt valg”.

Endring: ”Dugnad” flyttes hit fra 
delmål 1.1.

1.4 Uenig i begrepet ”fornøydhet” Endring: Endres til ”tilfredshet”
Gjennomføre foreldreundersøkelsen på 
foreldremøte

Skolen avgjør. Vurderes inn i plan
ved neste rullering

2.1 God senior politikk Dekkes av tiltak i 2.4
Oppgradering av etter- og videreutdanning Dekkes av tiltak i 2.1
”Zippys venner”,- hva har dette med motiverte 
medarbeidere å gjøre? feil plass?

Endring: Flyttes til 1.2

Ønsker ikke å delta på ”Zippys venner”
2.2 Ønsker mer samsvar mellom terminologi som blir 

brukt i overskrift og videre i teksten
Endring: Noe undertekst fjernes

2.3 April-verdier er ikke nytt, det er selvsagt. Hvorfor 
skal det stå hvert år?
Vi må være konsekvente i hvordan vi tar med nye 
og gamle prosjekt.

Endres ikke

4.1 Skjønner ikke siste pkt. på 2013/2014 Informasjonen bedres ved neste 
rullering.

”Vår skole” bør komme først i plana. Det er jo dette 
vi driver med.

Endres ikke



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.



Plan for 
skoleutvikling
  2012-2015

Nesset kommune

GJENNOMFØRING AV TILTAK 2012/13

Hoved-
Mål

Tiltak Ansvar Gjennom-
ført

1 Sluttføre prosjektet ”Skrive fagtekst”   Prosj.gr. Avsluttes vår-13
Arbeide med vurderingspraksis og 

vurderingskriterier
Skolefagl./
rektor

Første fase avsluttes 
vår-13, videreføres

Følge opp arbeid med kartlegging (trinnpermen) Rektor Ok
Gjennomføre lese- og evt. andre fagkurs for elever. Rektor/insp Ok
Starte opp Ny Giv på  u.trinnet Skolefagl. Planlegging ok

    Bidra i ”Dugnad” (rusforebygging) Rektor Ok
  Vitalisere elevrådsarbeidet. Rektor Ok

Opprettholde godt samarbeid med videregående 
skole og yrkeslivet.  Fokus på rett valg og god 
gjennomføring

Rådgiver Ok

Vitalisere handlingsplaner mot mobbing Rektor Ok
Lage skolevis plan for bruk av naturen og læring i
friluft

Rektor Ikke gjennomført

Gi alle elever i Nesset god kunnskap om Bjørnsons
liv og litteratur

Rektor/
ped.pers

Ok, videreføres

Besøke kommunehuset (8.tr.) Delta på politisk møte 
(u.tr.)

Rektor/
insp

Delvis

Gi nyvalgte FAU-medlemmer og foreldrekontakter
god informasjon om oppgaver og muligheter

Rektor Ok

Lage temaplan for foreldremøter ved innskriving, 
4.trinn, 7.trinn (overgangsmøter)

Rektor Ikke gjennomført, 
videreføres

Etablere Skolemiljøutvalg ihht. Opplæringslova § 
11-1a 

Rektor Ok

Arbeide med å implementere plan for innhold og 
organisering i SFO

Skolefagl. Plan evalueres vår-13

2 Rullere plan for kompetanseutv. mars Skolefagl. Ok
Fullføre tiltak for etter- og videreutdanning Skolefagl. Ok
Forberede deltakelse på logopedutdanning Skolefagl. Ok
Gjennomføre gode fellesopplegg på kompetanse-
bygging: Fronter, Skrive fagtekst og elevvurdering

Skolefagl./
Rektor

Ok

Synliggjøre arbeidsmiljøtiltak for trivsel og helse i 
skolens planer

Rektor Ok



Sette fokus på ledelse og læreren som leder – videre 
arbeid med klasseledelse mm.

Rektor Ok

   Holde ”April”-verdiene i hevd Skolefagl/
rektor

Ok

Utvide samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Hjelp 
24

Rektor/
personalsjef

Ok

   Være offensiv i annonsering Rektor Ok
   Delta på rekrutteringssamling i Volda. Skolefagl./

Rektor
Ok

   Stå fram med det vi er god på Skolefagl./
Rektor

Ok

   Tydeliggjøre April-verdiene i rekruttering Rektor Ok
   Utvikle veiledning til nyutdanna i personalet Skolefagl./

Rektor
Ikke nyutdanna i år

Etablere Skolens hjemmeside Skolefagl./
Rektor

Ikke gjort 

   Videreføre arbeidet med helhetlig personalpolitisk 
plan der også satsing på et godt arbeidsmiljø blir 
framhevet

Rektor/
personalsjef

Ok

4 Følge opp innføring av ”Vokal”(digital registrering 
av kartlegging)

Rektor Ok

Videreføre arbeidet med vurderingskriterier Skolefagl. Ok
Følge opp kvalitets-sikringssystem med 
rapportering etter Lov om grunnskolen § 13.10

Skolefagl. Ok

Følge opp bruk av Plan for læringsstrategier Rektor Ok
Evaluere kommunens prosedyrer ved spesial-
pedagogiske tiltak 

Skolefagl. Ok, ressursgruppa 
arbeider med 
revisjon

Utarbeide videre plan for arbeidet i ressursgruppa. Skolefagl. Ok
Følge opp bruk av Orkide Oppvekst sin Plan for 
digital kompetanse

Skolefagl. Ok

5 Delta i Orkide Oppvekst sitt arbeid med å utvikle 
plan for digital kompetanse

Skolefagl. Ok

   Følge opp plan for innføring av Fronter (år 3) Skolefagl. Ok, ny plan laget
Anskaffe utstyr, maskiner og programvare relatert 
til film- og musikk

Skolefagl./
Rektor

I-pad til utprøving

Øke fellespott til kr.60.000,-fra 2013 Skolefagl. Ikke gjennomført
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PLAN FOR SKOLEUTVIKLING 

 
 

Visjon: 

”Jeg velger meg Nesset..” 
Hovedmål 

 1 God kvalitet på tjenestene 
For skolene betyr dette: 

 
Nesset har en skole med god opplæring i et 

trygt og inspirerende læringsmiljø. 
– drevet etter nasjonale føringer gjennom Lov om 

grunnskolen med forskrift og læreplan. 
 

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: 
 

Personalet i skolene har relevant kompetanse, 
gode muligheter til oppgradering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer og 
et støttende arbeidsmiljø. 

 
Hovedmål 

4 Helhetlig og langsiktig planlegging 
For skolene betyr dette: 

 
Skolene i Nesset har 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. 3.utgave ble vedtatt i mai 2012. 
 
Denne utgaven av Plan for skoleutvikling er en rullering.  Planen er mye lik den forrige, men det er 
gjort noen endringer som følge av at prosjekter avsluttes..  
 
Et viktig utgangspunkt for rullering av 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. Disse er vi mer eller 
mindre midt inne i, og disse vil prioriteres. Skolene i Nesset avslutter våren-13 et tre-årig prosjekt 
om ”Skriving av fagtekst” i samarbeid med nynorsksenteret i Volda. Dette er et prosjekt med 
direkte nytte inn i skrive- (og lese-)opplæringa. Høsten -13 vil bli brukt til å implementere 
prosjektet i ordinær drift. Parallelt med dette har vi innført læringsplattformen ”Fronter , et 
pedagogisk, digitalt verktøy.  
 ”Vurdering for læring” har vi arbeidet med i over ett år og dette vil fortsette. Sammen med 
vurdering, vil vi i 2014 starte opp ”Regning som grunnleggende ferdighet”. 
Disse områdene vil altså prioriteres når det gjelder de mer omfattende tiltakene. 
 
Planen er inndelt i fire hovedområder som relateres til 4 av 6 hovedmål for Nesset kommune. Disse 
hovedmålene omfatter:  1.  Læringsmiljø, det faglige, identitet og foreldresamarbeid.                       
2.  Medarbeidere og arbeidsmiljø. 3. Planarbeid. 4. IKT.  
 
Plan for skoleutvikling skal rulleres årlig.  

 



 
 

4 

Hovedmål 1                        God kvalitet på tjenestene 
 

For skolene betyr dette: 
Nesset har 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 fornøyd med – og stolte av skolen sin. 
 
DELMÅL 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og  
Nasjonale prøver.   
 
Grunnskolepoeng:  39,0 p. 

 
Nasjonale prøver 5.klasse:  Lesing:   2,0    

Regning:2,0 
    Engelsk:  2,0  
 
Nasjonale prøver 8.klasse:  Lesing:   3,1    

Regning:3,1    
Engelsk:  3,0  

 
 
TILTAK:  

2013/14 2014/15 2015/16 
 Sluttføre og implementere 

prosjektet ”Skrive fagtekst”    
 Arbeide med   

vurderingspraksis og  
vurderingskriterier 

 Forberede og iverksette 
satsingsområdet ”Regning 

som grunnleggende 
ferdighet” 

 Utvikle arbeidet med Ny 
Giv 

 Bidra i ”Dugnad” 
(rusforebygging) 

 Arbeide videre med   
 vurderingspraksis og  
 vurderingskriterier 

 Arbeide med ”Regning som 

grunnleggende ferdighet” 

 Innarbeide god 
 vurderingspraksis 

 Arbeide med ”Regning som 
grunnleggende ferdighet” 
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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 oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen 7.kl.:   Trivsel med lærerne  4,1  
    Elevdemokrati   3,6  
    Mobbing   1,4  
    Faglig veiledning   3,4  
 
Elevundersøkelsen 10.kl.  Trivsel med lærerne 3,8   
    Elevdemokrati  3,2 
    Mobbing  1,4 
    Faglig veiledning  3,1 
TILTAK:   

2013/14 2014/15 2015/16 
 Ta i bruk overordna system 

for oppfylling av Kap.9a i 
oppl.loven.  

 Styrke rutiner, holdninger og 
metodikk for å øke 
elevdemokratiet og 
medbestemmelse 

 Implementer overordna 
system for oppfylling av 
Kap.9a i oppl.loven.  
 

  

 
 
 
 
DELMÅL 1.3 
Elevene blir godt kjent med naturen, kulturen og arbeidslivet i kommunen.   
Å skape tilhørighet er ei viktig oppgave for skolen.   
 
TILTAK:   
                2013/14              2014/15                 2015/16 

 Gi alle elever i Nesset god 
kunnskap om Bjørnsons liv 
og litteratur 

 Lage plan for 
kommunekunnskap 

 

 Implementere plan for 
kommunekunnskap 

 Lage oversikt over utvalgte 
steder og emner alle elever i 
grunnskolen skal kjenne til. 

 Implementere oversikt over 
utvalgte steder og emner alle 
elever i grunnskolen skal 
kjenne til. 
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DELMÅL 1.4 
Styrking av samarbeidet mellom skole og hjem – økt foreldremedvirkning. Målbar  
bedring over tid i resultater fra årlig foreldreundersøkelse i perioden, både på 
deltakerprosent og ”fornøydhet”. 
Skolen må stimulere til økt delaktighet som skaper engasjement og økt oppslutning om skolens virksomhet både blant 
foreldre og elever. 
 
 Deltakerprosent:  50% 
”Dialog og medvirkning”: 70% eller mer av de som har svart er ”svært fornøyd” eller ”noe fornøyd” som et 

gjennomsnitt for alle spørsmålene. 
 
TILTAK:    

2013/14 2014/15 2015/16 
 Innføre skole/hjem- 

kommunikasjon via 
Fronter 

 Lage temaplan for 
foreldremøter ved 
innskriving, 4.trinn, 7.trinn 
(overgangsmøter) 
 

 Utvikle skole/hjem-
kommunikasjon via Fronter 

 Videreutvikle godt samarbeid 
med foreldregruppa om 
forbedring av skolenes 
uteområder 

 
 

 

 Videreføre godt samarbeid 
med foreldregruppa om 
forbedring av skolenes 
uteområder 
 

 
 
 

          Til framsida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 

Hovedmål 2                        Motiverte medarbeidere 
For skolene betyr dette: 

Personalet i skolene har relevant kompetanse/gode muligheter til oppgradering, gode 
arbeidsforhold med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø 

 
 
 
DELMÅL 2.1  
Obligatorisk kompetanse i basisfag på ungdomstrinnet på plass innen vår 2015.  
Legge til rette for utdanning av logoped 
 
 TILTAK:   

2013/14 2014/15 2015/16 
 

 Fullføre tiltak for etter- og 
videreutdanning 

 Etablere deltakelse i 
logopedutdanning 

 ”Zippys venner” tas i bruk i 

småskolen 
 Ivareta kompetansebehovet 

ved tilsetting 
 

 

 Arbeide med lokale 
årsplaner i fag og akt. tema  

 Deltakelse i 
logopedutdanning 

 Ivareta kompetansebehovet 
ved tilsetting 
 

 Ivareta kompetansebehovet 
ved tilsetting 

 Deltakelse i 
logopedutdanning 

 

  
  
 
     
DELMÅL 2.2 
Gode resultater på årlig medarbeiderundersøkelse – på landsgjennomsnitt eller 
bedre 
Med gode resultater menes at resultatene fra medarbeiderundersøkelser i Nesset over tid og i løpet av planperioden har 
positiv utvikling. 
Resultatene fra lærerundersøkelsen skal samlet for kommunen være slik: 
 
Deltakerprosent: 75% 
”Tilrettelegging for å oppnå gode læringsresultater”: 60%  eller mer av de som har svart er ”svært fornøyd” 

eller ”ganske fornøyd”. 
”Hvordan forholdene er lagt til rette for å gjøre en  god jobb”: 75% eller mer av de som har svart svarer ”svært godt” 

eller ”ganske godt” 
”Fornøyd med jobben som lærer”  85% eller mer av de som har svart  svarer ”svært fornøyd” 

eller ”ganske fornøyd” 
 
TILTAK:    

2013/14 2014/15 2015/16 
 Arbeide med bygging av felles 

kultur gjennom felles 
inspirasjon og opplevelser 

 Sette fokus på ledelse og 
læreren som leder – videre 
arbeid med klasseledelse mm. 

 Holde ”April”-verdiene i hevd 
 Utvikle samarbeidet med 

bedriftshelsetjenesten Stamina 
 

 Arbeide med bygging av felles 
kultur gjennom felles 
inspirasjon og opplevelser 

 Holde ”April”-verdiene i hevd 
 Videreføre samarbeidet med 

bedriftshelsetjenesten Stamina 
 

 Arbeide med bygging av felles 
kultur gjennom felles 
inspirasjon og opplevelser 

 Holde ”April”-verdiene i hevd 
 Videreføre samarbeidet med 

bedriftshelsetjenesten Stamina 
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DELMÅL 2.3 
Tilsette gode medarbeidere 
 
TILTAK:   

2013/14 2014/15 2015/16 
 Være offensiv i annonsering 
 Bygge omdømme  - ha fokus 

på vår styrke, våre verdier 
(April) og kommunens mål 

 Tydeliggjøre gode planer og 
rutiner på kommunens 
nettside 

 Utvikle veiledning til 
nyutdanna i personalet 

 Etablere Skolenes 
hjemmesider 

 Bygge omdømme som 
”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 
 Arbeide med April-verdiene 
 Lage felles infoperm for 

nytilsatte i skolen 

 Bygge omdømme som 
”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 
 Arbeide med April-verdiene 

 

 
 
 
 
DELMÅL 2.4 
Klar og helhetlig personalpolitikk tilpasset skoleverket 
 
TILTAK:  

2013/14 2014/15 2015/16 
 Videreføre arbeidet med 

helhetlig personalpolitisk plan 
der også satsing på et godt 
arbeidsmiljø, felles kultur og 
opplevelser blir framhevet 

 Utarbeide dekningsoversikt og 
prognoser for 
kompetansebehov 

 

    

 
 

Til framsida 
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Hovedmål 4          Helhetlig og langsiktig planlegging 
For skolene betyr dette: 

Skolene i Nesset har felles, langsiktig planlegging med utgangspunkt i sentrale føringer og 
lokale prioriteringer 

 
 
DELMÅL 4.1 
Skolene i Nesset har felles overordna plan for utvikling med tilhørende 
underplaner og emnedokument, - et oppdatert og komplett styringsverktøy, vedtatt 
politisk og forpliktende for alle som arbeider i skolen. 
 
TILTAK:       

2013/14 2014/15 2015/16 
 Følge opp kvalitets-

sikringssystem med 
rapportering etter Lov 
om grunnskolen § 13.10 

 Følge opp kommunens 
prosedyrer ved spesial-
pedagogiske tiltak  

 Utarbeide plan for 
skolebiblioteka og 
samarbeid med hoved- 
biblioteket 

 Implementere plan for 
skolebasert vurdering 
med utgangspunkt i 
årlige 
brukerundersøkelser og 
Nasjonale prøver 
 

 Utarbeide plan for samarbeid 
med kulturskolen.  

 ”Vår skole”,- arbeide med 
identitet og tilhørighet. Bred 
idèdugnad for å bygge den 
gode Nessetskolen. 
 

 

      
 

 
 
 

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 lik praksis i bruk av IKT i undervisningen (plan for digital   kompetanse) 
DELMÅL 5.2 
Ta i bruk ny læringsplattform (lms); Fronter 
DELMÅL 5.3 
Utvide ressurs ikt-ansvarlige 
DELMÅL 5.4 
Kontinuerlig oppfølging av utstyr og materiell 
 
TILTAK:     

2013/14 2014/15 2015/16 
 Følge opp bruk av Orkide 

Oppvekst sin Plan for digital 
kompetanse 

 Ta i bruk Orkide Oppvekst 
sin Plan for digital 
dømmekraft 

 Vurdere utvida bruk av 
nettbrett i undervisninga 

 Følge opp plan for innføring 
av Fronter  

 Anskaffe utstyr, maskiner og 
programvare relatert til film- 
og musikk 

 Øke fellespott til kr.60.000,-
fra 2014 
 

 Fornye og supplere  IKT-
utstyr 

 Øke IKT-ressurs til 100% 
stilling i kommunen høst 2014 
 

 

 Fornye og supplere IKT-
utstyr 

 Øke fellespott til kr.100.000,- 
fra 2014 
 

 
 

Til framsida 
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Underdokument til plana: 
Navn Dokumenttype Ansvar for 

utarbeiding        
Når 

1. Opplæringslova    
2. Kunnskapsløftet Nasjonale læreplaner i fag,    
3. Læringsplakaten Målsettinger for norsk skole   
4. Lokale læreplaner for 

fag 
Lokale planer i basisfagene  Rådmannen 

v/skolefagl. rådgj. 
Skolene.                            

Under arbeid 

5. Kvalitetssikring i 
vurdering 

Oversikt over rutiner for vurdering med 
og uten karakter 

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. 
                                              

2010 

6. Kvalitetssikring i skolen  
 

Skoleeiers helhetlige 
kvalitetssikringssystem etter Lov om 
grunnskolen § 13-10 
med årlig rapportering til rådmann og 
politisk utvalg 

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. 
 
  

IKT-verktøy 
anskaffet. 
Tilstandsrapporter 
utarbeides hver 
høst                  
 

7. Verktøy for 
krisesituasjoner (permer 
på den enkelte skole) 

Prosedyrer for håndtering av sorg og 
krisesituasjoner som oppstår plutselig el. 
over tid 

Rådmannen 
v/sk.fagl.rådg. 
 

(materialet er 
innkjøpt.) 

8.      Prosedyrer for spesial-
pedagogisk 
saksbehandling 

 

Rutiner og maler for håndtering av 
spesialpedagogiske behov  

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. 
                                                 

2008 

8. Plan for pedagogisk 
bruk av IKT 

Digital plan for hva elevene skal kunne 
på de forskjellig trinn og i alle fag 

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. 
sammen med IKT-
kontaktene og lærere.  

Plan i samarbeid 
med Orkide 2011-
12, ferdig 

9. Språktrappa Oversikt over kriterier for god 
språkutvikling fra barnehage til fullført 
grunnskole 1-16 år 

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. 
Sammen med leder 
fra barnehagene, 
lærere, helsestasjon 
og PPT.                                    

Under arbeid           

10. Plan for lokal 
leseopplæring 

Fokus på leseopplæring som fremmer 
lesedyktighet både i norsk og øvrige fag 

                                             2010/11 

11. Plan for 
læringsstrategier 

Strategier for leseopplæring og 
læringsstrategier opp gjennom 
skoleløpet  

Indre Nesset barne- 
og ungdomssk. 
                                              

2009 

12. Plan for samarbeid med 
kulturskolen 

Oversikt over hva kulturskolen kan bidra 
med inn mot skolenes undervisning i 
estetiske fag.  Samarbeid om personale  

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. Rektorene og 
kulturskole-rektor 
            

Ferdigstilles         
2014 

13. Plan for den kulturelle 
skolesekken 

 Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. sammen med 
kulturforum       

Årlig 

14. Plan for kompetanse- 
utvikling og rekruttering 

Kort- og langsiktige tiltak for etter- og 
videreutdanning for 
undervisningspersonalet - etter årlig 
behovskartlegging 

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg 
                                        
                                                

Årlig 

15. Stortingsmeld. 31 Kvalitet i skolen   
16. Virksomhetsplan Skolevise planer Rektorene                                Årlig 
17. Rutiner for samarbeid 

skole/barnehage 
Oversikt: samarbeidsområder, oppgaver 
og tidspunkt gj. året  

Skolefaglig rådgiver 
Enhetslederne                         

2009 

18. Planer for uteaktivitet  Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                               Årlig 
19. Plan for utdanningsvalg Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                               Årlig 
20. Rutiner for håndtering 

av medisin i skolen og 
SFO 

 Skolefaglig rådgiver               2009 

21.  SFO-plan  Plan for innhold og organisering i SFO   Skolefaglig rådgiver                                      2012 
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22. Ordensreglement Overordna kommunal forskrift  Rådmannen 
v/sk.faglig rådg.                                                                               

2010 

23. Skoleruta Oversikt over skoledager og fridager 
gjennom skoleåret, 

Rådmannen 
v/sk.faglig rådg.  

Årlig 

25. Tilstandsrapport Målsettinger, resultater og vurderinger Rådmannen 
v/sk.faglig rådg. 

Årlig 

Annet  Andre plandokument som måtte være 
relevant i denne sammenheng 

  

 
 

 
Til framsida 
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PLAN FOR SKOLEUTVIKLING

Visjon:

”Jeg velger meg Nesset..”
Hovedmål

1 God kvalitet på tjenestene
For skolene betyr dette:

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

– drevet etter nasjonale føringer gjennom Lov om 
grunnskolen med forskrift og læreplan.

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:

Personalet i skolene har relevant kompetanse, 
gode muligheter til oppgradering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer og 
et støttende arbeidsmiljø.

Hovedmål

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
For skolene betyr dette:

Skolene i Nesset har 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. 3.utgave ble vedtatt i mai 2012.

Denne utgaven av Plan for skoleutvikling er en rullering.  Planen er mye lik den forrige, men det er 
gjort noen endringer som følge av at prosjekter avsluttes..

Et viktig utgangspunkt for rullering av 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. Disse er vi mer eller 
mindre midt inne i, og disse vil prioriteres. Skolene i Nesset avslutter våren-13 et tre-årig prosjekt 
om ”Skriving av fagtekst” i samarbeid med nynorsksenteret i Volda. Dette er et prosjekt med 
direkte nytte inn i skrive- (og lese-)opplæringa. Høsten -13 vil bli brukt til å implementere 
prosjektet i ordinær drift. Parallelt med dette har vi innført læringsplattformen ”Fronter , et 
pedagogisk, digitalt verktøy. 
”Vurdering for læring” har vi arbeidet med i over ett år og dette vil fortsette. Sammen med 
vurdering, vil vi i 2014 starte opp ”Regning som grunnleggende ferdighet”.
Disse områdene vil altså prioriteres når det gjelder de mer omfattende tiltakene.

Planen er inndelt i fire hovedområder som relateres til 4 av 6 hovedmål for Nesset kommune. Disse 
hovedmålene omfatter: 1.  Læringsmiljø, det faglige, identitet og foreldresamarbeid.                       
2.  Medarbeidere og arbeidsmiljø. 3. Planarbeid. 4. IKT. 

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

For skolene betyr dette:
Nesset har 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 fornøyd med – og stolte av skolen sin.

DELMÅL 1.1

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og
Nasjonale prøver.

Grunnskolepoeng: 39,0 p.

Nasjonale prøver 5.klasse: Lesing: 2,0
Regning:2,0
Engelsk: 2,0 

Nasjonale prøver 8.klasse: Lesing: 3,1
Regning:3,1
Engelsk: 3,0 

TILTAK: 
2013/14 2014/15 2015/16

Sluttføre og implementere
prosjektet ”Skrive fagtekst”   
Arbeide med  
vurderingspraksis og 
vurderingskriterier
Forberede og iverksette 
satsingsområdet ”Regning 
som grunnleggende 
ferdighet”
Utvikle arbeidet med Ny 
Giv

Arbeide videre med  
vurderingspraksis og 
vurderingskriterier

Arbeide med ”Regning som 
grunnleggende ferdighet”

Innarbeide god
vurderingspraksis
Arbeide med ”Regning som 
grunnleggende ferdighet”
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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 oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen 7.kl.: Trivsel med lærerne 4,1
Elevdemokrati 3,6
Mobbing 1,4
Faglig veiledning 3,4

Elevundersøkelsen 10.kl. Trivsel med lærerne 3,8
Elevdemokrati 3,2
Mobbing 1,4
Faglig veiledning 3,1

TILTAK:
2013/14 2014/15 2015/16

Ta i bruk overordna system 
for oppfylling av Kap.9a i 
oppl.loven.
Styrke rutiner, holdninger og 
metodikk for å øke 
elevdemokratiet og 
medbestemmelse
Bidra i ”Dugnad”
(rusforebygging)

”Zippys venner” tas i bruk i 
småskolen

Implementer overordna 
system for oppfylling av 
Kap.9a i oppl.loven. 

DELMÅL 1.3

Elevene blir godt kjent med naturen, kulturen og arbeidslivet i kommunen.  
Å skape tilhørighet er ei viktig oppgave for skolen.  

TILTAK:  
                2013/14              2014/15                 2015/16

Gi alle elever i Nesset god 
kunnskap om Bjørnsons liv 
og litteratur
Lage plan for 
kommunekunnskap

Implementere plan for 
kommunekunnskap
Lage oversikt over utvalgte 
steder og emner alle elever i 
grunnskolen skal kjenne til.

Implementere oversikt over 
utvalgte steder og emner alle 
elever i grunnskolen skal 
kjenne til.
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DELMÅL 1.4

Styrking av samarbeidet mellom skole og hjem – økt foreldremedvirkning. Målbar 
bedring over tid i resultater fra årlig foreldreundersøkelse i perioden, både på 
deltakerprosent og tilfredshet.
Skolen må stimulere til økt delaktighet som skaper engasjement og økt oppslutning om skolens virksomhet både blant 
foreldre og elever.

Deltakerprosent: 50%
”Dialog og medvirkning”: 70% eller mer av de som har svart er ”svært fornøyd” eller ”noe fornøyd” som et 

gjennomsnitt for alle spørsmålene.

TILTAK:   
2013/14 2014/15 2015/16

Innføre skole/hjem-
kommunikasjon via 
Fronter
Lage temaplan for 
foreldremøter ved 
innskriving, 4.trinn, 7.trinn 
(overgangsmøter)

Utvikle skole/hjem-
kommunikasjon via Fronter
Videreutvikle godt samarbeid 
med foreldregruppa om 
forbedring av skolenes 
uteområder

Videreføre godt samarbeid 
med foreldregruppa om 
forbedring av skolenes 
uteområder

Til framsida
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Hovedmål 2                       Motiverte medarbeidere

For skolene betyr dette:
Personalet i skolene har relevant kompetanse/gode muligheter til oppgradering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø

DELMÅL 2.1

Obligatorisk kompetanse i basisfag på ungdomstrinnet på plass innen vår 2015.
Legge til rette for utdanning av logoped

TILTAK:  
2013/14 2014/15 2015/16

Fullføre tiltak for etter- og 
videreutdanning
Etablere deltakelse i 
logopedutdanning
Ivareta kompetansebehovet 
ved tilsetting

Arbeide med lokale 
årsplaner i fag og akt. tema 
Deltakelse i 
logopedutdanning
Ivareta kompetansebehovet 
ved tilsetting

Ivareta kompetansebehovet 
ved tilsetting
Deltakelse i 
logopedutdanning

DELMÅL 2.2

Gode resultater på årlig medarbeiderundersøkelse – på landsgjennomsnitt eller 
bedre
Resultatene fra lærerundersøkelsen skal samlet for kommunen være slik:

Deltakerprosent: 75%
”Tilrettelegging for å oppnå gode læringsresultater”: 60% eller mer av de som har svart er ”svært fornøyd” 

eller ”ganske fornøyd”.
”Hvordan forholdene er lagt til rette for å gjøre en god jobb”: 75% eller mer av de som har svart svarer ”svært godt” 

eller ”ganske godt”
”Fornøyd med jobben som lærer” 85% eller mer av de som har svart svarer ”svært fornøyd” 

eller ”ganske fornøyd”

TILTAK:   
2013/14 2014/15 2015/16

Arbeide med bygging av felles 
kultur gjennom felles 
inspirasjon og opplevelser
Sette fokus på ledelse og 
læreren som leder – videre 
arbeid med klasseledelse mm.
Holde ”April”-verdiene i hevd
Utvikle samarbeidet med
bedriftshelsetjenesten Stamina

Arbeide med bygging av felles 
kultur gjennom felles 
inspirasjon og opplevelser
Holde ”April”-verdiene i hevd
Videreføre samarbeidet med 
bedriftshelsetjenesten Stamina

Arbeide med bygging av felles 
kultur gjennom felles 
inspirasjon og opplevelser
Holde ”April”-verdiene i hevd
Videreføre samarbeidet med 
bedriftshelsetjenesten Stamina

DELMÅL 2.3
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Tilsette gode medarbeidere

TILTAK:  
2013/14 2014/15 2015/16

Være offensiv i annonsering
Bygge omdømme  - ha fokus 
på vår styrke, våre verdier 
(April) og kommunens mål
Tydeliggjøre gode planer og 
rutiner på kommunens 
nettside
Utvikle veiledning til 
nyutdanna i personalet
Etablere Skolenes 
hjemmesider

Bygge omdømme som 
”utviklingsorientert, 
spennende og ivaretakende”
Arbeide med April-verdiene
Lage felles infoperm for 
nytilsatte i skolen

Bygge omdømme som 
”utviklingsorientert, 
spennende og ivaretakende”
Arbeide med April-verdiene

DELMÅL 2.4

Klar og helhetlig personalpolitikk tilpasset skoleverket

TILTAK:
2013/14 2014/15 2015/16

Videreføre arbeidet med 
helhetlig personalpolitisk plan 
der også satsing på et godt
arbeidsmiljø, felles kultur og 
opplevelser blir framhevet
Utarbeide dekningsoversikt og 
prognoser for 
kompetansebehov

Til framsida
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Hovedmål 4          Helhetlig og langsiktig planlegging

For skolene betyr dette:
Skolene i Nesset har felles, langsiktig planlegging med utgangspunkt i sentrale føringer og 

lokale prioriteringer

DELMÅL 4.1

Skolene i Nesset har felles overordna plan for utvikling med tilhørende
underplaner og emnedokument, - et oppdatert og komplett styringsverktøy, vedtatt 
politisk og forpliktende for alle som arbeider i skolen.

TILTAK:      
2013/14 2014/15 2015/16

Følge opp kvalitets-
sikringssystem med 
rapportering etter Lov 
om grunnskolen § 13.10
Følge opp kommunens 
prosedyrer ved spesial-
pedagogiske tiltak 
Utarbeide plan for 
skolebiblioteka og 
samarbeid med hoved-
biblioteket
Implementere plan for 
skolebasert vurdering 
med utgangspunkt i 
årlige 
brukerundersøkelser og 
Nasjonale prøver

Utarbeide plan for samarbeid 
med kulturskolen.
”Vår skole”,- arbeide med 
identitet og tilhørighet. Bred 
idèdugnad for å bygge den 
gode Nessetskolen.

     

Til framsida

Hovedmål 5         Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT

For skolene betyr dette:
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Godt utstyr og vedlikehold, god kompetanse og formålstjenlig bruk av IKT i opplæringa

DELMÅL 5.1  

God og lik praksis i bruk av IKT i undervisningen (plan for digital   kompetanse)
DELMÅL 5.2

Ta i bruk ny læringsplattform (lms); Fronter
DELMÅL 5.3

Utvide ressurs ikt-ansvarlige
DELMÅL 5.4

Kontinuerlig oppfølging av utstyr og materiell

TILTAK:    
2013/14 2014/15 2015/16

Følge opp bruk av Orkide 
Oppvekst sin Plan for digital 
kompetanse
Ta i bruk Orkide Oppvekst 
sin Plan for digital 
dømmekraft
Vurdere utvida bruk av 
nettbrett i undervisninga
Følge opp plan for innføring 
av Fronter 
Anskaffe utstyr, maskiner og 
programvare relatert til film-
og musikk
Øke fellespott til kr.60.000,-
fra 2014

Fornye og supplere IKT-
utstyr
Øke IKT-ressurs til 100% 
stilling i kommunen høst 2014

Fornye og supplere IKT-
utstyr
Øke fellespott til kr.100.000,-
fra 2014

Til framsida

Underdokument til plana:
Navn Dokumenttype Ansvar for Når
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utarbeiding       
1. Opplæringslova
2. Kunnskapsløftet Nasjonale læreplaner i fag, 
3. Læringsplakaten Målsettinger for norsk skole
4. Lokale læreplaner for 

fag
Lokale planer i basisfagene Rådmannen 

v/skolefagl. rådgj.
Skolene.                           

Under arbeid

5. Kvalitetssikring i 
vurdering

Oversikt over rutiner for vurdering med 
og uten karakter

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg.
                                             

2010

6. Kvalitetssikring i skolen Skoleeiers helhetlige 
kvalitetssikringssystem etter Lov om 
grunnskolen § 13-10
med årlig rapportering til rådmann og 
politisk utvalg

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg.

IKT-verktøy 
anskaffet.
Tilstandsrapporter 
utarbeides hver 
høst                 

7. Verktøy for 
krisesituasjoner (permer 
på den enkelte skole)

Prosedyrer for håndtering av sorg og 
krisesituasjoner som oppstår plutselig el. 
over tid

Rådmannen 
v/sk.fagl.rådg.

(materialet er 
innkjøpt.)

8.      Prosedyrer for spesial-
pedagogisk 
saksbehandling

Rutiner og maler for håndtering av 
spesialpedagogiske behov 

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg.
                                                

2008

8. Plan for pedagogisk 
bruk av IKT

Digital plan for hva elevene skal kunne 
på de forskjellig trinn og i alle fag

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg.
sammen med IKT-
kontaktene og lærere. 

Plan i samarbeid 
med Orkide 2011-
12, ferdig

9. Språktrappa Oversikt over kriterier for god 
språkutvikling fra barnehage til fullført 
grunnskole 1-16 år

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg.
Sammen med leder 
fra barnehagene, 
lærere, helsestasjon 
og PPT.                                   

Under arbeid          

10. Plan for lokal 
leseopplæring

Fokus på leseopplæring som fremmer 
lesedyktighet både i norsk og øvrige fag

                                            2010/11

11. Plan for 
læringsstrategier

Strategier for leseopplæring og 
læringsstrategier opp gjennom 
skoleløpet 

Indre Nesset barne-
og ungdomssk.
                                             

2009

12. Plan for samarbeid med 
kulturskolen

Oversikt over hva kulturskolen kan bidra 
med inn mot skolenes undervisning i 
estetiske fag.  Samarbeid om personale 

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. Rektorene og 
kulturskole-rektor
           

Ferdigstilles         
2014

13. Plan for den kulturelle 
skolesekken

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg. sammen med 
kulturforum      

Årlig

14. Plan for kompetanse-
utvikling og rekruttering

Kort- og langsiktige tiltak for etter- og 
videreutdanning for 
undervisningspersonalet - etter årlig 
behovskartlegging

Rådmannen v/sk.fagl. 
rådg
                                       
                                               

Årlig

15. Stortingsmeld. 31 Kvalitet i skolen
16. Virksomhetsplan Skolevise planer Rektorene                               Årlig
17. Rutiner for samarbeid 

skole/barnehage
Oversikt: samarbeidsområder, oppgaver 
og tidspunkt gj. året 

Skolefaglig rådgiver
Enhetslederne                        

2009

18. Planer for uteaktivitet Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                              Årlig
19. Plan for utdanningsvalg Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                              Årlig
20. Rutiner for håndtering 

av medisin i skolen og 
SFO

Skolefaglig rådgiver              2009

21. SFO-plan Plan for innhold og organisering i SFO   Skolefaglig rådgiver              2012

22. Ordensreglement Overordna kommunal forskrift Rådmannen 
v/sk.faglig rådg.                                                                              

2010
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23. Skoleruta Oversikt over skoledager og fridager 
gjennom skoleåret,

Rådmannen 
v/sk.faglig rådg. 

Årlig

25. Tilstandsrapport Målsettinger, resultater og vurderinger Rådmannen 
v/sk.faglig rådg.

Årlig

Annet Andre plandokument som måtte være 
relevant i denne sammenheng

Til framsida



Nesset kommune Arkiv: F47

Arkivsaksnr: 2008/955-35

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 6/13 12.02.2013

Orientering om barnevernstjenesten - rapportskjema pr. 31.12.2012

Vedlegg
1 Kopi - Rapporteringsskjema for kommune pr. 31.12.2012

Rådmannens innstilling:

Utvalget tar rapportskjemaet for Nesset kommune for 2. halvår 2012 vedrørende barneverntjenesten til 
etterretning.

Saksopplysninger

Det har i tidligere møter i utvalget vært etterlyst informasjon om barneverntjenesten.

Enhetsleder for helse og omsorg har fått oversendt halvårsrapporten som barnevernet er pliktig til å 
sende Møre og Romsdal Fylke.
I rapporten går det bl.a. fram følgende:

 Antall meldinger til barnevernet siste halvår   2   ( totalt 8 i hele 2012)
 Antall barn med hjelpetiltak pr. 31.12.12        7
 Antall barn under omsorg pr. 31.12.12             3
 Antall barn i fosterheim i Nesset                      4  ( herav 2 som kommunen har plassert selv)
 Det er ingen fristoverskridelser i 2. halvår.

Barneverntjenesten kostet for Nesset kommune i 2012 til sammen kr.2.214.152-.
Utgiftene er fordelt slik:

 Funksjon 244 (gjelder lønn saksbehandlerne og evt. konsulentbistand) kr 1 202 020,-
 Funksjon 251 /252 (gjelder utgifter for tjeneste direkte rettet mot barna) kr 1 012 132,-



Nesset kommune er bl.a. de kommuner i Møre og Romsdal som bruker minst kostnader når det gjelder 
barnevernet. I følge KOSTRA tallene brukte Nesset kommune kr. 3.536,- pr. innbygger fra 0 – 17 år, 
gjennomsnittet i Fylket var på kr. 5.805,-. 

Nesset kommune bidrar med 2,25 årsverk i det felles barnevernsamarbeidet. Det er gitt tilskudd fra 
Fylkesmannen til 0,25 årsverk.
Intensjonen er at barnevernet skal ha kontordag i Nesset en dag pr. uke.
Nesset kommune sitter ikke pr. i dag med en oversikt over antall barn som har som er meldt eller som 
er på tiltak i de andre samarbeidskommunene. Det som likevel er kjent er at både Tingvoll og Sunndal 
har langt flere barn på tiltak enn Nesset.

Vurdering

Det har i ulike fora blitt stilt spørsmål om hvordan samarbeidet med Tingvoll og Sunndal fungerer, 
bl.a. hva får kommunen igjen for det vi betaler for, og er tjenesten god nok.
Det er meget sterkt anbefalt fra Fylkesmannen at mindre kommuner inngår et samarbeid med andre 
kommuner.  Bakgrunn for dette er bl.a. at et barnevernkontor med en til 2 tilsatte vil være for sårbart.  
Det kan fort skje at en plutselig i en periode sitter igjen med en tilsatt, kanskje ingen. I samme periode 
kan en få en tung og vanskelig barnevernsak, hva gjør en da. 
Det en også ser er at fagpersonell søker seg til større fagmiljø.  
I 2012 synes det ut i fra det vi har betalt og det vi får igjen at vi er med på og finansierer 
barneverntjenesten i Sunndal og Tingvoll. Dette kan fort endre seg i 2013 kan det hende at det blir 
motsatt, da kan det bli Nesset som kan få noen tunge og vanskelige saker. 

Det er også blitt stilt spørsmål om hvorfor er det så få barn som har tiltak med hjemmel i 
barnevernsloven i Nesset.  Det kan jo være at Nesset kommune gjennom flere år har drevet godt 
forebyggende arbeid og at det er det resultatet vi ser. Det går bl.a. fram av KOSTRA tallene at Nesset 
kommune er av de kommunene i Fylket som bruker mest på helsestasjon og skolehelsetjenesten. 
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Les dette før du begynner:

Detteskjema skal fyllesut og sendesinn elektronisktil fylkesmanneninnentidsfristennevntnedenfor.

Du kan skriveut heleskjemaetpå din skriver.Bruk øversttil høyre.

Dufinner mer informasjonunder øversttil høyre.Herfinnerdu ogsåopplysningerom hvemclukan kontaktehvisdu har
spørsmålav tekniskkarakter.
Huskå kontrollerealledata før du senderinnskjemaet.
Kommunener ansvarligfor riktigutfyllingav skjemaet.

Med re Istrerin tids unkt t menes 31.12.2012.
Med siste halvår menes perioden før regIstrerIngstidspunktet.

Frist for innsendelse til fylkesmannen er 18. januar 2013

' Fylke

Møre og Romsdal

nsvarlig etat

Helse- og barneverntjenesten

Adresse

Postboks 94

E-post
marianne.romfo@sunndal.kommune.no

KOmmUnensnavn

Nesset

Konta erson

Marianne Romfo

Postnr.Poststed

6601Sunndalsøra

Telefon
716 99130

Inngårkommuneni et interkommunaltsamarbeid,jf. kommuneloven§ 28 a (vertskommunemodellen)?
Hvisja, oppg1hvilkekommunersom inngåri samarbeldet.Deter kun navnetpå kommunenesomskal oppgis.

Nesset, Sunndal og Tingvoll

Ja (;*Nei

1A Stillinger




Antall Herav besatt
Hvormangestillingshjemler(omregnettil hele stillinger)er Fagstillingerknyttettil saksbehandling




det i bamevemtjenesteni kommunen? (inkl.vikarer). 2,25 2,25
Ansatte i vikariat regnesmed.





Hvis kommunenhar én stilling180%og én stillingi
70%, så skal du skriveinn summensomda blir 1,5.

Merkantilestillinger
(inkl.vikarer). 0 0

1B Kompetansetiltak

Hvormyetid er brukttil i kompetansehevendetiltak i
kommunensbamevemtjenestei løoet av siste halvår
(01.07.2012-31.12.2012).Medkompetansetiltakmenes
organiserteopplærings-og kompetansehevingstiltakmed
formål å fremme kvalitetI utførelsenav bamevemtjenestens
oppgaver.(for eksempelinteme og eksteme kursog
organisertveiledningsom går utoverden dagligdagse
veiledningen).

Hvor mye hardenne type opplærings-og kompetansehevingstiltak
utgjorti antalldagsverk(effektivopplæring,dvs ikke inkl reise)
siste halvår(01.07.2012-31.12.2012)for de fagansatte (besatte)
totalt?(rundetav til nærmestehele dag)
Hvormye har dennetype opplærings-og kompetansehevingstiltak
utgjort i antalldagsverk(effektivopplæring,dvs ikke inkl reise)
siste halvår(01.07.2012-31.12.2012)for de merkantile(besatte)
totalt? (rundetav til nærmestehele dag)

Antall

28

0,7

z&OR



2. Meldinger siste halvår
Vi ønskertall på både meldingerog barnsomomfattesav meldingene.

Hvertbarnregnessomen sak, dvs,at dersomén meldingomhandlerflere barn,så skaldettelles
somén meldingpr. barn.

Allemeldinger(skriftlige,muntligeog anonymehenvendelser)til barnevernet(jf. Lovom
barnevemtjenester§ 4-2) regnesmed her.
Flere meldingerom ett og samme barn og samme hendelse regnessomen melding.Likeledes
regnesnye meldingerombarnder undersøkelsenav en tidligeremottattmeldingikkeer avsluttet,
ikke medher.

Dersomundersøkelsener avsluttetogtiltakigangsattog det kommeren nymeldingom bekymring,
må detvurderesi det enkeltetilfelleomdetteer å betraktesomen ny melding.

A Antallmottatte meldingersistehalvår. 2

B Antallmeldingerfraførsomikke ergjennomgått(mottatti perioden01.01.2012-30.06.2012). 0

C Antallmottatte meldingersistehalvårsomikkega grunnlagforgjennomgang.
Dettegjeldermeldingerompersonerover18år, ellersomeråpenbartsjikanøse,
ellerklartknyttettilproblemerutenforbamevemetsansvarsområder.
Tilfellerderbarnevemetkommertilsammekonklusjonetteraiennomaanqav meldingeneføresunderF og
G (forholdutenforbamevemetsansvarsområder). 0

D Antallmeldingerper31.12.2012somikke ergjennomgått.

E Antallgjennomgåttemeldingersistehalvår(A+B-C-D= E).

El Heravgjennomgåttinnen1 uke.

E2 Fristoversittelser(E-E1).

E3 Fristaversittelseri % (E2%av E).

F Antall henlagte meldInger sIste halvår.

G Henlagtpgaforholdsomfallerutenforbamevemloven,jf bvl§ 4-3.
Dvs,at denkonkretemeldingenikkegirgrunnlagfortiltaketterkapittel4 i bamevemloven(inngårunderF).

G1 Visttilanneninstans.
Hvormangeav meldingenesomfallerutenforbamevemloven§ 4-3 er vistvideretil
anneninstans?

H Overførttilbamevemtjenesteni annenkommune/bydel(inngårunderF).

Kommentarer
Hardukommentarertilutfyllingenforpunki2 kanduskrivedetteher.Skrtvmaksimalt6 linjer.

0

Beregnesautomatisk
2

0

Beregnesautomatisk

2

Beregnesautomattsk
100

0

0

0

0



3. Undersøkelser siste halvår

Antall nye undersøkelsersistehalvår (antallsaker= antallbarn).
Tallether skalvære lik antalletgjennomgåttemeldinger(2E)+ antallhenlagtemeldinger(2F).

A Antall avsluttedeundersøkelsersiste halvår. 4

B Antall henlagteundersøkelsersistehalvår. 4

C Vedtakorntiltak fattet av barneverntjenesten. 0

D Antall sakerkonkludertog oversendtfylkesnemnda.
Saker som sendesfylkesnemndautenen ny undersøkelsessaksiste halvår regnesikke medher.

Tld som kommunen/bydelen har brukt på de avsluttede undersøkelsessaker nevnt ovenfor
sIste halvår (antall saker = antall barn). Summen av E, F og G skal være lik tallet I A.

E Innen3 mnd.

F Mellom3-6 mnd.

Merenn6 mnd.

I hvormangeav sakenemedmellom3-6 nind undersøkelsestid
er det besluttetutvidetundersøkelse?

Fristoversittelser(F + G + H).

Fristoversittelser %).

Kommentarer
Har du kommentarerlii utfyllingenfor punkt3 kandu skrivedetteher.Skrivmaksimalt6 Nnjer.

0

1

Beregnesautomatisk

0

Beregnesautomatisk
0

4. Antall barn totalt I tiltak på registreringstidspunktet.

Oppgiantall barnsom i r rin t t er i tiltak i bamevemtjenesten.
Hvert barnskal bare registreresi en kategori.

Antall barn i tiltak på registreringstidspunktet

A Antallbarn i hjelpetiltaktotalt (§4-4). 7

Heravantallmellom18-23år. 0

Antallbarn i hjelpetiltaktotaltsomhartiltaksplan,jf. § 4-5.
Her ønskervi å vite hvormangeav dem sommottarhjelpetiltaksomogsåhar entittaksplan. 7

Antall plassertetter§ 4-4, 5. ledd. 0

Heravantallmellom18-23år. 0

Beregnesautomatisk
Antallbarn i hjelpetiltaktotaltsom ikke hartiltaksplan,jf. § 4-5. 0

2

0

3

1



Fortsettelse: Pkt. 4. Antall barn totalt I tiltak på registreringstidspunktet.

Antall barn plessert etter §,4-24 04,§4=26 (Ikke under omserg) på registrerhigstldspunktet

, B Antall barn plassertetter § 4-24 somikke er underomsorg. 0

Hvor mangeav dissehar tiltaksplan,jf. § 4-28? 0

c Antall barn plassertetter § 4-26 somikke er underomsorg. 0

Hvormangeav dissehar tiltaksplan,jf. § 4-28? 0

Antall barn under omsorg registreringstidspunktet

D Antall barn underomsorgtotalt (§§ 4-12 og 4-8, 2. og 3. ledd). 3

Hvor mangeav dissehar omsorgsplan? 3
Her ønskervi å vite hvor mangeav dem som er underomsorgsom også har gyldigomsorgsplan,jf. § 4-15, 3. ledd.

Antall underomsorg plasserti institusjon. 0

Hvor mangeav de underomsorger også plassertetter§ 4-24? 0

Hvor mangeav de underomsorger også plassertetter§ 4-26? 0

Antall underomsorg plassertifosterhjem. 3

Antall plassert etter § 4-27

Vi ønskerå vite hvor mangesompå registreringstidspunkteter plassert
i §4-27 hjem, og har derfor laget en egen kategorifor disse.
Dissebarna/ungdommeneskal også registreresi B, C eller D ovenfor.

Barn i mIdlertidlge/foreløpIge tiltak på registreringstidspunktet og siste halvår

E P registreringstidspunktet E1 Siste halv r
Antall medflytteforbud (§ 4-8, 1. ledd).

F P registreringstidspunktet Fl iste halv r
Antallbarnmedhjemmeli § 4-6, 1. ledd.

G P registreringstidspunktet G1 Siste halv r
Antall barn plassertetter § 4-6, 2. ledd.

H P registreringstidspunktet H1 Siste halv r
Antall barn plassertetter § 4-25, 2. ledd,2. punktum.o 0

1P registreringstidspunktet 11Siste halv r
Antallmedtiltaketter§ 4-10.

J P registreringstidspunktet JI iste halv r
Antallmedtiltaketter§ 4-11.

K P registreringstidspunktet K1 Siste halv r
Antallmedtittaketter§ 4-8, 2. ledd.2. punktum,jf § 4-9. 0 0

Totalt I tiltak på registreringstldspunktet
L P registreringstidspunktet10

Summenav A-K skalvære lik tallet i L.

Kommentarer
kiardu kørnmøntarertil utfylPngenfor punkt4 kan du skrivedelte her.Skrivmeksimajt6 Ihjer.



5-FOsterbjem

Barn.ifosterhjera,tilsynsansvar og oppfølgingsansvarpå regiStreringstldspunktet

A Antall barn i fosterhjemi kommunentotalt,ogsåde over 18 år.
Her telles bådebamplasserti din kommuneav din kommuneog bam plasserti din kommune
av annenkommune.Bam plassertI beredskapshjemskal ogsåtas medher.

Al Heravantall barnunder18 år i fosterhjemi kommunen.
Her telles bådebamplassedi din kommuneav din kommune,ogbamplassertI din kommuneav annenkommune

B Antall fosterbamsomkommunenhar tilsynsansvar for (kun de under18 år).
Gjelderde under18 år somdin kommunehar tilsynsansvarfor, bådede
under 18 år som er plassertav og i din kommune,i tillegg de under18 år
som er plasserti annenkommune,derdin kommunehar et tilsynsansvar.

Hvor mangeav disse har tilsynsfører? 4

Beregnesautomatisk
Antall av punktB som ikke har tilsynsfører.

C Av punkt B antallbarn som har vært plassed i fosterhjemi merenn 1 år (dvs lengerennsiden 1.1.2012) 4

Cl Av disse antall hvor kravom 4 (eventuelt2 I spesielletilfeller) tilsynsbesøker oppfylt.
Her telles antall besøkfra rapporteringstidspunktetog ett år tilbakeI tid.

Antall av C hvor kravom 4 (eventuelt2 I spesielletilfeller) tilsynsbesøkikke er oppfylt.

D Av punkt B barn somhar vært plasserti fosterhjemi mindreenn 1 år (dvs plassertetter 1.1.2012)

D1 Av disseantall som liggeran til at kravom 4 tilsynsbesøkblir oppfyllt.

Antall av D som ikke liggeran til at kravom 4 tilsynsbesøkblir oppfyllt.

Beregnesautomatisk
4

0

0

Beregnesautomatisk

0

E Antallfosterbamsom kommunenhar oppfølgings- og kontrollansvar for, jf bamevemloven§ 8-4, 2. leddog
fosterhjemsforskriften§ 7. Gjelderde som din kommunehar oppfølgings-og kontrollansvarfor, både de som er
plassertI din kommuneog i tilleggde somer plasserti annenkommuneder din kommunehar oppfølgings-og
kontrollansvar.Gjelderså lenge plasseringenvarer. Barn plasserti beredskapshjemskal også tas medher. 3

F Av punkt E antall barn som har vært plasserti fosterhjemi merenn 1 år (dvslenger ennsiden 1.1.2012) 3

Fl Av disseantall hvorkravom minimum4 (eventuelt2 i særligetilfellerder barnethar boddi sammefosterhjem
i merenn to år) besøker oppfylt.Her telles antallbesøkfra rappoderingstidspunktetog ett år tilbake i tid.

Av disseantall hvorkravom minimum4 (eventuelt2 i særligetilfellerder barnethar boddi sammefosterhjem
i merennto år) besøkikke er oppfylt.

Beregnesautomatisk

0

G Av punkt E antall barn som har vært plasserti fosterhjem i mindreenn 1 år (dvs plassertetter 1.1.2012) 0

G1 Av disseantall hvordet liggeran til at kravom minimum4 besøkblir oppfylt. 0

Beregnesautomatisk
Av disse antall hvor det ikke liggeran til at kravom minimum4 besøkblir oppfylt. 0

4

4

4

0

3



Forts.Pkt5.
Gedkjermlng ev fosterhjena

Antall fostertiem som bamevemtjertestenhar vurdett for godkjenningi perioden.

Antallav dissesornandrekommunerlbydeleri sistehalvårhar bedtdin kommune
foretaformellgodkjenningav fosterhjemfor, og der fosterhjemmetliggerI din kommune.

KOMMentarer
i 1:kirdukomnientarertilutfyllingenforpialçt5kanduskrivedetteher.SktivNsiksirhalt6 linjer.

6. EtterVern siste halvår

Dissespørsmålenedreierseg om ungdomsom din kommuneharhattomsorgenfor, og somer fyllt 18 år sistehalvår.

Antall ungdomsom har vært under omsorgog har fylt 18 år sistehalvår.

Antall av dissesom harfått tilbudom tiltakfra kommunen,mensom har avslåttmed ønskeom et annettiltak.

Antall av disse som harfylt 18 år sistehalvårog som ikke lengerhar tiltak etter bvl. fordi de selv ikke har ønsketdet.

Antall som har fylt 18år sistehalvårog som ikke lengerhar tiltaketter bvl. fordi de har fått avslagfra kommunen.

Kommentarer
Harclukominentarertil III enfor nkt6 kandu,skrivedetteher.Skrivmaksimalt6 liner.

0

0



7. Andre frister for siste halVår

§7-3. Forberedelse til sak etter § 7-10, 2.1edd

A Antall kravfra den privatepart i periodenom endringeri tidligerevedtak,jf § 7-10, 2. ledd i bamevemlovender
kommuneni siste halvårhar forberedtog oversendtkravettil fylkesnemnda. 0

Tid som kommunen/bydelen har brukt 1saken som oppgitt i A
fra kravet ble mottatt tll det ble oversendi til fylkesnemda. Summenav B, C og D skalværebktallet i A

B Innen3 mnd.

C Mellom3-6 mnd.

D Merenn6 mnd.

I hvormangeav sakenemedmellom3-6 mndbehandlingstid
er det besluttetutvidetbehandlingstidtil 6 mnd?

Antallvedtak i h.h.t.§ 4-6, 2. ledd som er bortfalti periodenfordi
oversendelsesfisten ikke er overholdt,jf § 4-6, 4 og 5 ledd.

Antallvedtak i h.h.t.§ 4-25, 2. ledd,2. punktumsomer bortfaltI perioden
fordl oversendelsesfristenikke er overholdt,jf § 4-6, 4 og 5 ledd.

Antall vedtak bortfalt,jf § 4-13, 2. punktum.

Kommentarer
Hardu kommentarertil utfyllingenfor punkt7 kandu skrivedetteher.Sluiv maksimalt6 linjer.

8. Internkontroll

Foretarbamevemtjenestenjevnlig dennomgang (kontrollav internkontrollen)for å sikreat den
oppfyllerkravenetil intemkontrolli intemkontrollforskriften§ 4?

Har bamevemtjenestenskriftligerutinerog prosedyrersom skal bidratil
å sikre korrektsaksbehandling?

Har bamevemtjenestenopplæringsplanfor de ansatte?

Ja

JaCes

Ja r

Nei r

Nei r

Nei r

Underarbeid

Underarbeid

Underarbeid

r

r

Ce 

Andrekommentarer.Skriv maksimalt6 linjer.

ted Dato
Sunndalsrara 09-01-2013

9. Fylles inn av fylkesmannen

Hvor mangefristoversittelserhar kommunen/bydelen?

Heravover 6 mnd.

Heravantallikke godtattbegrunnelserfor utvidetundersøkelsestidtil 6 mnd.
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