
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Formannskapets møterom, Nesset kommunehus 

Dato: 06.02.2018 

Tidspunkt: 14:00 – ca 18:00 

 
 
 
 
Orienteringssaker v/ skolefaglig rådgiver Frode Sundstrøm 

 Innsatsteam mot mobbing 
 Mulig søknad om å bli språkkommune 

 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Eva Solstad Alme Kari Gussiås 
leder sekretær 
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PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 2/18 Referatsaker



PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        
FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 
Besøksadresse: Sunndalsveien 14 
Epost: ppt@sunndal.kommune.no   
Telefon: 71689700  
                                                                                                                     
  
 
Referat fra styremøte: 

Tid: Mandag 18.12.2017 kl. 10.00 – 13.00 
Sted: Sunndal kulturhus, møterom Toppheis 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn:    Funksjon:   Representerer:                    
Per Magne Waagen                 Styreleder   Tingvoll kommune pol.   
Eva Solstad Alme  Nestleder   Nesset kommune pol. 
Ole Anders Andreassen Medlem   Sunndal kommune pol. 
Frode Sundstrøm   Medlem   Nesset kommune adm.  
Bjørn Sletbakk   Medlem   Tingvoll kommune adm. 
Bente Stafsnes   Medlem   Ansattes representant 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall:      
Liv Ingrid Horvli  Medlem   Sunndal kommune adm. 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Mona Reinset   Varamedlem   Sunndal kommune adm. 
 
Sak 5-2017/18: Regnskapsrapport pr. 13.12.2017 
I møtet ble følgende informasjon framlagt: 

 Sunndal kommunestyre har foretatt budsjettregulering på konto 10903 
(Arbeidsgiverandel pensjon) og 10990 (Arbeidsgiveravgift) der utgiftene er redusert 
med til sammen kr. 132 000. Styret i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset stadfester 
budsjett for 2017 vedtatt på styremøte 21.10.2016. 

 I forbindelse med Beredskapsteam mot mobbing har kontoret forpliktet seg til å 
forskuttere et beløp å kr. 370 000 fra Regionalt Forskningsfond Midt-Norge til 
Møreforskning. Beløpet blir refundert i sin helhet i 2018. 

Vedtak: 
Vedlagte regnskapsrapport tas til etterretning. Styreleder og kontorleder gis fullmakt til å 
gjøre økonomiske disponeringer for avslutning av regnskapsåret 2017, herunder overføring 
til fond. 
 
Enstemmig. 
 
Sak 6-2017/18: Søknad om permisjon – Kjersti Ansnes – unntatt offentlighet 
Frode Sundstrøm ba om at hans habilitet ble vurdert, og Sundstrøm ble etter avstemning 
erklært inhabil, jfr. Fvl. § 6a og kommunelovens § 40. Han fratrådte styret under behandling 
av saken. 
Eva Solstad Alme ba også om å få vurdert sin habilitet, hun ble etter votering erklært habil. 
 

mailto:ppt@sunndal.kommune.no


 
Vedtak: 
Kjersti Ansnes innvilges permisjon uten lønn i perioden fom 26.03.18 – tom 22.03.19. 
Vedtatt 5 mot 1, 6 voterende. 
 
Sak 7-2017/18: Barnehage og skole som risiko – drøftingssak 
Guro Ramsøy-Halle innledet til drøfting. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
Enstemmig. 
 
Orienteringssaker: 

 Sunndal kommune har sagt opp husleieavtalen i nåværende lokaler. En forutsetter 
flytting i løpet av 2018. 

 PPT og andre hjelpeinstanser som f.eks. barnevernstjenesten - ulike nye 
samarbeidsformer etter at kommunereformen trer i kraft fra 01.01.2020. Saken tas 
opp på neste styremøte. 

 Skolens Innsatsteam mot mobbing, ca. 60 skoler er påmeldt. 
 Medarbeidersamtaler – gjennomføres i løpet av januar 2018. 

 
 
Nytt styremøte berammes til mandag 19.03.2018 kl. 09.00 – 12.00,  PPT’s møterom. 
Møreforskning er bedt om å delta på møtet for å orientere om status i Beredskapsteam mot 
mobbing. 
 
 
 
 
 
 
Per Magne Waagen (sign)    Trond Hansen Riise (sign) 
Styreleder      Sekretær



Tøndergård skole og ressurssenter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 24. november 2017 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide     Molde kommune 
  Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune 
  Rolv Sæter     Gjemnes kommune   
  Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 
  May Britt Skavnes    Vestnes kommune 

Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 
      
For øvrig møtte:  

Kari Volden     Utdanningsavdelinga 
Marianne Oma    Utdanningsforbundet 
Eli Bakke     Rektor, sekretær for styret 

 
Nesset, Midsund og Eide kommuner meldte forfall. Disse hadde også forfall: Kjersti Løge – 
representantskapet, Matthias Engel – foreldrerepresentant og Nora Jørgensen – inspektør. 

 
SAK 46/17  REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 47/17 GODKJENNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT FOR TØNDERGÅRD SKOLE                                   
OG RESSURSSENTER I PERIODEN 2018 OG 2019 

Enstemmig vedtak: 
Tøndergård skole og ressurssenter vurderes som eget rettssubjekt av eierne i 2018 og 2019. 
Ulike samarbeidsformer skal utredes i løpet av 2018, og behandles i skolens eierkommuner i 
løpet av skoleåret 2018/2019. 
 

SAK 48/17  BUDSJETTFORSLAG 2018 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til budsjett med en utgifts- 
og inntektsramme på kr. 53.563.000,-. 
 

SAK 49/17 FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2018 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til investeringsbudsjett 
2018. 
 

SAK 50/17  NEDBETALING AV LÅN I 2017 
Enstemmig vedtak: 
Lånet i Kommunekreditt Norge innløses i 2017. Art 17801 Elevandel eierkommune skole, som 
viser en merinntekt i forhold til budsjett 2017, justeres opp med kr. 1.000.000,- og art 15401 
Avdrag på lån justeres til 1.415.000,-. 
 
 
Møtet slutt kl. 14.30 
 
Eli Bakke, sekretær 



 
 
 
 
 

STYREMØTE 
 

24.11.2017 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 Saksliste og sakspapirer 
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Molde 24.11.2017 
 

 
 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

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

 
Møtet avholdes: 
 
- Dato:                 Fredag 24.11.17 
- Tid:     Kl. 13.00 
- Sted:     Kantina, Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Saksliste: 
 

SAK  46/17 Referatsaker ..................................................................................... 3 

SAK 47/17 Godkjenning av regnskap og budsjett for Tøndergård skole og 
ressurssenter i perioden 2018 og 2019 ............................................................... 4 

SAK 48/17 Budsjettforslag 2018 .......................................................................... 7 
SAK 49/17 Forslag til investeringsbudsjett for 2018 .......................................... 13 

SAK 49/17 Nedbetaling av lån i 2017. ............................................................... 15 
 
Styrerepresentantene har tidligere mottatt skriv om tidspunktet for møtet. Vennligst gi 
beskjed til skolen på telefon 71 19 56 60 dersom du eller vararepresentanten ikke kan 
møte. 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til orientering. Møtet starter med en 
omvisning på skolen. 
 
 
 
 
Rolf Harald Blomvik (sign.)                                                    Eli Bakke 
Leder                                                                                        sekretær 
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          Molde 27.11.15 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 46/17 Referatsaker 

575 299,5 19.09.2017 FO plass Arbeidsavtale internat TSR 

586 Erasmus+ 27.09.2017 SIU Bekreftelse på mottatt underskrevet kontrakt 

622 ventilasjon 20.10.2017 Xpro v/Helge Rønning Referat byggemøte 2 

635 298,2 26.10.2017 Anne Oterhals Ny revisor for 2017, Tore Kvisvik 

640 forsikring 30.10.2017 Gjensidige v/ Øyvin Hansen Elevforsikring 

641 ventilasjon 30.10.2017 Urd Klima Oppdal AS Perm/minnepinne med beskrivelse av anlegget 

647 298 02.11.2017 Bo Nielsen, fagseksjon skole Ny versjon Visma Flyt skole 

663 299,2 14.11.2017 Fagforbundet Nye rutiner - trekkmelding 

666 271 15.11.2017 Fylkesmannen i M&R Avslutning av tilsyn 

     

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

297 299,5 27.09.2017 Tillitsvalgte FO Arbeidsavtale internat 2017-2018 

302 257 06.10.2017 Div. 
Innkalling til møte i samarbeidsutvalget/ 
skolemiljøutvalget 

344 271 17.10.2017 Fylkesmannen i M&R Svar på Tilsynsrapport 

429 257 07.11.2017 Div. Referat møte samarbeidsutvalget 

430 663 07.11.2017 Alle foresatte Informasjon om julemesse på Tøndergård 

431 2 07.11.2017 Alle eierkommuner Refusjon 5% på ekstra skoleplasser 

432 2 07.11.2017 Alle eierkommuner Refusjon ubrukt eierandel 2017 

433 223 07.11.2017 Arbeidsutvalet Innkalling til møte 

434 663 07.11.2017 Alle foresatte Informasjon om kikhoste 

452 223 14.11.2017 Arbeidsutvalget Referat fra møte 10.11.2017 

 
 
 

 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering 
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Molde 25.11.16 
 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 47/17 Godkjenning av regnskap og budsjett for Tøndergård skole og 
ressurssenter i perioden 2018 og 2019 

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

samarbeidsformer er under vurdering (styresak 43/17).  

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

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

kommunereformen er da gjennomført. Videre ble det bestemt at ulike 

samarbeidsformer skal utredes i løpet av 2018, og at framtidig samarbeidsmodell, 

skole-eierkommuner skal være på plass til 1.01.2020. Siden Tøndergård skole og 

ressurssenter er registrert som et organisasjonsledd under Molde kommune i 

Brønnøysundregisteret, ble det i møtet bestemt at Molde kommune skal godkjenne 

budsjett og regnskap for Tøndergård skole og ressurssenter til ny modell er på plass. 

Dette i henhold til lov og forskrift rundt budsjett og regnskap.  

Økonomiavdelingen i Molde kommune hadde videre et møte med revisjonen den 29. 

september 2017 for å avklare hva som var tilstrekkelig behandling av Tøndergård skole 

og ressurssenters årsregnskap og årsbudsjett frem mot 2020. I dette møtet ble et nytt 

alternativ gjort kjent. Økonomiavdelingen, Molde kommune, mener at dette forslaget 

er den beste løsningen de neste to årene. 

 

Ny løsning frem til 2020 

Tøndergård skole og ressurssenter er som nevnt formelt sett registrert som et 

organisasjonsledd under Molde kommune i Brønnøysundregistrene. Med andre ord 

ikke registrert som egen juridisk enhet. Praksis har imidlertid vært at Tøndergård skole 

og ressurssenter har vært ansett som egen juridisk enhet av eierne. I forskrift om 

årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og forskrift om årsregnskap for 

kommuner og fylkeskommuner står følgende: 

 

 

 

 

 

mailto:tondergard@o2i.net
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Forskrift om årsbudsjett:   

 

 
 
Forskrift om årsregnskap: 

 
 
Begge forskriftene sier det samme, men det ene omhandler årsbudsjett og den andre 

årsregnskap og årsmelding. Tredje ledd i begge forskriftene sier at dersom deltakerne 

vurdere §27-samarbeidet til å være et eget rettssubjekt, er det er mulig å videreføre 

dagens praksis.  

 

mailto:tondergard@o2i.net
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Det vil si at Tøndergård skole og ressurssenter fastsetter eget årsbudsjett, avlegger 

eget årsregnskap og avgir årsberetning etter kravene i forskrift for interkommunale 

selskaper.    

 

For å videreføre dagens praksis er det viktig at dette formaliseres. Dette for å være 

ryddig frem til 2020. Det må da fattes et vedtak om at skolen skal anses som et eget 

rettssubjekt i denne perioden. I forskriftene står det at denne avgjørelsen kan 

delegeres til styret i samarbeidstiltaket. Begrepet «styret» i forskriften er ment å være 

øverste styringsorgan for samarbeidstiltaket. For Tøndergård skole og ressurssenter 

vil det være representantskapet.  

 

Økonomiavdelingen i Molde kommune foreslår utfra dette at det blir formalisert at 

Tøndergård skole og ressurssenter vurderes som eget rettssubjekt av eierne. Det 

gjøres ikke endringer rundt den formelle registreringen i Brønnøysundregistrene nå. 

Dette må eventuelt ordnes dersom etter at ny samarbeidsform er avklart og da 

gjeldende fra 1.01.2020. Det følger av dette at årsbudsjett, regnskap og årsmelding 

skal tilfredsstille krav i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper. Molde kommune vurderer å stille ytterligere spørsmål rundt 

veiledende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Tøndergård skole og ressurssenter 

avklarer sammen med Molde kommune om videre avklaring rundt moms-

kompensasjon er nødvendig.  

 

 

Innstilling: 

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

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

eierkommuner i løpet av skoleåret 2018/2019.   
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Molde 24.11.17 
 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 48/17 Budsjettforslag 2018 

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

Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

 

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

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

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

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

kommune etter avtale. 

 

 

Budsjettrammen 

Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 

og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  

I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner.  

Både fylkeskommunen og en del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de 

plassene de abonnerer på.  

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

 

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

Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede ekstraressurser på 

enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i vårsemesteret 2018.  Antall 

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

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

justering i løpet av høsten 2018 når antall elever skoleåret 2018/2019 er klart, og vi 

dermed ser det reelle behovet for personale. 

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

2018, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 

mailto:tondergard@o2i.net
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videregående skole. Prisen på tjenesten blir vanligvis regulert etter konsumpris-

indeksen der arbeidslønn er dominerende faktor. Fra 1.1.2018 er prisen kr 870,- pr. 

time. 

 

Budsjettforslag for 2018 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 

Grunnskoleelever 

Skole: 

16 abonnementsplasser. 

19 ekstra skoleplasser våren 2018, 18 ekstra plasser høsten 2018. 

4 gjesteelever våren 2018, 4 gjesteelever høsten 2018. 

 

Internat: 

2,5 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2018, 3 plasser høsten 2018. 

 

3 gjesteelever våren 2018 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 

4 gjesteelever høsten 2018. 

 

Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal fylkeskommune) 

Skole: 

18,5 elever våren 2018 

18 elever høsten 2018. 

 

Internat: 

6 elever våren 2018. 

6 elever høsten 2018 

 

Samlet elevtall vårsemesteret 2018 er 58, inkludert delte plasser. Med bakgrunn i de 

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

tilnærmet likt elevtall for neste høst i forhold til det vi har våren 2018. Både skole og 

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

lavere elevtall høstsemesteret 2018 enn budsjettert, vil dette bli justert i budsjett-

justeringene høsten 2018  

Behovet for internat varierer fra år til år. De siste årene har vi hatt ledig kapasitet. 

Fylkeskommunen betaler internatplass for elever i videregående skole som ikke bor i 

pendleravstand.  

Dette skoleåret er både hybelhuset og de tre internatene i bruk. Internat 1 brukes 

imidlertid til undervisningslokale. 
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Beregning av skole- og internatsatser for 2018 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 

beregnet til 2,4 % (okt.16-okt.17) Konsumprisindelsen (varer og tjenester) er i samme 

perioden beregnet til 1,2 %.  

Skolen har de senere årene hatt et betydelig mindreforbruk. Bygningsmasse fra 1972 

har gitt utfordringer i forhold til nødvendige rehabiliteringsarbeider. Skolen fikk bl.a. 

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

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

av alder, og var klar for utskifting.  

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

ferdigstilt. Skolens mindreforbruk har gjort nødvendige vedlikeholdsarbeid mulig uten 

låneopptak.  

Slik vi ser det er ikke behovet for større reserver på fond nødvendig i framtiden. 

Tross en forventet lønnsøkning på 3,9% neste år (KLPs prognoser i forbindelse med 

at vi får et hovedoppgjør) har vi derfor foreslått en justering av skole og 

internatsatsene med kun 1,5 % for 2018. 

Satsene for skoleplass og internatplass for 2018 blir dermed slik: 

 

 Sats 2017  2018 

Skoleplass 451 000 458 000 

Internatplass 456 000   463 000 

 

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

1.08.2018, om kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og 

Romsdal fylkeskommune. Det er fattet et enstemmig vedtak i utdanningsutvalget om 

videreføring av denne avtalen. Utdanningsavdelingen har foreslått en prolongering av 

gjeldende avtale for et år. Inneværende avtale blir derfor gjeldene til 1.08.2019. Vi 

håper på at en ny avtale er på plass i løpet av første halvdel av 2018. Dette er viktig 

for å sikre forutsigbarhet i forhold til arbeidet vårt. 

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

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 

 

- arbeidsgiveravgift 14,1 %  

- arbeidsgivers premie i KLP 19,5 %  

- arbeidsgivers premie i SPK 12.35 % 

- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.08.2017 

- forventet pris og lønnsvekst  
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Utgiftsposter 

10 Fast lønn 

Lønnsutgiftene legger budsjett 2017 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 

 

0121 Ansvar 82300 Lønn lærere 

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

enkelte pr. 01.08.2017. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 

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

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

på grunn av seniortiltak. Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veilednings-

tjeneste er innbefattet i lønnsutgiftene.  

 

0111 Ansvar 82310 Lønn faste stillinger  

Lønnsutgiftene på internatet baserer seg på lønnsplassering pr 1.8.2017. På grunn av 

bl.a. organisasjonsendringer med reduksjon av administrasjonsressurs på internatet 

har 3 ansatte en høyere årslønn enn de ville ha hatt ved ordinær tilsetting. Det er tatt 

høyde for dette i budsjettet 

 

Driftsutgifter. 

14501 Refusjon ubrukt eierandel 

I samarbeidsavtalen for Tøndergård skole og ressurssenter er det bestemt at 

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

prisen.  I 2017 er maks beløp tilbakeført. Dette utgjør kr. 451.000,- 

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

innebærer at eierkommunene som kjøper plasser utover abonnementsplassene får 

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

For 2017 utgjør dette en tilbakebetaling på kr 432 208,- 

Vi ser for oss en tilsvarende tilbakebetaling også i 2017. Det er tatt høyde for dette i 

budsjettet. 

 

14702 Overføringer til Molde kommune 

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

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

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

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

IKT, muligheter for konsultasjoner med personalavdelingen og kommuneadvokat er 

tjenester skolen nå må betale for. Det er tatt høyde for dette i budsjettet. 
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12303 Innleid vedlikehold bygg og anlegg 
I strategiplanene for rehabilitering av bygningsmassen er vedlikehold av utvendige 
vegger vedtatt utført. Arbeidet er planlagt finansiert av midler avsatt på driftsbudsjettet 
og består i tetting av sprekker i mur (armeringsskader), behov for malingsarbeider av 
mur og beising av trevegger. I 2017 har vi hatt forsterket vaktmestertjeneste gjennom 
samarbeid med NAV. Arbeidet er slik godt i gang, men det gjenstår fortsatt et stort 
arbeid her. Siden avtalen med Nav utgår i november 2017, kan det bli aktuelt å leie inn 
ekstern arbeidskraft for å få ferdigstilt dette arbeidet. Vi har tatt høyde for at dette 
arbeidet kan finansieres av midler avsatt på driftsbudsjett for 2018.  
 

Inntektsposter 

 

17290 Refusjon mva. 

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

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

forhold til drift og investering.  

 

7301 Fylkestilskudd 

Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 18,5 skoleplasser og 6 internatplasser 

vårsemesteret 2018. Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av 

elevene. Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, 

og mange av elevene er avhengig av internattilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp 

til et tilnærmet tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2018 som for 

vårsemesteret i vårt forslag til budsjett.  

7503 Refundert fra gjesteelever 

Det budsjetteres med 4 gjesteelever våren 2018 og 4 elever høsten 2018. 

På internatet budsjetteres det med 3 internatelever våren 2018 og 4 elever for 

vårsemesteret. 

 

7502 Internatopphold eierkommuner 

Det budsjetteres med 2,5 elevplasser for våren 2018 og 3 for høsten 2018.  

 

7501 Elevandel eierkommunene 

16 abonnementsplasser, samt kjøp av 19 ekstra skoleplasser våren 2018 og 18 ekstra 

plasser høsten 2018. 

 

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

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

blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2017 er lagt til grunn for 2018 
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Budsjettjusteringer høsten 2018 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen i 

høstsemesteret. 

 

 

Avslutning 

I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  

 

• Elektronisk arkivering. 

• Veiledningstjenesten  

- følge opp de behov eierkommunene har.  

- arrangere og gjennomføre kurs. 

• Avklare evt. videre samarbeid med fylkeskommunen etter 1.08.2019 

• Avklare hvilken selskapsform Tøndergård skole og ressurssenter være fra 

1.01.2020 

• Inkluderende arbeidsliv videreføres 

• Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte og 

forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

• Følge opp plan for rehabilitering vedtatt av styret i sak 4/17, 7.april 2017, 

Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen  

 

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

ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens elever på en tilfreds-

stillende måte.. 

Regnskap pr 17.11.2017 og budsjettforslag for 2018 følger vedlagt. Budsjett for 2018 

balanserer på kr. 53.563.000,-  

 

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

2018 godkjennes. 

 

Innstilling: 

Styret godkjenner forslag til budsjett for 2018 med en utgifts- og inntektsramme på kr. 

53.563.000,- 
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Molde 24.11.17 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 49/17 Forslag til investeringsbudsjett for 2018 

 
I styresak 4/17 Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen 
ble prioriteringer i forhold til rehabiliteringsoppgaver vedtatt. 
Arbeidet sommeren 2017 er i samsvar med vedtatt plan. 
 
1.Oppgradering av skolens sørvestfløy med 

• Nytt varme og ventilasjonsanlegg 

• Nye vinduer, etterisolering av vegger på øst og sørveggen 

• Maling av vegger, utskifting av dører og nytt gulvbelegg 
 
2. Ferdigstillelse av universelt utformet aktivitetsplass.  
Aktivitetsplassen er klar til bruk, men etter avtale med entreprenør gjenstår en del 
arbeider før plassen framstår som avtalt. 
 
I strategiplanene står følgende arbeid for tur: 
 
Kjøkkeninnredning 
Kjøkkeninnredningen på internat 3 ble skiftet sommeren 2014. I henhold til vedtatt 
rehabiliteringsplan er montering av nye kjøkkeninnredninger vedtatt montert på 
internat 1 og 2 sommeren 2018.  
 
Framtidige utfordringer: 
 
Mangelfull drenering, internat 2 
Det er oppdaget at vann trenger inn gjennom grunnmuren på østdelen av nordveggen 

på internat 2. Dette skyldes ifølge vaktmester dårlig drenering rundt denne siden av 

internatbygningen. Vaktmester har vært i kontakt med entreprenør som har konkludert 

med at det er behov for drenering og tetting av grunnmur på denne siden av 

internatbygningen. Siden skolen har tre like internatbygg, er det grunn til å tro at det 

bare er et tidsspørsmål før tilsvarende arbeid blir påkrevd også på de tre andre 
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internatene. Vi foreslår at det settes av kr 450.000 til dette arbeidet i 2018. Midlene 

overføres fra udisponert disposisjonsfond 

 

 

Skolebil 

Den ene av skolens to minibusser, en 9-seter Renault Traffic, 2004 modell, bærer 

tydelig preg av alder og slitasje. Denne bilen er av en slik størrelse at det ikke settes 

krav til at sjåfør har førerkort for minibuss. Bilen blir derfor brukt av flere sjåfører, og 

blir benyttet både i undervisningssammenheng (kjøring til og fra svømming, friluftsliv, 

riding etc), til kjøring til fritidsaktiviteter på internatet, samt til skoleskyss. Skolen har 

hatt en rekke reparasjonskostnader på bilen siste årene, og den er nå i forskriftsmessig 

stand. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at tidspunkt for behov for utskifting nærmer seg, 

og foreslår at det settes av kr 500.000 på investeringsbudsjett for 2018 til dette. Beløpet 

overføres fra udisponert disposisjonsfond. 

 

 
 
 
Vi foreslår følgende investeringsbudsjett for 2018: 

 
Investeringsbudsjett 2018: 
 

1. Ev. økning i KLP egenkapitalfond    Kr  200.000,- 
Dekkes fra disposisjonsfond 

2. Dreneringsarbeider rundt internatbygningene   Kr 450.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond 

3. Ny Skolebuss (skifte ut 9 seter Renault Traffic,  
2004 modell):        Kr.  500.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond 

4. Utskifting av kjøkkeninnredning på internat 1 og 2  Kr  150.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond       
 

TOTALT         Kr   1.300.000,- 
 
 
Innstilling:                                                                            
Styret godkjenner forslag til investeringsbudsjett 2018 
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Molde 24.11.17 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 49/17 Nedbetaling av lån i 2017. 

En vurdering av budsjett/regnskap pr. dato tyder på et overskudd for 2017. 

Skolen har pr dato låneopptak i to ulike banker, med total gjeld pr dato på kr 4,255.000.  

Et lån på 7,5 millioner ble tatt opp i KLP Kommunekreditt AS i 2004 i forbindelse med 

innredning av underetasjen i skolebygningen. Dette arealet er nyttet til personalrom, 

arbeidsplass for ansatte, læremiddelsamling og kontorer.  

Pr. dato har lånet en restgjeld på kr. 975.000,- 

 

I oktober 2012 tok skolen opp et lån på 4 mill. i Kommunalbanken i forbindelse med 

oppføring av nytt skolebygg. Dette lånet har pr. dato en restgjeld på kr 3.280.000,- 

 

Å ta opp lån i forhold til utbedringer ved skolen krever en omfattende saksbehandling. 

Siden skolen har 9 eierkommuner må låneopptaket godkjennes i den enkelte 

kommunes kommunestyre. Er en av eierkommunene på «Robekklisten», må en ha 

fylkesmannens godkjenning på låneopptaket. Skolens eierkommuner må garantere for 

deler av lånet etter en vedtatt fordelingsnøkkel.  

 

I skolens samarbeidsavtale heter det i pkt. 9.5: 

Eventuell ny kapital som må tilveiebringes ved utbygging, ombygging, vesentlig og 

større reparasjoner, må garanteres av eierkommunene. Renter og avdrag dekkes av 

eierkommunene i forhold til innbyggertallet i den enkelte kommune ved siste årsskifte 

før opptak av lånet (lånene) 

 

Renter og avdrag på låneopptakene har så langt blitt dekt av skolens driftsbudsjett. 

Usikkerhet rundt omfanget av framtidig samarbeid med fylkeskommunene og framtidig 

samarbeidsavtale i forbindelse med kommunereformen bidrar til mindre forutsigbarhet 

rundt framtidig driftsinntekter. Vi foreslår derfor lånet i KLP Kommunekreditt innløses i 

2017. Art 17801 Elevandel eierkommune skole, viser merinntekt i forhold til budsjett 

2017.Denne budsjettposten justeres samtidig opp tilsvarende slik at budsjett 2017 blir 

i balanse. 

 

Innstilling:  

Lånet i Kommunekreditt Norge innløses i 2017. Art 17801 Elevandel eierkommune 

skole, som viser en merinntekt i forhold til budsjett 2017, justeres opp med                        

kr. 1.000.000,-. 
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2018) - År/Periode 2018 1 - 11 17.11.2017
Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 15.000.000 12.819.054 14.500.000 12.986.434
  10121 LØNN LÆRERE 12.500.000 11.114.966 12.500.000 10.863.134
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 30.000 25.221 30.000 25.281
  10141 LØNN VAKTMESTER 360.000 556.860 345.000 263.717
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 18.000 20.828 15.000 7.189
  10201 FERIEVIKAR 15.000 1.906 15.000 2.146
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 93.765 100.000 56.641
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 250.000 394.001 250.000 389.339
  10221 PERMISJONSVIKAR 20.000 69.775 20.000 10.182
  10391 EKSTRAHJELP 300.000 353.965 300.000 252.595
  10501 KLESGODTGJØRELSE 30.000 26.568 30.000 27.273
  10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 0 8.500 0 0
  10751 FASTLØNN RENHOLD 480.000 417.115 460.000 418.986
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 10.000 13.304 10.000 17.475
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 10.000 8.197 10.000 16.155
  10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 10.000 26.419 40.000 36.354
  10811 GODTGJØRELSE STYRET 19.000 0 19.000 0
  10911 PENSJONSANDEL KLP 3.132.000 2.464.016 3.109.000 2.417.287
  10912 PENSJONSANDEL SPK 1.547.000 1.259.875 1.535.000 1.251.924
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -160.000 -210.021 -107.000 -367.961
  10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 0 15.291 0 17.067
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 95.000 90.757 78.000 92.241
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 25.000 6.496 25.000 22.308
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.699.000 4.088.020 4.623.000 3.958.256
  11001 KONTORUTGIFTER 30.000 20.732 30.000 10.571
  11051 LÆREMIDLER/BØKER 61.000 54.310 40.000 30.244
  11052 LÆREMIDLER/MATERIELL 120.000 44.509 120.000 26.876
  11053 MAT OG HELSE 120.000 114.462 120.000 5.460
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE25.000 818 25.000 16.025
  11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 0 0 0 133.704
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 60.000 92.046 50.000 108.452
  11151 MATVARER 30.000 2.932 40.000 23.709
  11152 BEVERTNING 25.000 33.241 10.000 4.505
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 50.000 94.806 40.000 48.860
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 25.000 27.189 20.000 15.069
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL20.000 13.643 20.000 23.270
  11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 0 0 19.000 0
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 10.000 5.716 10.000 11.362
  11297 ØREDIFFERANSE KOMMUNAL FAKTURERING 0 0 0 1
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 80.000 80.451 80.000 121.947
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 15.000 11.555 20.000 17.990
  11306 PORTO 12.000 9.681 12.000 10.802
  11309 BANKOMKOSTNINGER 3.000 1.780 5.000 1.473
  11401 ANNONSEUTGIFTER 5.000 4.599 5.000 3.010
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 20.000 10.638 40.000 11.163
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 0 5.680 0 8.274
  11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 40.000 29.061 40.000 6.620
  11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 20.000 3.000 20.000 8.767
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 20.000 1.200 20.000 18.934
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 85.000 112.796 85.000 82.736
  11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 7.319 0 4.917
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 4.000 3.520 4.000 3.520
  11661 STIPEND - OPPGPL/AVG.FRI 100.000 100.000 0 0
  11662 ETTERLØNN DØDSFALL OPPGPL./AVGFRI 0 33.191 0 0
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 30.000 36.144 25.000 33.254
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2018) - År/Periode 2018 1 - 11 17.11.2017
Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 20.000 20.497 8.000 17.391
  11721 SKYSS AV ELEVER 40.000 3.500 20.000 14.580
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 20.000 56.490 60.000 47.420
  11801 ELEKTRISK STRØM 265.000 234.744 250.000 214.539
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR109.000 117.829 102.000 69.323
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.212.000 0 200.000 104.072
  11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3.000 2.073 3.000 3.835
  11855 ADM TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP -IKKE AVG.PL. 0 153 0 171
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 15.000 9.549 15.000 11.682
  11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 100.000 101.045 90.000 100.687
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 45.000 31.607 45.000 39.625
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 45.000 40.681 45.000 33.632
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 25.000 9.995 35.000 31.791
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR15.000 9.620 15.000 11.642
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 50.000 38.522 70.000 76.472
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 108.000 28.241 100.000 86.735
  12251 LEASING AV MASKINER 25.000 20.679 25.000 18.268
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 150.000 3.501 150.000 16.878
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 60.000 75.804 40.000 52.372
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 45.000 34.433 40.000 36.220
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 25.000 23.381 20.000 17.989
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 20.000 23.517 20.000 20.585
  12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL200.000 178.684 300.000 243.935
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 15.000 0 15.000 3.750
  14290 BETALT MVA DRIFT 300.000 276.808 300.000 289.972
  14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 1.000.000 0 1.000.000 0
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 0 0 300.000 262.652
  14504 REFUSJON LØNN 600.000 405.095 800.000 621.617
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 947.000 116.977 10.000 -7.796
  15001 RENTER PÅ LÅN 90.000 36.105 90.000 38.926
  15101 AVDRAG PÅ LÅN 415.000 205.000 415.000 205.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 310.000 7.068.829 7.068.800 3.475.929
  16212 VARSELGEBYR 0 -560 0 -201
  16215 INNTEKT EGNE KURS -30.000 -86.950 -30.000 -4.000
  16301 LEIEINNTEKTER -12.000 -9.720 -30.000 -14.190
  17001 REFUSJONER FRA STATEN 0 -400.232 0 -49.217
  17003 REFUSJON SPK 0 0 -900.000 0
  17101 REFUSJON SYKELØNN -322.000 -521.914 -260.000 -1.001.813
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -250.000 -254.955 -250.000 -193.011
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -300.000 -276.808 -300.000 -289.121
  17301 FYLKESTILSKUDD -13.900.000 -15.259.288 -15.800.000 -16.078.352
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3.060.000 -3.181.906 -2.900.000 -3.866.852
  17504 REF SKYSS ELEVER 0 0 0 -2.270
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -100.000 -278.402 -100.000 -129.053
  17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -26.700.000 -27.471.373 -25.500.000 -24.429.387
  19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -100.000 -162.084 -120.000 -172.396
  19009 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 -18 0 -132
  19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD 0 -4.268.829 -4.268.800 -3.475.929
Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING 0 -8.379.786 0 -9.990.492

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 4.800.000 4.451.794 5.000.000 5.305.727
  10121 LØNN LÆRERE 0 0 0 1.905
  10141 LØNN VAKTMESTER 75.000 115.438 70.000 113.022
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 620.000 574.512 560.000 686.405
  10201 FERIEVIKAR 10.000 12.347 10.000 1.451
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2018) - År/Periode 2018 1 - 11 17.11.2017
Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 99.792 100.000 100.454
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 70.000 209.982 62.000 477.536
  10221 PERMISJONSVIKAR 25.000 17.211 25.000 80.511
  10391 EKSTRAHJELP 40.000 50.602 40.000 90.901
  10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 0 0 0 834
  10501 KLESGODTGJØRELSE 10.000 9.209 10.000 11.428
  10751 FASTLØNN RENHOLD 195.000 170.236 185.000 167.152
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 0 1.458 0 0
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 0 50.262 0 0
  10911 PENSJONSANDEL KLP 1.120.000 995.732 1.173.000 1.251.730
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -160.000 -224.772 -45.000 17.391
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 22.000 20.695 16.000 22.255
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 7.000 1.334 7.000 5.677
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 987.000 899.609 1.011.000 1.015.404
  11001 KONTORUTGIFTER 6.000 8.028 6.000 1.445
  11053 MAT OG HELSE 0 0 0 8.350
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 0 0 3.000 0
  11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 5.000 0 5.000 0
  11151 MATVARER 185.000 202.683 200.000 200.260
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 25.000 33.602 35.000 28.671
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 12.000 13.582 12.000 11.325
  11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 2.000 5.006 2.000 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 6.000 4.797 6.000 3.418
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 5.000 3.669 6.000 6.345
  11306 PORTO 3.000 3.144 4.000 3.600
  11401 ANNONSEUTGIFTER 1.000 765 2.000 0
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 3.000 0 5.000 0
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 20.000 0 20.000 0
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 10.000 0 10.000 0
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2.000 2.382 2.000 2.312
  11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 132 0 131
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 15.000 17.347 15.000 16.534
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 12.000 12.056 8.000 8.695
  11721 SKYSS AV ELEVER 0 0 0 2.908
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0 255 0 194
  11801 ELEKTRISK STRØM 150.000 140.852 150.000 142.499
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR36.000 23.566 21.000 68.250
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.46.000 0 40.000 69.382
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 0 4.635 0 0
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 40.000 28.225 37.000 39.625
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 40.000 36.881 36.000 40.675
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 28.000 25.099 20.000 28.164
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 0 835 0 810
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 31.000 20.587 30.000 16.645
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 10.000 770 35.000 27.826
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 10.000 6.134 10.000 3.217
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 0 2.014 0 10.136
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 23.000 11.478 20.000 18.110
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 5.000 5.863 5.000 17.344
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 5.000 3.836 5.000 1.743
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 2.000 0 2.000 3.750
  14290 BETALT MVA DRIFT 130.000 123.306 130.000 132.012
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 0 0 90.000 119.819
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 2.523 0 0
  16302 ELEVHUSLEIE 0 -20.000 -40.000 -96.000
  17101 REFUSJON SYKELØNN -70.000 -533.791 -62.000 -975.422
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2018) - År/Periode 2018 1 - 11 17.11.2017
Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER 0 0 0 -58.387
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -130.000 -123.306 -130.000 -132.012
  17301 FYLKESTILSKUDD -2.778.000 -3.192.000 -3.192.000 -2.722.583
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4.284.000 -4.083.218 -4.520.000 -5.908.587
  17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1.527.000 -1.216.822 -1.252.000 -1.584.185
Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 0 -969.646 0 -1.093.201

T O T A L T 0 -9.349.432 0 -11.083.693
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 01. DESEMBER 2017 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Edmund Morewood (vara)  Nesset kommune 

Jan Karstein Schjølberg  Gjemnes kommune 

Odd Helge Gangstad   Midsund kommune 

Atle Hammerbukt (vara)   Eide kommune 

Arnfinn Stige    Vestnes kommune 

Hilde Mjelva    Rauma kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Fræna og Aukra kommuner hadde forfall. 

 

 

SAK 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

SAK 10/17 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2016/2017 

Enstemmige vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for 
skoleåret 2016/2017 til orientering.  
 

SAK 11/17 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme og ventilasjonsanlegg / 

Videre arbeid med siste del av prosjektet 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet tar orienteringen vedrørende kostnader for prosjektet rehabilitering av 

sør-vestfløyen til orientering 

 

SAK 12/17 Universelt utformet aktivitetsplass 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet tar saken til orientering. 
 

SAK 13/17 Kommentarer til driftsbudsjett for 2017 

Enstemmig vedtak:  

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

budsjett for 2017. 

 

 

 

 

 



 

SAK 14/17 Godkjenning av regnskap og budsjett for Tøndergård skole og ressurssenter i 

perioden 2018 og 2019 

Enstemmig vedtak:  

Tøndergård skole og ressurssenter vurderes som eget rettssubjekt av eierne i 2018 og 2019. 

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

løpet av skoleåret 2018/2019. 

 

 

SAK 15/17 Budsjettforslag 2018 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2018 med en utgifts- og inntekts-
ramme på kr. 53.563.000,-. 
 

SAK 16/17 Forslag til investeringsbudsjett for 2018 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett for 2018. 

 

SAK 17/17 Nedbetaling av lån 2017 

Enstemmig vedtak:  

Lånet i kommunekreditt Norge innløses i 2017. Art 17801 Elevandel eierkommune skole, som 

viser en merinntekt i forhold til budsjett 2017, justeres opp med kr. 1.000.000,-, og art 

15401, Avdrag på lån, justeres til kr. 1.415.000,-. 

 

SAK 18/17 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet) 

Enstemmig vedtak:  

Elev, f. 08.03.2007 får tildelt internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 

27.11.2017, under forutsetning av at Halsa kommune dekker alle kostnader vedrørende 

internatplassen. 

 

 

Møtet sluttet kl. 15.00. 

 

 

Eli Bakke, ref. 
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Molde 1.12.2017 
 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE 

OG RESSURSSENTER 
 
TID:     Fredag 1. desember 2017 kl. 13.00 
Sted:    Tøndergård skole og ressurssenter, Kantina 
 

SAKSLISTE: 

 
SAK   9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ......................................... 3 
SAK  10/17 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2016/2017 ............................. 4 
Sak 11/17 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme og 
ventilasjonsanlegg. / Videre arbeid med siste del av prosjektet. ......................... 5 
SAK  12/17 Universelt utformet aktivitetsplass .................................................... 7 

SAK  13/17 Kommentarer til driftsbudsjett for 2017 ............................................. 9 
SAK 14/17 Godkjenning av regnskap og budsjett for Tøndergård skole og 
ressurssenter i perioden 2018 og 2019 ............................................................. 11 
SAK  15/17 Budsjettforslag 2018 ....................................................................... 14 

Sak   16/17 Forslag til investeringsbudsjett for 2018 ......................................... 20 
SAK  17/17 Nedbetaling av lån i 2017. .............................................................. 22 

 
Møtet starter med omvisning på skolen. 
Vennligst gi beskjed til skolen om du kan møte. tlf. 71 19 56 60. Innkalling blir sendt 
vararepresentanten til underretning. Det er fint om du kontakter vararepresentant om 
du er forhindret fra å delta. 
 
 
 
 
Kjersti Løge        Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
       
         Eli BakkLeder i representantskapet     Rektor 
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Molde 1.12.2017 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 

 
Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 28. april 2017 
følger vedlagt. 
 
 
Innstilling 
 
Protokollen godkjennes  
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Molde 1.12.2017 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 10/17 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2016/2017 

 

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

 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2016/2017 følger vedlagt. 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk 

årsrapport for skoleåret 2016/2017 til orientering 
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Molde 1.12.2017 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

Sak 11/17 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme og 
ventilasjonsanlegg. / Videre arbeid med siste del av prosjektet.  

Skolens østfløy fikk nytt varme og ventilasjonsanlegg sommeren 2014. Sommeren 
2016 ble skolens nordfløy tilsvarende oppgradert. (styresak 44/16)  
 
Siste del av prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2017. Med dette har nå hele 
skolebygningen fått nytt varme og ventilasjonsanlegg. I tillegg er det utført betydelige 
rehabiliteringsarbeider i form av maling, gulvlegging, utskifting av vinduer og 
etterisolering. 
 
Arbeidet som ble utført sommeren 2017 var: 

• Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg i sør-vest fløyen,  

• Etterisolering av sør- og østvegg 

• Utskifting av vinduer, sør- og østvegg 

• Utskifting av dører 

• Malingsarbeid 

• Nytt gulvbelegg  

• Rehabilitering av elevtoalett 

• Rehabilitering av sløydavdeling 

• Ny nødutgang i 1.etg. på sørsiden av skolebygget 
 
  
Siden dette arbeidet var vesentlig mer omfattende enn arbeidet utført sommeren 
2015 og 2016 var det nødvendig at arbeidet startet i mai 2017, for å sikre 
ferdigstillelse til skolestart. Gymsalen ble brukt som lagerplass, og elever med 
klasserom i sørvestfløyen tok midlertidig i bruk andre lokaler. Ballbingen og 
gapahuken med grue, ble brukt som alternativ opplæringsarena til gymsal og rom til 
Mat og Helse. Dette fungerte etter forholdene godt. 
 
Rehabiliteringen var på forhånd kostnadsberegnet til kr. 7,9 mill. kr.  
 
Budsjett (vedtatt av styret i sak 6/17 og representantskapet i sak 5/17):  
 
Avsatte midler på disposisjonsfond 25699003   1.381.444,- 
Midler overført fra udisp.disposisjonsfond:   6.537.806,- 
Totalt kr.        7.919.250,- 
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Regnskap så langt: 

 

Budsjett Utført Antatt 

O.A.Sanne 906 000 997 821 997 821 

URD Klima 807 000 746 431 850 000 

iElektro 950 000 883 770 950 000 

Fugelsnes Bygg 2 051 000 1 594 168 1 600 000 

Mosberg 725 000 433 514 433 514 

Div. bygg 290 000 282 036 290 000 

Generelt 600 000 325 326 450 000 

Spesielt 50 000 36 161 50 000 

Uforutsett 0 0 100 000 

SUM, eks.mva 6 379 000 5 299 226 5 721 335 

SUM, inkl.mva 7 973 750 6 624 033 7 151 669 
 

 

 

Regnskapet viser at prosjektet så langt ser ut til å bli rimeligere enn kalkulert før 
prosjektstart. Snekkerarbeidet vil imidlertid ikke bli ferdig før i uke 41. Det mangler 
derfor fortsatt fakturaer, kalkulert til mellom 250.000 og 300.000 kr.  
Endelig regnskap vil bli lagt fram for styret og representantskapet når prosjektet er 
ferdigstilt. 
 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 

 
Representantskapet tar orienteringen vedrørende kostnader for prosjektet 
rehabilitering av sør-vest fløyen til orientering. 

. 
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Molde 1.12.2017 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 12/17 Universelt utformet aktivitetsplass 

 
I styresak 66/15 ble det satt av kr. 450.000,- til universelt utformet aktivitetsplass. I 
tillegg fikk skolen tildelt kr. 25.000,-  fra Gjensidige i forbindelse med Dugnadsløftet 
2015. Vi fikk også inn vel kr. 54.000,- i forbindelse med julemessen som skolens 
samarbeidsutvalg tok initiativ til i 2015.  
Totalt avsatte midler til aktivitetsplass var kr. 529.000,-  
 
Prosjektet ble utlyst på Doffin våren 2016. Skolen mottok tilbud fra 3 leverandører. Et 
av tilbudene ble forkastet på grunn av mangler i henhold til regelverket. Kostnadene i 
de to andre tilbudene lå så langt over avsatte midler, at det på møte i plan- og 
byggenemda 14.06.16 ble bestemt at konkurransen skulle avlyses (fra ca. kr.1,2 mill. 
til kr.1,56 mill. Priser eks. mva.)  
Det ble videre bestemt at vi i første runde skulle konsentrere oss om å få 
grunnarbeidet ferdig. Med tanke på elevenes sikkerhet hadde vi et mål om at 
arbeidet skulle gjøres i elevenes sommerferie. 
Det ble sendt ut forespørsel om pristilbud til lokale entreprenører. Arbeidet ble utført i 
henhold til planen sommeren 2016. Kostnader for denne delen av prosjektet ble på 
kr. 165.000,- 
 
I representantskapssak 11/16 ble det vedtatt at: 
Arbeidet med universelt utformet aktivitetsplass utlyses på Doffin i løpet av 2016. 
Arbeidet finansieres av avsatte midler og av fondsmidler. Det settes et øvre tak på 
bruk av fondsmidler til maks. kr. 500.000,- 
Endelig finansieringsplan legges fram for styret i forbindelse med 
regnskapsavslutning 2016. 
 
Skolen mottok kun et pristilbud på utarbeiding av aktivitetsplass etter utlysning på 
Doffin. Tilbudet var fra Anleggsgartner Jonassen AS, Molde, og var kostnadsregnet til 
kr 638.900,-, samt rigg av utstyr, kostnadsberegnet til kr. 5000,- (inkl. mva). 
 
Med utgangspunkt i tilbudet ble følgende finansieringsplan lagt fram for 
representantskapet i sak 6/17: 
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Finansieringsplan: 
Avsatte midler på disp. fond 25699024 Universelt utformet aktivitetsplass:  284.980,- 
Bundne driftsfond (midler fra dugnadsløftet Gjensidige og inntekter fra skolens julemesse)  79.986,- 
 

Overføring fra udisp. disposisjonsfond      325.000 

Totalt            689.966,-
  
 
Representantskapet fattet i den forbindelse følgende vedtak (sak 6/17): 
Universelt utformet aktivitetsplass ferdigstilles sommeren 2017.  
Kr 325.000,- overføres fra udisponert disposisjonsforn til disposisjonsfond 256899024 
for å finansiere aktivitetsplassen. 
 
Kostnader for prosjektet så langt: 

Dato Oppdrag Inkl. mva Uten mva.

31.07.2017 Anleggspartner Ingvar Jonassen 381 500,00           305 200,00           

22.09.2017 Anleggspartner Ingvar Jonassen 437 437,50           349 950,00           

818 937,50           655 150,00           

 
 På grunn av ekstra kostnader med asfaltering av tilkomstvei til aktivitetsplassen, 
samt oppsetting av gjerde på sørsiden av plassen, ekstra klatrestativ, samt endringer 
av type klatrestativ fra opprinnelig plan og montering av benk og bord, vil totalprisen 
bli høyere enn vedtatt finansieringsplan. Totale kostnader vil bli ca. 750.000, eks. 
mva. Aktivitetsplassen er klar til bruk, men er enda ikke ferdigstilt. 
 
Endelig regnskap legges fram for representantskapet når arbeidet er ferdig. 
 
 

 
 
 

Styrets innstilling til representantskapet:  
Representantskapet tar saken til orientering. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

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

 

9 

Molde 1.12.2017 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 13/17 Kommentarer til driftsbudsjett for 2017 

 
Driftsinntekter ved Tøndergård skole baserer seg på inntekter fra salg av elevplasser 
ved skole og internat. Ved oppsett av budsjett kjenner vi elevtallet for vårsemesteret, 
mens budsjettering av inntekter for høstsemesteret baserer seg et anslag over elever 
vi antar vil fortsette også skoleåret etter, og antall besøk og forespørsler som har 
vært vedrørende ønske om skoleplass for neste skoleår. Er det stort sprik i antall 
elever ved skolestart, sammenlignet med det reelle tallet ved oppstart, må vi foreta 
en budsjettjustering i løpet av høstsemesteret 
 
For skoleåret 2017/2018 er det en liten økning i antall grunnskoleelever fra 38 (36,2 
hele plasser) i vårsemesteret til 38 (37,6) i høstsemesteret. Dette på grunn av færre 
elever med deltidsplass.  Vi har en liten økning i antall videregående elever fra 19 
(18,1) hele plasser) i vårsemesteret til 20 (19 elevplasser) i høstsemesteret. 
Det er en nedgang i tallet på internatelever, fra 13 elever i vårsemesteret til 12 elever 
i høstsemesteret.  
 
I budsjettarbeidet for 2017 la vi følgende tall til grunn i beregning av inntekter for 
høsten 2017: 
 
Eierkommunene abonnerer på til sammen 16 skoleplasser.  
I tillegg beregnet vi salg av 16 ekstra elevplasser. Vi har solgt 19,6 
3,6 plasser mer enn budsjettert. 
 
Vi budsjetterte med salg av 4 elevplasser til gjesteelever. Vi har solgt 5. 
 I forhold til salg av plasser til fylkeskommunen ble det budsjettert med salg av 19 
plasser. Møre og Romsdal fylkeskommunen kjøper plass til 20 elever, derav 2 
deltidselever. Salg av 19 plasser stemmer derfor.  
 
Totalt har vi solgt 4,6 skoleplasser mer enn vi la opp til i budsjett for 2017. For 
høstsemesteret utgjør dette kr 864.417,- i merinntekt 
 
I forhold til salg av internatplasser beregnet vi salg av 14 elevplasser for 
høstsemesteret 2017. Her har vi solgt 12 plasser. Dette utgjør kr. 380.000,- i 
mindreinntekter for høstsemesteret 2017.  
 
Lærertettheten er på 19,97 stillinger mot 20,35 stilling i 2016/2017 
Personaltettheten på internatet er på 11,56 årsverk (inkludert ekstraressurser), mot 
totalt 12,35 årsverk i 2016/2017 
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Tallene viser at med 4,6 flere elevplasser på skole og 2 færre elevplasser på 
internatet enn budsjettert for 2017 har vi kr 484.417,- i merinntekt totalt.  
 
Skolen har fram til 2017 fått refundert utgifter fra Molde kommune med ca. 800.000,- 
kr pr år. I brev datert fikk vi beskjed om at denne ordningen opphører fra 2017. Vi får 
imidlertid beholde all merverdi fra driftsutgifter fra samme tidspunkt. Dette vil utgjøre 
ca. 400.000 kr. Dette tatt i betraktning, vil det bli små endringer på budsjett for 2017.  
 
Ved tilsettinger før nytt skoleår tar vi utgangspunkt i antall elever. Mindre/mer 
inntekter blir derfor justert i forhold til lønnsutgifter.  
Med et så lite utslag på opprinnelig budsjett, legges det ikke fram revidert 
driftsbudsjett for 2017. 
 
Regnskap pr. 31.08.2017 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.305.758,- 
mot et mindreforbruk på kr 2.786.727,- pr 31.08.15.  
Regnskapet er ikke periodisert. Salg av elevplasser blir fakturert en gang pr. 
semester, og inntekter høstsemesteret 2017 vil derfor ikke bli regnskapsført før i siste 
kvartal 2017.  
 
Framtidige utfordringer 
Mye har blitt gjort med tanke på utbedringer av bygningsmassen siste årene, og vi er 
nå i gang med utvendig maling og rehabiliteringsarbeider av sprekker i utvendige 
murer Her gjenstår det imidlertid en god del, og for å få fortgang i dette arbeidet bør 
det vurderes om midler fra drift kan overføres investering med tanke på innleie av 
arbeidskraft.  
 
Molde kommune har så langt utført en rekke oppgaver for skolen uten å ta seg betalt 
for dette. Det dreier seg i hovedsak om lønnskjøring, arbeid i forbindelse med 
regnskap, og tjenester utført av ROR-IKT etc. 
Tøndergård skole og ressurssenter har mottatt skriv fra økonomiavdelingen i Molde 
kommune om at dette er en praksis som vil bli endret fra 2018, og at vi da må betale 
for disse tjenesten. Det er enda ikke klart hvilke merkostnader dette vil utgjøre for 
skolen. 
 
I forhold til samarbeid med fylkeskommunen er gjeldende prolongert for et år, og 
gjelder nå til 1.08.2019. Vi håper at ny avtale kan signeres i løpet av våren 2018. 
Dette med tanke på forutsigbarhet i forhold til videre arbeid. Et vedtak i 
utdanningsutvalget tyder på at inneværende avtale vil bli videreført.  
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
På grunn av små endringer i driftsinntekter/driftsutgifter legges det ikke fram revidert 
budsjett for 2017. 
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Molde 1.12.2017 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 14/17 Godkjenning av regnskap og budsjett for Tøndergård skole og 
ressurssenter i perioden 2018 og 2019 

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

samarbeidsformer er under vurdering (styresak 43/17).  

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

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

kommunereformen er da gjennomført. Videre ble det bestemt at ulike 

samarbeidsformer skal utredes i løpet av 2018, og at framtidig samarbeidsmodell, 

skole-eierkommuner skal være på plass til 1.01.2020. Siden Tøndergård skole og 

ressurssenter er registrert som et organisasjonsledd under Molde kommune i 

Brønnøysundregisteret, ble det i møtet bestemt at Molde kommune skal godkjenne 

budsjett og regnskap for Tøndergård skole og ressurssenter til ny modell er på plass. 

Dette i henhold til lov og forskrift rundt budsjett og regnskap.  

Økonomiavdelingen i Molde kommune hadde videre et møte med revisjonen den 29. 

september 2017 for å avklare hva som var tilstrekkelig behandling av Tøndergård 

skole og ressurssenters årsregnskap og årsbudsjett frem mot 2020. I dette møtet ble 

et nytt alternativ gjort kjent. Økonomiavdelingen, Molde kommune, mener at dette 

forslaget er den beste løsningen de neste to årene. 

 

Ny løsning frem til 2020 

Tøndergård skole og ressurssenter er som nevnt formelt sett registrert som et 

organisasjonsledd under Molde kommune i Brønnøysundregistrene. Med andre ord 

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

skole og ressurssenter har vært ansett som egen juridisk enhet av eierne. I forskrift 

om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner og forskrift om årsregnskap for 

kommuner og fylkeskommuner står følgende: 
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Forskrift om årsbudsjett:   

 

 
 
Forskrift om årsregnskap: 

 
 
Begge forskriftene sier det samme, men det ene omhandler årsbudsjett og den andre 

årsregnskap og årsmelding. Tredje ledd i begge forskriftene sier at dersom 

deltakerne vurdere §27-samarbeidet til å være et eget rettssubjekt, er det er mulig å 

videreføre dagens praksis.  
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Det vil si at Tøndergård skole og ressurssenter fastsetter eget årsbudsjett, avlegger 

eget årsregnskap og avgir årsberetning etter kravene i forskrift for interkommunale 

selskaper.    

 

For å videreføre dagens praksis er det viktig at dette formaliseres. Dette for å være 

ryddig frem til 2020. Det må da fattes et vedtak om at skolen skal anses som et eget 

rettssubjekt i denne perioden. I forskriftene står det at denne avgjørelsen kan 

delegeres til styret i samarbeidstiltaket. Begrepet «styret» i forskriften er ment å være 

øverste styringsorgan for samarbeidstiltaket. For Tøndergård skole og ressurssenter 

vil det være representantskapet.  

 

Økonomiavdelingen i Molde kommune foreslår utfra dette at det blir formalisert at 

Tøndergård skole og ressurssenter vurderes som eget rettssubjekt av eierne. Det 

gjøres ikke endringer rundt den formelle registreringen i Brønnøysundregistrene nå. 

Dette må eventuelt ordnes dersom etter at ny samarbeidsform er avklart og da 

gjeldende fra 1.01.2020. Det følger av dette at årsbudsjett, regnskap og årsmelding 

skal tilfredsstille krav i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for 

interkommunale selskaper. Molde kommune vurderer å stille ytterligere spørsmål 

rundt veiledende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten. Tøndergård skole og 

ressurssenter avklarer sammen med Molde kommune om videre avklaring rundt 

moms-kompensasjon er nødvendig.  

 

 

Styrets innstilling til representantskapet: 

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

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

skolens eierkommuner i løpet av skoleåret 2018/2019.   
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Molde 1.12.2017 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 15/17 Budsjettforslag 2018 

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

Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 

 

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

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

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

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

kommune etter avtale. 

 

 

Budsjettrammen 

Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 

og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  

I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner.  

Både fylkeskommunen og en del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de 

plassene de abonnerer på.  

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

 

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

elevplasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede 

ekstraressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i 

vårsemesteret 2018.  Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra 

dagens elevsituasjon og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. 

Det vil bli foretatt en budsjett-justering i løpet av høsten 2018 når antall elever 

skoleåret 2018/2019 er klart, og vi dermed ser det reelle behovet for personale. 

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

2018, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 

videregående skole. Prisen på tjenesten blir vanligvis regulert etter konsumpris-

indeksen der arbeidslønn er dominerende faktor. Fra 1.1.2018 er prisen kr 870,- pr. 

time. 
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Budsjettforslag for 2018 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 

Grunnskoleelever 

Skole: 

16 abonnementsplasser. 

19 ekstra skoleplasser våren 2018, 18 ekstra plasser høsten 2018. 

4 gjesteelever våren 2018, 4 gjesteelever høsten 2018. 

 

Internat: 

2,5 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2018, 3 plasser høsten 2018. 

 

3 gjesteelever våren 2018 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 

4 gjesteelever høsten 2018. 

 

Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal fylkeskommune) 

Skole: 

18,5 elever våren 2018 

18 elever høsten 2018. 

 

Internat: 

6 elever våren 2018. 

6 elever høsten 2018 

 

Samlet elevtall vårsemesteret 2018 er 58, inkludert delte plasser. Med bakgrunn i de 

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

tilnærmet likt elevtall for neste høst i forhold til det vi har våren 2018. Både skole og 

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

lavere elevtall høstsemesteret 2018 enn budsjettert, vil dette bli justert i budsjett-

justeringene høsten 2018  

Behovet for internat varierer fra år til år. De siste årene har vi hatt ledig kapasitet. 

Fylkeskommunen betaler internatplass for elever i videregående skole som ikke bor i 

pendleravstand.  

Dette skoleåret er både hybelhuset og de tre internatene i bruk. Internat 1 brukes 

imidlertid til undervisningslokale. 
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Beregning av skole- og internatsatser for 2018 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 

beregnet til 2,4 % (okt.16-okt.17) Konsumprisindeksen (varer og tjenester) er i 

samme perioden beregnet til 1,2 %.  

Skolen har de senere årene hatt et betydelig mindreforbruk. Bygningsmasse fra 1972 

har gitt utfordringer i forhold til nødvendige rehabiliteringsarbeider. Skolen fikk bl.a. 

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

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

av alder, og var klar for utskifting.  

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

ferdigstilt. Skolens mindreforbruk har gjort nødvendige vedlikeholdsarbeid mulig uten 

låneopptak.  

Slik vi ser det er ikke behovet for større reserver på fond nødvendig i framtiden. 

Tross en forventet lønnsøkning på 3,9% neste år (KLPs prognoser i forbindelse med 

at vi får et hovedoppgjør) har vi derfor foreslått en justering av skole og 

internatsatsene med kun 1,5 % for 2018. 

Satsene for skoleplass og internatplass for 2018 blir dermed slik: 

 

 Sats 2017  2018 

Skoleplass 451 000 458 000 

Internatplass 456 000   463 000 

 

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

1.08.2018, om kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og 

Romsdal fylkeskommune. Det er fattet et enstemmig vedtak i utdanningsutvalget om 

videreføring av denne avtalen. Utdanningsavdelingen har foreslått en prolongering av 

gjeldende avtale for et år. Inneværende avtale blir derfor gjeldene til 1.08.2019. Vi 

håper på at en ny avtale er på plass i løpet av første halvdel av 2018. Dette er viktig 

for å sikre forutsigbarhet i forhold til arbeidet vårt. 

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

 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 

 

- arbeidsgiveravgift 14,1 %  

- arbeidsgivers premie i KLP 19,5 %  

- arbeidsgivers premie i SPK 12.35 % 

- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.08.2017 

- forventet pris og lønnsvekst  
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Utgiftsposter 

10 Fast lønn 

Lønnsutgiftene legger budsjett 2017 til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 

 

0121 Ansvar 82300 Lønn lærere 

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

enkelte pr. 01.08.2017. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 

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

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

på grunn av seniortiltak. Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veilednings-

tjeneste er innbefattet i lønnsutgiftene.  

 

0111 Ansvar 82310 Lønn faste stillinger  

Lønnsutgiftene på internatet baserer seg på lønnsplassering pr 1.8.2017. På grunn 

av bl.a. organisasjonsendringer med reduksjon av administrasjonsressurs på 

internatet har 3 ansatte en høyere årslønn enn de ville ha hatt ved ordinær tilsetting. 

Det er tatt høyde for dette i budsjettet 

 

Driftsutgifter. 

14501 Refusjon ubrukt eierandel 

I samarbeidsavtalen for Tøndergård skole og ressurssenter er det bestemt at 

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

prisen.  I 2017 er maks beløp tilbakeført. Dette utgjør kr. 451.000,- 

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

innebærer at eierkommunene som kjøper plasser utover abonnementsplassene får 

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

For 2017 utgjør dette en tilbakebetaling på kr 432 208,- 

Vi ser for oss en tilsvarende tilbakebetaling også i 2017. Det er tatt høyde for dette i 

budsjettet. 

 

14702 Overføringer til Molde kommune 

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

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

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

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

IKT, muligheter for konsultasjoner med personalavdelingen og kommuneadvokat er 

tjenester skolen nå må betale for. Det er tatt høyde for dette i budsjettet. 
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12303 Innleid vedlikehold bygg og anlegg 
I strategiplanene for rehabilitering av bygningsmassen er vedlikehold av utvendige 
vegger vedtatt utført. Arbeidet er planlagt finansiert av midler avsatt på 
driftsbudsjettet og består i tetting av sprekker i mur (armeringsskader), behov for 
malingsarbeider av mur og beising av trevegger. I 2017 har vi hatt forsterket 
vaktmestertjeneste gjennom samarbeid med NAV. Arbeidet er slik godt i gang, men 
det gjenstår fortsatt et stort arbeid her. Siden avtalen med Nav utgår i november 
2017, kan det bli aktuelt å leie inn ekstern arbeidskraft for å få ferdigstilt dette 
arbeidet. Vi har tatt høyde for at dette arbeidet kan finansieres av midler avsatt på 
driftsbudsjett for 2018.  
 

Inntektsposter 

 

17290 Refusjon mva. 

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

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

forhold til drift og investering.  

 

7301 Fylkestilskudd 

Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 18,5 skoleplasser og 6 internatplasser 

vårsemesteret 2018. Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av 

elevene. Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, 

og mange av elevene er avhengig av internattilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp 

til et tilnærmet tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2018 som for 

vårsemesteret i vårt forslag til budsjett.  

7503 Refundert fra gjesteelever 

Det budsjetteres med 4 gjesteelever våren 2018 og 4 elever høsten 2018. 

På internatet budsjetteres det med 3 internatelever våren 2018 og 4 elever for 

vårsemesteret. 

 

7502 Internatopphold eierkommuner 

Det budsjetteres med 2,5 elevplasser for våren 2018 og 3 for høsten 2018.  

 

7501 Elevandel eierkommunene 

16 abonnementsplasser, samt kjøp av 19 ekstra skoleplasser våren 2018 og 18 

ekstra plasser høsten 2018. 

 

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

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

blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2017 er lagt til grunn for 2018 

 

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


Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

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

 

19 

Budsjettjusteringer høsten 2018 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen i 

høstsemesteret. 

 

 

Avslutning 

I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  

 

• Elektronisk arkivering. 

• Veiledningstjenesten  

- følge opp de behov eierkommunene har.  

- arrangere og gjennomføre kurs. 

• Avklare evt. videre samarbeid med fylkeskommunen etter 1.08.2019 

• Avklare hvilken selskapsform Tøndergård skole og ressurssenter være fra 

1.01.2020 

• Inkluderende arbeidsliv videreføres 

• Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 

og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

• Følge opp plan for rehabilitering vedtatt av representantskapet i sak 3/17, 

28.april 2017, Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av 

bygningsmassen  

 

Styret mener å kunne legge fram et budsjettforslag for representantskapet for 

Tøndergård skole og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens 

elever på en tilfredsstillende måte.. 

Regnskap pr 17.11.2017 og budsjettforslag for 2018 følger vedlagt. Budsjett for 2018 

balanserer på kr. 53.563.000,-  

 

Styret vil overfor representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at 

budsjett for 2018 godkjennes. 

 

Styrets innstilling til representantskapet: 

Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2018 med en utgifts- og 

inntektsramme på kr. 53.563.000,- 
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Molde 1.12.2017 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

Sak 16/17 Forslag til investeringsbudsjett for 2018 

 
 
I representantskapssak 3/17 Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen ble prioriteringer i forhold til rehabiliteringsoppgaver vedtatt. 
Arbeidet sommeren 2017 er i samsvar med vedtatt plan. 
 
1.Oppgradering av skolens sørvestfløy med 

• Nytt varme og ventilasjonsanlegg 

• Nye vinduer, etterisolering av vegger på øst og sørveggen 

• Maling av vegger, utskifting av dører og nytt gulvbelegg 
 
2. Ferdigstillelse av universelt utformet aktivitetsplass.  
Aktivitetsplassen er klar til bruk, men etter avtale med entreprenør gjenstår en del 
arbeider før plassen framstår som avtalt. 
 
I strategiplanene står følgende arbeid for tur: 
 
Kjøkkeninnredning 
Kjøkkeninnredningen på internat 3 ble skiftet sommeren 2014. I henhold til vedtatt 
rehabiliteringsplan er montering av nye kjøkkeninnredninger vedtatt montert på 
internat 1 og 2 sommeren 2018.  
 
Framtidige utfordringer: 
 
Mangelfull drenering, internat 2 
Det er oppdaget at vann trenger inn gjennom grunnmuren på østdelen av 

nordveggen på internat 2. Dette skyldes ifølge vaktmester dårlig drenering rundt 

denne siden av internatbygningen. Vaktmester har vært i kontakt med entreprenør 

som har konkludert med at det er behov for drenering og tetting av grunnmur på 

denne siden av internatbygningen. Siden skolen har tre like internatbygg, er det 

grunn til å tro at det bare er et tidsspørsmål før tilsvarende arbeid blir påkrevd også 
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på de tre andre internatene. Vi foreslår at det settes av kr 450.000 til dette arbeidet i 

2018. Midlene overføres fra udisponert disposisjonsfond 

 

 

Skolebil 

Den ene av skolens to minibusser, en 9-seter Renault Traffic, 2004 modell, bærer 

tydelig preg av alder og slitasje. Denne bilen er av en slik størrelse at det ikke settes 

krav til at sjåfør har førerkort for minibuss. Bilen blir derfor brukt av flere sjåfører, og 

blir benyttet både i undervisningssammenheng (kjøring til og fra svømming, friluftsliv, 

riding etc.), til kjøring til fritidsaktiviteter på internatet, samt til skoleskyss. Skolen har 

hatt en rekke reparasjonskostnader på bilen siste årene, og den er nå i 

forskriftsmessig stand. Vi kan imidlertid ikke se bort fra at tidspunkt for behov for 

utskifting nærmer seg, og foreslår at det settes av kr 500.000 på investeringsbudsjett 

for 2018 til dette. Beløpet overføres fra udisponert disposisjonsfond. 

 

 
 
 
Vi foreslår følgende investeringsbudsjett for 2018: 

 
Investeringsbudsjett 2018: 
 

1. Ev. økning i KLP egenkapitalfond     Kr  200.000,- 
Dekkes fra disposisjonsfond 

2. Dreneringsarbeider rundt internatbygningene   Kr 450.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond 

3. Ny Skolebuss (skifte ut 9 seter Renault Traffic,  
2004 modell):        Kr.  500.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond 

4. Utskifting av kjøkkeninnredning på internat 1 og 2  Kr  150.000,- 
Dekkes av disposisjonsfond       
 

TOTALT         Kr   1.300.000,- 
 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett for 2018 
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Molde 1.12.2017 

 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 17/17 Nedbetaling av lån i 2017. 

En vurdering av budsjett/regnskap pr. dato tyder på et overskudd for 2017. 

Skolen har pr dato låneopptak i to ulike banker, med total gjeld pr dato på kr 

4,255.000.  

Et lån på 7,5 millioner ble tatt opp i KLP Kommunekreditt AS i 2004 i forbindelse med 

innredning av underetasjen i skolebygningen. Dette arealet er nyttet til personalrom, 

arbeidsplass for ansatte, læremiddelsamling og kontorer.  

Pr. dato har lånet en restgjeld på kr. 975.000,- 

 

I oktober 2012 tok skolen opp et lån på 4 mill. i Kommunalbanken i forbindelse med 

oppføring av nytt skolebygg. Dette lånet har pr. dato en restgjeld på kr 3.280.000,- 

 

Å ta opp lån i forhold til utbedringer ved skolen krever en omfattende 

saksbehandling. Siden skolen har 9 eierkommuner må låneopptaket godkjennes i 

den enkelte kommunes kommunestyre. Er en av eierkommunene på «Robekklisten», 

må en ha fylkesmannens godkjenning på låneopptaket. Skolens eierkommuner må 

garantere for deler av lånet etter en vedtatt fordelingsnøkkel.  

 

I skolens samarbeidsavtale heter det i pkt. 9.5: 

Eventuell ny kapital som må tilveiebringes ved utbygging, ombygging, vesentlig og 

større reparasjoner, må garanteres av eierkommunene. Renter og avdrag dekkes av 

eierkommunene i forhold til innbyggertallet i den enkelte kommune ved siste årsskifte 

før opptak av lånet (lånene) 

 

Renter og avdrag på låneopptakene har så langt blitt dekt av skolens driftsbudsjett. 

Usikkerhet rundt omfanget av framtidig samarbeid med fylkeskommunene og 

framtidig samarbeidsavtale i forbindelse med kommunereformen bidrar til mindre 

forutsigbarhet rundt framtidig driftsinntekter. Styret foreslår derfor lånet i KLP 

Kommunekreditt innløses i 2017. Art 17801 Elevandel eierkommune skole, viser 

merinntekt i forhold til budsjett 2017.Denne budsjettposten justeres samtidig opp 

tilsvarende slik at budsjett 2017 blir i balanse. 
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Styrets innstilling til representantskapet: 
Lånet i Kommunekreditt Norge innløses i 2017. Art 17801 Elevandel eierkommune 

skole, som viser en merinntekt i forhold til budsjett 2017, justeres opp med                        

kr. 1.000.000,-, og art 15401, Avdrag på lån, justeres til kr 1.415 000,-. 
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HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 28. APRIL 2017 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Rolf Jonas Hurlen   Nesset kommune 

Jan Karstein Schjølberg  Gjemnes kommune 

Odd Helge Gangstad   Midsund kommune 

Helge Kjøll jr.    Aukra kommune 

Kari Strand     Eide kommune 

Arnfinn Stige    Vestnes kommune 

Hilde Mjelva    Rauma kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Fræna kommune hadde meldt forfall. 

 

SAK 1/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

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

Innstilling til styret 

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

 

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet 

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

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner regnskapet for 2016.  
 

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

Tøndergård skole og ressurssenter. 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen. 

Planen rulleres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutning. 

 

SAK 4/17 Regnskapsmessig mindreforbruk 2016 / Disposisjonsfond 

Enstemmig vedtak:  

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

 



 

SAK 5/17 Prosjekt varme- og ventilasjon Del 3 

Enstemmig vedtak:  

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

• Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg,  

• Etterisolering av sør- og østvegg 

• Utskifting av vinduer sør- og østvegg 

• Utskifting av dører 

• Malingsarbeid og nytt gulvbelegg 

• Rehabilitering av elevtoalett 

• Rehabilitering av TIP / formingsavdeling 

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

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

SAK 6/17 Prosjekt universelt utformet aktivitetsplass 

Enstemmig vedtak:  

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

SAK 7/17 Innkjøp av personbil 

Enstemmig vedtak:  

Kr 215.000 overføres udisponert disposisjonsfond til investeringsfond for finansiering av 

personbil, Toyota Yaris 2017 mod. 

 

SAK 8/17 Stenging av tidligere vedtatte prosjekt 

Enstemmig vedtak:  

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

Disposisjonsfond, ikke disponert 

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

rehabilitering. 

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

2028, Universelt utformet aktivitetsplass. 

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

videreutdanningstiltak. 

 

 

Møtet sluttet kl. 14.00. 

 

 

Eli Bakke, ref. 
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AVSNITT  1   
INNLEDNING 
          
    

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 
unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 
Skolen har internat. 
 
Skolen har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kjøp av 
undervisningstjenester. Fylkeskommunen abonnerer på 17 skoleplasser. 
Denne avtalen gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser.  
I tillegg selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  
 
Skolen er lokalisert i Molde. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av 
kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 
sekretær. 
 
Skolen har siden skoleåret 1980-81 sendt ut årsmelding for skoleåret. Nå har det kommet et 
ønske fra revisor om at årsmeldingen skal skrives for kalenderåret, og at den skal legges fram 
for styret i forbindelse med regnskapsavslutning. Innholdet i årsmeldingen vil ha hovedfokus 
på økonomi. I styresak 43/16 ble Pedagogisk årsrapport framlagt for første gang Det kom 
fram et ønske fra styrets representanter om at dette ble ført videre, og at en Pedagogisk 
årsrapport som omhandler skoleåret utarbeides årlig etter samme mal som tidligere 
årsmeldinger. Målet med årsrapporten er å gi eiere og samarbeidspartnere en oversikt over 
aktivitetene ved skolen.  
 
Den pedagogiske årsrapporten vil bli sendt til formannskapskontor og skoleadministrasjonen 
i eierkommunene, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utdanningsavdelinga i fylket og til 
andre samarbeidende instanser. 
 
 
Molde, september 2017 
 
 
 
 Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
 leder       rektor  
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AVSNITT 2  
STYRET OG REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER  
 
Styret 
Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal valgperiode. 
 
Følgende medlemmer m/varamedlemmer vært med i styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Disse er valgt for perioden 2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Sidsel Rykhus 

Nesset Rune Skjørsæter Hildegunn Skjølseth 

Fræna Aud S. Pedersen Malmedal Oddvar Myrseth 

Gjemnes Rolv Sæter Kjellfrid Blakstad 

Midsund Ann Kristin Holten Per Steinar Orvik 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Atle Ræstad 

Eide Henny Marit Turøy Johannes Halås 

Vestnes Paul Eidhammer May Britt Skavnes 

Rauma Eva Karin Gråberg Marit Moltubakk 

 
Skoleåret 2016/2017 har også følgende møtt i styret: 
Kari Volden/Geir Løkhaug Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Kjersti Løge   Leder for representantskapet 
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Tommy Lund   Fagforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Cathrine Horsgård  Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke         Rektor  
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  
 
Styret og representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har godkjent 
opprettelsen av eget ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
Leder:    Rektor   
Skoletilsettinger:  Undervisningsinspektør 
Internattilsettinger:  Internatleder  
Tillitsvalgt FO:   Ingen tillitsvalgt dette skoleåret 
Tillitsvalgt Fagforb.:  Tommy Lund 
Tillitsvalgt Utdanningsforb. Cathrine Horsgård 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter hadde i skoleåret 2016/2017 4 møter. 
21.10. og 25.11. i 2016 og 07.04. og 09.06. i 2017. Styret behandlet 48 saker. 
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Representantskapet 
Etter kommunevalget 2015 har representantskapet denne sammensetninga for perioden 
2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Kjersti Løge, leder Stig Ove Voll 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Elisabeth Langeland Borghild Drejer 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg, nestleder Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Odd Helge Gangstad Frits Inge Godø 

Aukra Helge Kjøll jr.  Heidi Evelyn Løklingholm 

Eide Kari Strand Nergård Atle Hammerbukt 

Vestnes Arnfinn Stige  Jorunn Væge 

Rauma Hilde Mjelva Karina Westrum Grøvdal 

 
 
Representantskapet hadde i skoleåret 2016/2017 2 møter, 02.12.15 og 28.04.16 
og 16 saker ble behandlet. 
 
I styret for Tøndergård skole og ressurssenter er det det 56 % kvinner (10) og 44 % menn (8). 
 
I representantskapet er det 44 % kvinner (8) og 56 % menn (10). 

 
 
AVSNITT 3   
TILSATTE VED TØNDERGÅRD SKOLE 2016/2017 
(For ansatte i delstillinger er størrelsen oppgitt i prosent). 
 
Undervisningspersonalet 
Bakke, Eli, rektor 
Ellingsen, Julianne Roaldsnes, adjunkt, 
Fjørtoft, Jan Helge, adjunkt 
Fosse, Eli Beinnes, adjunkt 
Frantzen, Bjørn Hans, lektor 
Grendsen, Anne Britt 
Halvorsen, Hilde Ødegård, lektor (permisjon) 
Hoel, Unni, adjunkt 
Hoksnes, Wenche Irene, adjunkt, 
Horsgård, Cathrine, adjunkt 
Husevåg, Else Marie, adjunkt, 80% 
Indergård, Unni 
Jørgensen, Nora, undervisningsinspektør 
Monsen, Wenche Sæther, lærer 
Mordal, Line, adjunkt 
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Myklebust, Ingunn, adjunkt 
Oma, Marianne, adjunkt 
Ostad, Ingunn, adjunkt, (permisjon) 
Oterhals, Nils Harald, adjunkt 
Pettersen, Linda, undervisningsinspektør 
Reiten, Edny Raknes, adjunkt 
Sandstad, Bjørn Kåre, adjunkt, 60% 
Sandø, Lise, lærer 
Slettahaug, Tord, adjunkt, 80% 
Sæter, Arnt Inge, adjunkt, 60% 
Vågen, Torill Anita, adjunkt, 55% 
Vårdal, Astrid, lærer 
 
 
Skoleassistenter/fagarbeidere     
Abdulkadir, Yusuf M., ass. 85,07%  
Aune, Marit, fagarb.   81,01% 
Bugge, Simen Sverdrup  68,83% 
Frisnes, Eva, fagarb.  42,72% 
Finnøy, Bente, fagarb.  87,97% 
Foldal, Arild, ass.  71,73% 
Fosseide, Barbro, fagarb. 27,29% 
Gjerde, Tove L., fagarb.  40,35% 
Hahn, Heinz G, fagarb.  54,59% 
Halvari, Annette Kristine 49,84% 
Hoem, Jan Arild , fagarb. 98,99% 
Holen, Tove, fagarb.  77,53% 
Høiland, Geir Ove, ass.  73,67%  
Jautée, Eva, fagarb.  64,08% 
Karlsen, Tove, ass.  36,16% 
Kjersheim, Elisabeth  68,83% 
Klauset, Jan   92,34% 
Kleppe, Janne   92,37% 
Kolflåth, Olaf, ass.  68,83% 
Kvammen, Heidi, ass.  68,83% 
Lauvrak, Gry, fagarb.  68,83% 
Lerheim, Kari Marie, fagarb. 87,39% 
Lillevik, Arne, ass.  99,17% 
Listuen, Trond, fagarb.  39,16% 
Lund, Tommy, ass.  97,29% 

Løseth, André Hammerø 68,83% 
Moldver, Lillan V., ass.  72,34% 
Mordal, Vigdis, ass.  68,83% 
Mundal, Synnøve, ass.  75,79% 
Myrbostad, Hilde Svenheim 68,83% 
Myrbostad, Solveig, ass. 77,53% 
Nielsen, Eirik Ukkelberg  75,95% 
Sandvik, Anne Sofie, ass 54,59% 
Skjerseth, May Britt, fagarb. 68,83% 
Sigerset, Bente W., fagarb. 93,19% 
Sørvik, Camilla, ass.  68,83% 
Tangen, Anita Viken, fagarb. 71,73% 
Tokle, Thord Pettersen, ass. 68,83% 
Toven, Gunn, ass.  73,15% 
Tverli, Hildegunn, fagarb. 85,07% 
Tunheim, Roger, vernepleier 95,98% 
Vigeland, Morten R., fagarb. 87,39% 
Vårdal, Inga Oline, ass.  54,59% 
Vågen, Lilliann, ass.  85,07% 
Vågseter, Mary Johanne, ass. 86,12% 
Wisting, Helge, ass.  71,20% 
Yousif, Nada, tolk  73,57% 
Øyen, Åse Karin , fagarb. 99,57% 

 

    
Flere av skoleassistentene/fagarbeiderne er i tillegg tilsatt som miljøarbeidere ved 
internatet. Stillingsprosenten her inkluderer arbeidet ved internatet. I tillegg har vi hatt 
assistenter i praksisplass gjennom NAV og Astero. 
 
Andre tilsatte  
Bolsø, Kirsti Anita  renholder   47,40% 
Brenden, Gunvor Ø.  renholder   45,13% 
Chandrasegaram, Raji renholder  25,30% 
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Eik, Mette Heimdal  sekretær/økonomi  100,0% 
Hoel, Fredrik   IKT   50,00% 
Johansen, Odd Asbjørn vaktmester   100,0% 
Manohar, Selvi  renholder   42,00% 
Pedersen, John  vakstmesterass. 100,0% 
 
 
Tilsatte ved internatet 
Eikebø, Rut Venke  miljøarbeider    82,62% 
Borvik, Herdis   internatleder  (perm)   72,00%  
Farstad, Grethe  miljøterapeut    100,0% 
Hafstad, Gunnar  miljøterapeut    100,0% 
Henneberger, Kari K.  miljøterapeut    100,0% 
Nilsen, Jan Erik  internatleder/ miljøarbeider  100,0% 
Råheim, Geir   miljøarbeider    77,76% 
Schjølberg, Ottar  miljøterapeut (perm.) 
Sporsheim, Marit fagarbeider    89,87% 
Stenersrød, Anne miljøterapeut    100,0% 
Søvik, Janne   miljøterapeut    100,0%  
 

AVSNITT 4  
ELEVTALLSFORDELING PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
SKOLEÅRET 2016/2017     
 

Hjemmekommune Grunnskoleelever Videregående elever 

Molde 20 3 

Fræna 3 1 

Rauma    

Eide 1 2 

Nesset 3 1 

Gjemnes 3  

Midsund   1 

Vestnes 3 3 

Aukra 2  

Tingvoll 1 1 

Sula  1 

Ålesund  1 

Haram  1 

Norddal  2 

Sunndal  1 

Smøla  1 

Aure 1  

Halsa 1  

Hareid 1  

Kristiansund 1  

Sum 40 19 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

8 

 
 
Internatelever skoleåret 2016/17 

Hjemkommune Internatopphold grunnskole Internatopphold vgs 

  7 dekt av fylkeskommunen 

Gjemnes 1  

Halsa 1  

Tingvoll 1  

Vestnes 1  

Aure 1  

Kristiansund 1  

 
Internat 2, 3 og hybelhuset var i bruk hele året. Internat 1 ble brukt til skoleundervisning. 
 
Elevenes klassefordeling     
  1. klasse 1 

  2. klasse 0 

  3. klasse 3 

  4. klasse 2 

  5. klasse 1 

  6. klasse 4 

  7. klasse 6 

  8. klasse 6 

  9. klasse 7 

10. klasse 10 

Sum 40 

 
 
59 elever startet sin undervisning ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2016/2017. Vi opplevde imidlertid at to av elevene døde i løpet av skoleåret. I tillegg til det 
mistet en elev livet like før skolestart. Dette gikk sterkt inn på oss alle og gjorde 2016-2017 til 
et spesielt år for oss. 
 

1. vgs 3 

2. vgs 4 

3. vgs 5 

4. vgs 4 

5. vgs 3 

Sum 19 
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AVSNITT 5  
ORGANISERING AV UNDERVISNINGEN 
 
Hver gruppe har skrevet kort om innholdet i sin gruppe. 
 

Gruppe A         
8 elever på ungdomstrinnet 
1 elev på videregående. 
2 elever har hatt internatplass. 
 
3 lærere har hatt kontaktlærerfunksjon og flere assistenter/miljøarbeidere er knyttet til 
gruppen på heltid og deltid.  
 
Elevene har hatt undervisning i fagene som er obligatoriske på mellomtrinnet og i 
ungdomsskolen. Hver elev har sin individuelle opplæringsplan. Derfor er vektingen av fagene 
ulik den en ellers finner i skolen. Ved siden av norsk, engelsk, samfunnsfag og matematikk, er 
hovedvekten lagt på de praktisk-estetiske fagene. Kroppsøving, svømming og friluftsliv har 
fått en sentral plass i opplæringsplanen for den enkelte.  2 elever har hatt 
arbeidsutplassering utenfor TS, 2 – 5 timer i uka. 3 elever har hatt noe arbeidstrening her på 
skolen.  
 
Det er lagt spesielt vekt på å arbeide med sosiale ferdigheter. Evnen til å knytte og 
opprettholde vennskap, kunne løse konflikter og gjøre bevisste valg, har vært viktige 
arbeidsområder.  
 
Det er opprettet ansvarsgruppe for alle elevene. 
 
 

Gruppe B   
Totalt 10 elever har vært tilknyttet gruppen. 2 av elevene startet ved Tøndergård skole og 
ressurssenter som nye elever i år. En elev har også dette skoleåret vært i gruppa en dag i 
uken og har resten av skoletilbudet ved sin nærskole. Denne eleven har med seg egen 
assistent. 
 
Fordelingen mellom trinnene har vært slik: 6 i mellomtrinnet og 4 på ungdomstrinnet.   
Tre lærere har kontaktlærerfunksjon hvor en lærer har redusert stilling, 80 %. Gruppen har 
også andre timelærere i musikk, valgfag og kunst og handverk og flere barne- og 
ungdomsarbeidere/miljøarbeidere har vært knyttet til gruppa både fulltid og deltid. Gruppa 
har i tillegg hatt praksiselev fra Fræna videregående skole og arbeidsutprøvinger fra NAV 
som har vært et positivt tilskudd i personalgruppa. 
 
Fagstrukturen tar utgangspunkt i gjeldende læreplan med forenklinger og tilpasninger ifølge 
elevenes individuelle opplæringsplaner. Skoledagen er sammensatt med en jevn fordeling av 
teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter.  
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I tillegg arbeides det med praktisk og nyttig bruk av digitale verktøy og livsorientering med 
fokus på personlig utvikling og sosial samhandling i gruppen. Gjennom hele skoleåret har det 
vært jobbet aktivt for et godt skolemiljø for elevene i gruppa.  
 
Alle elevene har hatt noe arbeidstrening på skolen gjennom elevbedrift og/eller praktisk 
arbeidsrettet trening.  
 
To elever har hatt internatplass dette skoleåret. 
  

 
Gruppe C  
Gruppa:  
Gruppa startet skoleåret med 8 elever. I løpet av september og oktober opplevde vi to 
dødsfall i gruppa, så det ble en svært spesiell høst.  

• 4 grunnskoleelever: 1 på småskoletrinnet, 2 på mellomtrinnet, 1 på ungdomstrinnet. 

• 2 videregående elever.    
2 av elevene hadde delt skoleplass, og var henholdsvis 3 og 1 dag på Tøndergård skole. 
 
To lærere/vernepleiere har hatt kontaktlærerfunksjon i gruppa; begge i 100 % stilling. I 
tillegg var faglærer i musikk og sløyd tilknyttet gruppa. Alle elevene har hatt tildelt 
fagarbeider/vernepleier/assistentressurs. 4 av elevene har hatt med egne assistenter fra 
hjemmekommunene.   
Gruppa samarbeider mye med skolens fysioterapeut og ergoterapeut. 
 
Organisering: Gruppa disponerte 2 klasserom med takheis og 2 grupperom. Det ene 
grupperommet ble brukt som lager til hjelpemidler, det andre til individuelle timer.  
 
Undervisningsform: Elevene har hatt felles undervisning, undervisning i mindre grupper, og 
individuelle timer med lærer eller assistent.  
 
Innhold i undervisningen: Opplæringa har vært individuelt tilpasset og organisert ut fra den 
enkeltes behov, og har tatt utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan.  
Elevene er generelt sett på et tidlig utviklingstrinn. Det blir lagt vekt på sansing og praktiske 
aktiviteter. Det blir arbeidet med grunnleggende læreforutsetninger som oppmerksomhet, 
konsentrasjon og samhandling. Språk og kommunikasjonstrening tilpasset den enkelte er 
vektlagt. Vi benytter ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) for de fleste av elevene i 
større eller mindre grad.  
Flere av elevene har egentrening etter treningsopplegg utarbeidet av skolens fysioterapeut.  
Det blir lagt vekt på å gi elevene gode og varierte opplevelser i et sosial fellesskap, og bruk av 
naturen som læringsarena. Trygghet, forutsigbarhet, trivsel og livskvalitet blir vektlagt.   
 
Opplæringsområder/fag: Kommunikasjon/norsk, kroppsøving/egentrening, 
naturfag/friluftsliv, musikk, mat og helse, kunst og håndverk, sosiale samspillsferdigheter og 
ADL (dagliglivsferdigheter).  
Flere av de videregående elevene har hatt noe arbeidsretta opplæring på skolen.  
To elever har hatt tilbud i en stall, som er tilgjengelig for rullestoler. 
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En av elevene har hatt tilbud i «Grønn omsorg»/ «Inn på tunet» en dag i uken i 
hjemkommunen. 
 
Samarbeid: Hjem, skole, avlastningstilbud/bolig har faste samarbeidsmøter. 
 

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

Gruppe E 
Basisgruppen består av 8 elever - alle i videregående opplæring.  En av elevene har 60 % plass. 
 
Noe av opplæringen gis i samlet gruppe - med individuell oppfølging, noe i delt gruppe, og noe 
1:1. Valgfaggruppene er satt sammen på tvers av basisgruppene.  
 
Kontaktlæreransvar er fordelt mellom to lærere. I noen fag er det dessuten faglærere inne.  Det 
har vært 6 assistenter er tilknyttet gruppen.  
 
3 av elevene bor på internatet tilknyttet skolen i uka, to elever på heltid og en elev fra mandag til 
onsdag. 3 av elevene har, etter å ha trent på å ta bussen en periode sammen med en voksen, 
fulgt rutebuss til og fra skolen på egenhånd og 4 av elevene følger drosje. To av elevene bor i 
egen leilighet i hjemkommunen sin. 
 
Elevene har individuelle opplæringsplaner. Disse tar utgangspunkt i læreplanens generelle del og 
i fagplanene. Målsettingene er tilpasset hver enkelt elev sine spesielle behov.  
Opplæringa er i stor grad praktisk retta. Alle elevene har arbeidsrettet opplæring. Noen av 
elevene har arbeidsrettet opplæring på skolen og noen både på- og utenfor skolen.  En elev har 
hatt arbeidspraksis i hjemkommunen 2 dager i uka - en del av skoleåret. 
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Teoretiske fag vektlegges i forhold til den enkelte elevs behov for opplæring på disse områdene.  
Kommunikasjon og samhandling / læring av sosiale ferdigheter med fokus på venner og 
kjærester, ESS og nettvett er en viktig del av opplæringen.  

 
Gruppe F 

Gruppa besto av 3 elever når vi startet opp i høst. Etter hvert utpå høsten kom det til en 
ekstra elev fra en annen gruppe. Alle elevene er grunnskoleelever (4., 6., 7., og 8. trinn).  
Det har vært en lærer på trinnet i utgangspunktet men ny elev hadde med seg sine 
lærertimer som ble knyttet til gruppa. I tillegg har 2 faglærere vært inne i kunst og håndverk 
og musikk. Pga. behov for rullering for personalet har det vært ett stort antall assistenter 
tilknyttet gruppa, i alt 13. 
 
Fokus har ligget på kommunikasjon og læring gjennom praktisk arbeid. Denne elevgruppa 
har lite felles undervisning men starter og avslutter dagen felles med samling. I fag som mat 
og helse, forming, svømming, gym, musikk og friluftsliv er gruppa samlet men elevene jobber 
individuelt. I fagene norsk, matematikk og samfunnsfag jobber elevene på egne grupperom. 
Alle elevene har hatt tilbud om svømming og stall en gang i uka. Dette er flotte aktiviteter 
der det blir lagt vekt på selvstendighet i garderoben, svømmetrening, skape trygghet i vannet 
og praktisk arbeid tilknyttet hest og stalldrift samt å bli trygg i kontakt med dyr. Samtidig er 
disse aktivitetene sansestimulerende. 
 
Alle elevene bruker ASK, og har egne individuelle opplæringsplaner. Målsettingene er 
tilpasset hver enkelt elev sine behov.  
  
   

Gruppe G 
Gruppa bestod av 6 elever, 4 grunnskoleelever og 2 videregående. 
2 av elevene hadde deltidstilbud. 
Personalet bestod av 2 kontaktlærere og 6 assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i 
deltidsstillinger. 
I tillegg hadde elevene faglærer i musikk, kroppsøving/svømming og kunst og håndverk. 
 
Undervisninga tar utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan. 
Det meste av undervisningen foregår i gruppe, men alle elevene har noe individuell undervisning, 
primært i fagene norsk/kommunikasjon, matematikk og fysisk aktivitet. 
Alle elvene har noe arbeidsretta opplæring, men dette gjelder helst for elevene som har 
videregående opplæring. 
Det blir lagt vekt på teori knyttet til praksis og mye visualisering i undervisningen. 
 
5 av elevene bruker alternativ og supplerende kommunikasjon, (ASK). 
2 av elevene hadde tilbud i stall; riding/stallarbeid på Skaret. 
2 av elevene hadde stallarbeid en dag i hjemkommunen. 
 
Vi hadde følgende fag/fagområder: 

• Norsk: språk/begrepsopplæring, kommunikasjon og lese-/skriveopplæring  

• Matematikk: Grunnleggende begrep, penger, tid og mål 

• Kunst og håndverk 

• Musikk 
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• Samfunnsfag 

• Sosiale ferdigheter 

• Dagliglivsferdigheter 

• Naturfag/friluftsliv 

• Kroppsøving 

• Ulike arbeidsretta aktiviteter 
 
    

Gruppe H  
5 elever fra 1.–4. år i videregående skole. 3 elever fra skoletrinn 10 
4 lærere har kontaktlærerfunksjon. 6 assistenter har vært fast tilknyttet gruppen. 2 andre 
assistenter har vært delvis innom gruppen. 
Opplæringa er individuelt tilpasset og organisert ut fra den enkeltes behov. Det arbeides mye 
med sosial og personlig utvikling. Alle elevene har egen IOP.  
Arbeid med holdninger, konfliktløsning og bevisstgjøring har vært sentralt.  
 
Opplæringsområde/ fag:  
Det er teoretisk og praktisk undervisning i Design og håndverk. Elevene følger deler av fagplanen 
i vg 1. og trinn 10. Arbeid med tremateriale, stoff, tegne og male inngår i undervisningen. 
Hoveddelen av den teoretiske delen er integrert i den praktiske undervisningen og er 
arbeidsrelatert med tett oppfølging. Dette utgjør 6 t pr. uke. Det er opprettet elevbedrift i 
matematikk med innkjøp og salg. 
 
Valgfag: 2 t pr. uke  
Norsk: 4 t pr. uke   
Matematikk: 3 t pr. uke.  
Kommunikasjon og samhandling: 3 t pr. uke.  
Musikk og dans: 2 t pr. uke  
Naturfag: 1 t pr. uke.  
Kosthold og livsstil/ Mat og helse 3 t i uka.  
Gym/Friluftsliv/fysisk trening: 5 t pr uke.  
Engelsk: 1 t pr. uke   
Samfunnsfag: 3 t pr.uke 
Dette er gjennomsnittlig timer. Det er enkelte elever som har mer eller mindre timer i enkelte 
fag. 
 
Arbeidsretta opplæring:  
5 elever er arbeidsutplassert ved en bedrift. 1 elever har 3 t pr. uke. 1 elev har 12 t pr. uke  
3 elev har 6 t pr. uke.  
3 elever har intern arbeidstrening 3t pr.uke. 
 
4 elever bor på internat med bo- trening og faste arbeidsoppgaver. 
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AVSNITT 6   
INTERNATTILBUDET  
 
Det miljøterapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet på internatene er en viktig del av det 
helhetlige tilbudet som Tøndergård skole og ressurssenter gir. I tillegg til å være et 
miljøterapeutisk og pedagogisk tilbud, er det også et tilrettelagt botilbud for elevene.  
 
Internatet har 3 internatbygg og ett hybelbygg og kan gi botilbud til 24 elever. Internatets 
åpningstider følger skoleruta, og har stengt i alle helger og ferier.  
Vi har hatt ledig kapasitet skoleåret 206/2017. Internat 1 har derfor blitt brukt til 
undervisningslokale. 
 
Elever  
I 2016/2017 bodde 13 elever på internatet. 6 grunnskoleelever og 7 videregående elever. 
 
Personale  
De fleste av internatets faste personale har 3-årig høyskoleutdanning. Noen har ulike former for 
tilleggsutdanning.  
Internatet har en internatleder i 50 % stilling. Inspektør ved skolen har 20 % av sin stilling 
tilknyttet internatet.  
Flere av skolens assistenter/fagarbeider jobber kveldsvakter på internatet. Dette er en løsning 
som er ønskelig både for arbeidsgiver og for den enkelte arbeidstaker. Det bidrar til å styrke 
stabiliteten og forutsigbarheten for elevene, og de ansatte får høynet sin stillingsprosent. 
 
BESKRIVELSE AV DET MILJØTERAPEUTISKE TILBUDET INTERNATET  
Miljøterapi  
Miljøterapi er: «En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske/fysiske 
betingelser i forhold til elevens og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å 
fremme læring, mestring og personlig ansvar.»  
(Larsen og Selnes. «Fra avvik til ansvar»)  
 
Innenfor de rammene vi har, jobber vi målrettet etter SMTE-modellen.  
Hensikten er å fremme læring, mestring og personlig ansvar. 

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

situasjonen  

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

opplæringsplan  

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

gjennomføring  

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

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

terminslutt i vårsemesteret. 

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

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

 
 

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

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

  
Skolens virksomhetsplan angir skolens langsiktige resultatmål med konkretiserte delmål 
innenfor de enkelte arbeidsområdene. Ut fra disse hoved- og delmålene blir det utarbeidet 
årsplan med utviklingsmål. 
 
Personalet på skole og internat evaluerte skoleåret 2016/17, våren 2017. 
Administrasjonen hadde utarbeidet evalueringsskjema til bruk i dette arbeidet med 
utgangspunkt i skolens utviklingsmål slik de er skissert i skolens årsplan.  
 
 
Skolens pedagogiske plattform 
Tøndergård skoles og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk tankegang der 
helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og tilpasser metode, 
tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  
Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den enkelte. 
 
Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud lettere 
kunne føre til dette målet. 
Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved hjemmeskolen.  
 
Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer læring, 
mestring og personlig ansvar.  Tett samarbeid om måloppnåelse mellom pedagogisk og 
miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et godt samarbeid med 
foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi også 
med ulike kompetansemiljø. For elever i et videregående skoleløp er målet at elevene skal få 
en opplæring som gir dem kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med 
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hjemkommunen i forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det 
skal ha et arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 
Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt og 
inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om 
likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. 
 
Dette medfører: 
1. Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

• Kartlegging  

• Klart definerte individuelle opplæringsmål  

• Variasjon i nivå og tempo 

• Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

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

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

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

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

 
Vår visjon er: ”Vi jakter på mulighetene”. 
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Evaluering av mål i årsplan 2016-2017 
 

Hovedmål 1 - Opplæring 

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

Delmål 1 

Tilrettelegge opplæringen/botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine kunnskaper og 
ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 
 
OPPSUMMERING:  
Oppsummeringen viser at dette jobbes det kontinuerlig mot. Viktigheten av et godt 
samarbeid mellom kontaktlærer /særkontakt, kontaktlærer / hjem blir understreket. IOPen 
blir sett på som et nyttig arbeidsredskap, og viktigheten av at alle på teamet kjenner målene 
blir nevnt av flere. Noen påpeker at malen på IOPen bør oppjusteres teknisk. 
 
Delmål 2 

Videre arbeid med rutiner og instrukser for arbeidet i inntaksteamet. 
 

OPPSUMMERING:  
Evalueringen viser at vi ikke er i mål her. Noen tilbakemeldinger viser at personalet har fått 
god hjelp av personer i inntaksteamet, mens andre etterlyser informasjon om rutiner og 
sjekkliste for kartlegging. 
 
 
Delmål 3 
Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk. 
 
OPPSUMMERING:  
Arbeid i ASK-gruppe til fast oppsatt tid, og på tvers av team, gjennom hele skoleåret blir 
poengtert som svært positivt og nyttig. Det blir av flere kommentert viktigheten av å 
fortsette dette samarbeidet. Det kommer fram at arbeidet med utarbeiding av 
kommunikasjonsmateriell er svært tidkrevende. Utviklinga på området går raskt og det er 
mye å hente på samarbeid.  
 
Delmål 4 

Utvikle gode leseferdigheter 

OPPSUMMERING:  
Også samarbeidet på tvers av grupper i forhold til leseopplæring blir nevnt som nyttig og 
lærerikt, og et tiltak flere kommenterer bør fortsette. SOL blir framhevet som et nyttig 
arbeidsredskap i kartleggingsarbeidet. Innkjøp av flere lettlestbøker tilpasset ungdom er et 
behov som kommer fram i evalueringen 
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Delmål 5 
Legge til rette for at matematikkundervisningen gir elevene grunnleggende ferdigheter i 
faget som eleven vil kunne nyttiggjøre seg i hverdagen. 
 
OPPSUMMERING:  
Numicon blir framhevet som et godt konkretiseringsmateriell. Å opprette en idebank 
med matte tips, evt. samarbeid på tvers av grupper blir foreslått. Kurset om dynamisk 
kartlegging blir framhevet som nyttig. Viktigheten om å tenke matematikkopplæring i  
praktiske situasjoner blir understreket. 

Delmål 6 

Alle skal ha et godt læringsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold. 
 
OPPSUMMERING:  
Dette er et viktig mål som må jobbes med kontinuerlig. Tilbakemeldingene viser at det skjer 
mye bra arbeid her.. At Ingen Utenfor uka i starten av skoleåret ble løfta mer fram igjen dette 
året, blir framhevet som positivt. Det blir også kommentert positivt at foreldre dette 
skoleåret i større grad har deltatt i forhold til arrangement på kveldstid. Fokus på å tilstrebe 
et godt skolemiljø må alltid være der. Det å skape struktur og forutsigbarhet og dermed 
trygghet og trivsel blir påpekt som viktig for å nå dette målet 

Delmål 7 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode vennskap og 
føle seg akseptert. 
 
OPPSUMMERING:  
Kommentarene tyder på at personalgruppen arbeider jevnt med dette, og ser dette som en 
viktig del av arbeidet sitt. 
 

Delmål 8 

Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og fritid. 
 
OPPSUMMERING:  
Kommentarene viser at lærere/miljøpersonale samarbeider med personale i elevens 
hjemkommune med tanke på overføring av kunnskap før etablering i egen bolig. Både 
primær og sekundær ADL er viktige områder. Samarbeidet skjer gjennom drøftinger i 
ansvarsgruppa, samarbeid om individuell plan, evalueringer i IOP og miljøterapeutisk plan og 
gjennom overføringsmøter i vårsemesteret før elevene fullfører skoleløpet hos oss. 

 
 

Hovedmål 2 Kompetanse 
Sikre bred og høy faglig kompetanse på det spesialpedagogiske, sosialpedagogiske og 
miljøterapeutiske feltet gjennom nytilsetting, etter- og videreutdanning og intern 
tilrettelegging for erfaringsdeling og samarbeid. 
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Skolen skal ha kompetanse innen:  
Logopedi, musikkterapi, musikk, dans, drama, forming, produksjonsfag, audiopedagogikk, 
fysioterapi, ergoterapi og ASK 
I tillegg til generell kompetanse, er det viktig at skolen innehar bred kompetanse innen 
områder som: 

• lese- og skrivevansker 

• talevansker 

• generelle lærevansker 

• sammensatte lærevansker 

• multifunksjonshemming 

• motoriske vansker 

• helsefremmende trening/ kosthold 

• autismespekterforstyrrelser 

• sosiale – emosjonelle vansker 

• syn- og hørselsproblematikk 

• matematikkvansker 

• diverse syndrom 

• arbeidsretta opplæring 

• miljøterapi 

• klasseledelse 

• relasjonskompetanse 

• veiledning 
 
Delmål 1  

Sikre at nødvendig kartlegging på ulike områder er utført. 

 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene viser et behov for mer skolering på dette feltet. Det foreslås også at det 
utarbeides sjekkliste for kartleggingsarbeidet og at skolen knyttes til Molde kommunes 
digitale portal for kartlegging «VOKAL» 
 
Delmål 2  

Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogiske diskusjoner  
 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene er i hovedsak positive i forhold til måten fellestiden har blitt organisert på 
dette skoleåret. Spesielt har organisering av lesegruppe og ASK- gruppe på tvers av team 
fungert godt. Mer tid til kollegaveiledning etterlyses. 
 
Delmål 3 

Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i forhold til IKT 

som kommunikasjonshjelpemiddel.  

 
OPPSUMMERING: 
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Skolens ressurspersoner innen digitale læremidler får gode tilbakemeldinger i forhold til 
arbeidet de utfører både når det gjelder kursing av øvrig personale og når det gjelder 
assistanse i hverdagen. Det uttrykkes behov for videre arbeid/ skolering på dette feltet. 
 
Delmål 4 

Videre arbeid for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial kompetanse og 

relasjonsbygging. 

OPPSUMMERING: 
Aktivitetsledere i friminuttene etterlyses. Oppnevnelse av faddere til nye elever foreslås. Elles 
går kommentarene i hovedsak på at dette er viktig, og noe vi har fokus på hele tiden. 
 
Delmål 5 

Sikre god informasjon og opplæring av nytilsatte ved skolen 

 
OPPSUMMERING: 
Nytilsatte dette skoleåret kommenterer at det har vært godt å ha en fast person å henvende 
seg til ved spørsmål. En person som de har opplevd som ekstra oppmerksom og behjelpelig. 
(fadder) Informasjonspermen blir nevnt som nyttig. 
 
Delmål 6  

Videre arbeid for et godt skole/hjem samarbeid. 

 
OPPSUMMERING: 
Tilbakemeldinger viser at ansatte i hovedsak opplever et nært og godt samarbeid. Det 
kommer imidlertid fram at det er ønskelig at det settes av tid til erfaringsdeling, og at skolen 
utarbeider en handlingsplan i forhold til foreldresamarbeid. 
 
Delmål 7 
Videre arbeid med kompetanseheving i forhold til yrkespedagogisk kartlegging og 
veiledning 
 
OPPSUMMERING: 
Rådgiver får gode tilbakemeldinger i forhold til informasjon og oppfølging på dette feltet. 
 
Delmål 8 
Kollegaveiledning som fast timeplanfestet metode på internatet 
OPPSUMMERING:  
Internatpersonalet har i liten grad nyttet kollegaveiledning dette skoleåret. 

 

 
Hovedmål 3 Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid 
Delmål 1 Gjennomføre utadrettet veiledning 
Delmål 2 Videre arbeid med å utvikle skolen som ressurssenter. 
Se avsnitt  8 og 9 
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Hovedmål 4 Økonomi 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den enkelte 
bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  
 
Delmål 1 
Skolen skal ha økonomisk grunnlag som sikrer faglig og forsvarlig tilbud. 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldinger fra personalet på internatene er bl.a. et ønske om faste vikarer ved sykdom 
og at en bør se på finansieringsmodellen. Det stilles spørsmål ved om ikke midler fra 
skoledriften bør overføres internatdriften. 
Elles går kommentarene på at økonomien oppleves bra og at «ledelsen gjør sitt beste for å 
sikre måloppnåelse»  

 
 

Hovedmål 5 Fysisk miljø 
Legge til rette det fysiske miljøet ute og inne ut i fra behov, lover og forskrifter. 
 
Delmål 1 
Bedre det fysiske miljøet ute og inne 
OPPSUMMERING: 
Tilbakemeldinger fra personale varierer fra at «her er det planer» og «dette jobbes det godt 
med» til konkrete ønsker om videre utbedringer og investeringer. Ny skolebuss blir bl.a. nevnt 
som viktig å få på prioriteringslisten. Ellers blir planene i forbindelse med ny, universelt 
utformet aktivitetsplass positivt kommentert. 
 

 

 
Brukerundersøkelse 2016/2017 
Foreldre/ foresatte ble også invitert til å evaluere arbeidet vårt. 
 
Spørreskjemaet ble sendt ut til foresatte våren 2017, med oppfordring om å uttale seg om 
følgende områder:  
Opplæringstilbudet, trivsel, samarbeid, respekt, tilgjengelighet, informasjon og fysisk 
læringsmiljø. I tillegg hadde internatskjemaet med et punkt om elevenes fritidstilbud. 
 
Hvert hovedpunkt inneholdt et kommentarfelt der en hadde muligheter til å begrunne svaret 
sitt. Vi ønsket med dette å få informasjon og begrunnelse for scoren på hvert område. Vi var 
spesielt interessert i begrunnelser for lav skåre for å ha muligheter til å videreutvikle og 
forbedre tilbudet vårt, selv om vi selvsagt også er glad for positive kommentarer ved høy 
skåre. Også dette året oppfordret vi foresatte om å sette navn på spørreskjemaet for på den 
måten å kunne ha større muligheter til å bedre praksis dersom noen var misfornøyd med 
arbeidet vårt. 
Skolens plangruppe har vært sentrale i utarbeidelsen av skjemaet. 
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Oppsummering av foreldre / foresatte sin evaluering av opplæringstilbudet 
Vi mottok svar fra 42,5% av foresatte med elever i grunnskole, 47,38% av foresatte med 

elever i et videregående skoletilbud, mens bare 38,46% svarte på undersøkelsen vedrørende 

internattilbudet.  

Svarene viser at foresatte i hovedsak er godt fornøyd med det tilbudet skole og internat gir. 

(se vedlegg) Samtlige krysset av innen skalaen fornøyd med hensyn til hovedinntrykket av 

både skole og internat.  

Det som kommer fram i kommentarfeltene er i hovedsak positivt.  

En foresatt kommenterer imidlertid at utearealet kunne vært bedre for elever i rullestol, en 

annen at hun mener tilbudet er bra, men kunne bli enda bedre ved utvidelse av tilbudet fra 2 

til 5 dager i uka. En annen sier at mitt barn har utviklet seg radikalt de to årene han har vært 

på Tøndergård. Både kontaktlærer og andre som jobber der er lett tilgjengelige og diskuterer 

arbeidet med oss. De lytter til våre synspunkter. En annen kommenterer at hun opplever et 

fantastisk godt samarbeid med kontaktlærer og administrasjonen.  

Under pkt. 23, helhetsinntrykket av skolen, er det flest kommentarer. (9) Alle svært positive. 

En sier at denne skolen betyr alt for vårt barn. En annen skriver: En fantastisk skole som tar 

vare på hver enkelt elev, uansett hva slags utfordringer og behov en har, En tredje: Dere gjør 

en kjempejobb for våre barn, og er der for oss foreldre når vi trenger hjelp og veiledning. En 

fjerde skriver: En fantastisk skole med et kompetent fagmiljø. Gode rammer og et trygt 

sosialt og godt læringsmiljø. En skriver: Vi er veldig fornøyd med skoletilbudet til vår elev. 

Han har aldri fått høre at hun «kan« og er flink, i så stor grad før. -Godt for oss foreldre å 

høre det. 

 I forhold til internatet kommenterer en det slik i pkt. 12: Den jobben dere gjør på internatet 

er gull verdt for mitt barn 

 

Vi vil gå igjennom resultatet fra undersøkelsen i personalgruppen, og vurdere områder for 

bedring av praksis. 

 

 
AVSNITT 8  
TØNDERGÅRD SKOLES VEILEDNINGSTJENESTE  

 
Tøndergård skole har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. 
Skoleåret 2015/2016 er det i alt satt av 30 t/u til denne veiledningstjenesten. 
Følgende lærere har en del av sin stilling innenfor denne virksomheten: 
Else Marie Husevåg 7 t/u    
Eli Beinnes Fosse 10 t/u    
Bjørn Frantzen 7 t/u   
Hans Høye innleid i forhold til enkeltsak.  
Catrine Horsgård og Jan Helge Fjørtoft har deltatt på veiledningsmøter sammen med Bjørn 
Frantzen med tanke på framtidig deltagelse i veiledningsteamet. 
Ingunn Ostad har permisjon dette skoleåret. 
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Saker angående veiledning for enkeltelever henvises via PP-tjenesten. PPT holdes orientert 
så lenge veiledningstjenesten er inne i saken.  
Førskolelærere og lærere kan elles ta direkte kontakt med veiledningstjenesten.  
 
Hovedmål innenfor veiledningstjenesten i skolens virksomhetsplan er følgende: 
Gi praktisk hjelp/veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker som går i vanlig 
barnehage/skole. 
(Foreldre kan delta på veiledningsmøter i tillegg til de fagpersonene som er tilknytta 
førskole- eller skoletilbudet). 
 
Arbeidet kan være i i form av: 

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

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

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

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

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

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

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

 

Skoleåret 2016/2017 har en arbeidet med 44 elevsaker og 7 systemsaker (div. kurs til 
personalgrupper og veiledning i forhold til klassemiljø. I tillegg er det arrangert 5 kurs i 
samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere i forhold til ASK-hjelpemidler. 
(Disse kursene er ikke tatt med i den kommunale oversikten, da de har hatt kursdeltagere fra 
ulike kommuner) 
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De fleste elevsakene følges opp gjennom et lengre tidsrom, kanskje flere år. I enkelte saker 
kan det være flere personer fra utadrettet team inne.  
 
Kommunevis fordeling av saker: 
Aukra:      7 
Eide:     2 
Fræna:     14   
Gjemnes:     10 
Midsund:     0  
Molde:     13 
Nesset:     1 
Rauma:     2 
Vestnes:     2 
 
Vedlagt følger rapport fra arbeidet til de ulike fagpersonene tilknyttet veiledningstjenesten: 

 
Arbeid for logoped i utadretta tjeneste, skoleåret 2016 – 2017 
Logopeden arbeider i 100% stilling og skal dekke behovet Tøndergård skole og ressurssenter 
har for logoped. I tillegg gir skolen veiledning i forhold til logopedbehov i eierkommunene. 
Hvor mange saker en kan ta på seg ute i kommunene vil avhenge av hvor stort behovet er for 
ressursen inne på skolen.  
Undertegnede har jobbet med 17 saker ute i eierkommunene dette skoleåret. 
15 saker på grunnskolenivå og 2 saker på barnehagenivå. 
Fordeling på kommuner: 
Aukra kommune   6 saker 
Gjemnes kommune  10 saker 
Molde kommune                         1 sak 
9 av disse sakene blir avsluttet våren 2017. 8 av sakene vil bli fulgt opp med veiledning 
høsten 2017. 
Områder det har vært gitt veiledning i forhold til: 

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

• Direkte undervisning og veiledning til oppfølgende lærere, assistenter og foreldre i 

forhold til fonologiske vansker, uttalevansker og begrepsvansker. 

• Veiledning i forhold til lese- og skriveprosessen. 

• Kartlegging og veiledning i forhold til barn med Down syndrom.  

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

Eli Beinnes Fosse - Logoped MNLL 
 

Rapport vedr. veiledning til elever som utviser problematferd og 

systemarbeid på klasse- og skolenivå. 
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Denne perioden har det hovedsakelig vært Bjørn Frantzen som har jobbet utadretta med 
atferdsvansker. To lærere (Catrine Horsgård og Jan Helge Fjørtoft) er under opplæring og 
deltar i noen av sakene. I komplekse saker har to vært inne med veiledning. 
Ressurs totalt 10 undervisningstimer pr. uke.  
 
Alle saker er igangsatt etter henvisning fra PPT. I de sakene hvor PPT ikke har deltatt aktivt, 
er arbeidet med veiledning gjort i forståelse med skolens kontaktperson ved PPT. 
 
I arbeid med elevsaker har PPT deltatt i oppstartsmøtet, og de har i noen tilfeller vært med 
på evalueringsmøter underveis. PPT er alltid med på avslutningsmøtet. I tillegg til å arbeide 
direkte i forhold til elev og skole, har det også noen ganger vært aktuelt å ha møter med 
foreldrene. BUP, kompetansesentra og lokalt barnevern er instanser som også har vært 
samarbeidspartnere.  
 
Tidsbruken varierer mye fra sak til sak. I arbeid med klasseledelse, som oftest strekker seg 
over en 2-3 måneders periode, blir det skrevet referat fra hver observasjon/tilbakemelding. I 
tillegg blir det skrevet en kort evalueringsrapport halvveis i arbeidet, samt en 
avslutningsrapport. Tiltakene som blir diskutert på tilbakemeldingsmøtene, prøves ut før 
neste observasjon og evalueres på teammøtene. Referat sendes veilederne før neste 
observasjon. Dette danner grunnlaget for hva som er fokus under neste observasjon. 
 
Enkeltsaker kan kreve fra flere møter i måneden til halvårige oppfølgingsmøter. Noen ganger 
kan arbeidet vare hele skoleåret, og i enkelte tilfeller kan arbeidet strekke seg over mer enn 
et år. 
 
Aktivitet 
 
Arbeid med klasseledelse: 
To klasser: Fræna kommune  
 
Elevsaker: 
Saker Molde kommune:  2 
Saker Rauma kommune:  1 
Saker Fræna kommune:  7 
Saker Vestnes kommune:  1 
Saker Nesset kommune:  1 
 
3 saker ble avsluttet i løpet av skoleåret. 
 
I tillegg er det gitt intern veiledning ved TS. Dette dreier seg hovedsakelig om 3 saker. 
 
 
 
 
Ekstern IKT-veiledning 2016-2017:    
Else Marie Husevåg, pedagogisk IKT veileder 
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Bruk av IKT i undervisningen. Digitale lære- og hjelpemidler i fag og 
kommunikasjon. 

Generelt om arbeidet: 
Elevsaker henvises fra PPT. 
Foreldre har alltid tilbud om å delta på veiledningsmøter. 
PP-tjenesten blir orientert, der de er inne i saken. I noen saker er PPT med på møter.  
Samarbeid med andre faginstanser kan være aktuelt i noen saker. Det kan være 
Habiliteringstjenesten, Statped, ergoterapeut, fysioterapeut og Hjelpemiddelsentralen. 
Spørsmål om kurs kommer direkte fra skolene. Også samarbeid med NAV 
Hjelpemiddelsentral i Ålesund om arrangering av kurs i bruk av kommunikasjons-
hjelpemidler. 
Lærere eller PP-tjenesten kan ta direkte kontakt med veiledningstjenesten for å 
orientere seg om digitale læremidler og hjelpemidler til fag/ opplæringsområder og i bruk 
som alternativ supplerende kommunikasjon. 
I flere saker har det vært samarbeid med andre fagpersoner i veiledningstjenesten. 
 
Type saker: 
- Tilrettelegging for bruk av ASK i opplæringen (Alternativ supplerende kommunikasjon) 
- Tilrettelegging i undervisning for elever som har Dysleksi. 
- Vurdering av digitale hjelpemidler som kan være aktuelle ift vansker eleven har. Dette 

kan være kommunikasjonshjelpemidler, hjelpemidler ift aktivisering og sansestimulering, 
hjelpemidler i forhold til lese- og skrivestøtte/dysleksi. 

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

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

- Kurs i bruk av digitale læremidler og hjelpemidler. 
 

Møter og kurs: 
Flere av elevsakene har vært omfattende i tid og med flere instanser i samarbeid. Viktig å 
bruke tid også på å gi veiledningen skriftlig, så alle parter ser hvem som gjør hva og med 
hvilket mål. 
7 av elevsakene som har vært jobba med dette skoleåret, vil fortsette neste skoleår. 
 
Behov for kurs meldes først og fremst i forhold til opplæring i bruk av hjelpemidler til lese- og 
skrivestøtte for elever med dysleksi. Den enkelte skole melder behov for opplæring i bruk av 
hjelpemidla. Elever på skolen med foreldre og lærere deltar. 
Veiledningstjenesten har samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i Ålesund og firma som 
utvikler programvare for alternativ supplerende kommunikasjon(ASK) og spesialpedagogiske 
læremidler. 

 

Omfang kurs og elevsaker: 
 

5 kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere. ASK-hjelpemidler. 

- åpen påmelding i regi av hjelpemiddelsentralen. 

 
• Bruk av Symbolmate, symbolkommunikasjon med symbolstix. Grunnleggende 

innføring.(Tobii) 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

28 

• Grunnkurs i bruk av Pegasus og PODD (Abilia) 
• Grunnkurs i bruk av Rolltalk Designer (NAV-hjelpemiddelsentral) 
• Videregående kurs i bruk av PODD (Abilia) 
• Grunnkurs i bruk av Boardmaker (PCS-symbol) 

 
5 bestillingskurs fra skoler, holdt av IKT-veileder: 

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

15 Elevsaker:  
• Grunnskole 14 (Barneskole: 12   U-skole: 2) 
• Voksenopplæring 1         

 

Kommunevis fordeling av 15 elevsaker og 5 kurs :  

Molde 10  (2 privatskole) 

Rauma 1 

Fræna 5 

Aukra 1 

Eide 2 

Vestnes 1 
 
 
Skolen har i tillegg kjøpt veiledningstjenester fra Hans Høye i forhold til en sak der 
forespørselen gikk på matematikkartlegging. (Vestnes kommune) 
 
 
 

AVSNITT 9 
KURSVIRKSOMHET VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
 
Målet er skolering av ansatte ved skolen, samt å tilby tjenester i form av kurs innen det 
spesialpedagogiske feltet til våre samarbeidspartnere.  
Skolens gymsal benyttes som kurslokale for større kurs. Kantine og datarom nyttes til mindre 
kurs.  
 
Skoleåret 2016-17 har det vært avholdt 7 kurs, 2 heldagskurs og 4 halvdagskurs.  
Det har vært bra deltakelse og gode tilbakemeldinger. Evalueringene fra kursdeltakerne har 
generelt vært særs god. Halvdagskurene har vi fått god tilbakemelding på. Noen av kursene 
var fra kl. 12.00 -15.30, andre fra kl. 14.00 -17.00. tilbakemeldingene har vært at 
halvdagskurs bidrar til at flere kan delta og da til en rimelig pris.  
 
Kursdeltaker:  Det har vært både interne og eksterne deltakere på alle kursene,  
Alle kursene har vært avholdt på Tøndergård skole og ressurssenter 
Kurs 1   07.12.2016. Halvdagskurs 

Tema:  Tvang og makt, bevisstgjøring og refleksjon 
Kursholder  Bente Strømsvåg  
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Bente Strømsvåg er vernepleier og arbeider i avdeling for habilitering av barn 
og unge, Helse Møre og Romsdal HF  

 
Kurs 2  18.02.2016. Dagskurs 
Tema:   Kognitive vansker / kognitive hjelpemidler  

Hva er kognisjon, vanskebilde/ hvordan kompensere med strategier og 
tekniske hjelpemidler? 
Gjennomgang av forskjellige produkt.  

Forelesere:  Liv Solfrid Hanken og Trine Dahl fra NAV Hjelpemiddelsentral, M & R 
  
Deltakere: 10 eksterne og 17 interne deltakere, totalt 27 deltakere 
 
Kurs 3   06.02.2017, dagskurs 

Tema:  Seksualitet på godt og vondt 
Foreleser:  Bernt Barstad 
  

Bernt Barstad er vernepleier med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og 
sexologi. Han har også master fra NTNU i Funksjonshemming og samfunn. Jobber til 
daglig ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. Er forfatter av boka 
Seksualitet og utviklingshemming  

 
Deltakere:  4 eksterne og 21 interne deltakere.  
 
 Kurs 4  08.02.2017. Halvdagskurs  
Tema:   Nyttige verktøy for tegninnlæring: Materiell og generelle tips. 
 
Foreleser: Cathrine Horsgård 

Cathrine Horsgård er allmennlærer i bunn med grunnfag i tegnspråk som 
tilleggsutdanning. Har jobbet 7 år som tegnspråklærer i normalskolen, og 4 år ved 
Tøndergård skole og ressurssenter. Bruker tegn som støtte daglig i undervisning.  

 
Deltakere: 24 eksterne deltakere - 5 interne deltakere, totalt 29 deltakere. 
 
Kurs 5  07.03.2017. Halvdagskurs 
Tema.   Barns reaksjon på omsorgssvikt.  Om tilknytningsforstyrrelse, kompleks 

traumatisering og andre vansker som barn kan utvikle ved alvorlig omsorgssvikt  
Foreleser:  Gunn Stokke  
 

Gunn Stokke er psykolog med spesialisering både i Psykologisk habilitering og i Klinisk 
arbeid med barn og unge. Hun har lang erfaring fra arbeid med barn og unge fra PPT, 
habilitering, BUP og barnevern. For tiden jobber hun ved Bufetats Senter for foreldre 
og barn i Molde.  

 
Deltakere:  40 eksterne og 50 interne deltakere totalt 90 deltakere.  

 
 
 
Kurs: 6  04.04.2017. Heldagskurs 

Tema:   Personalatferd, konsekvenser for elevatferd, læring og trivsel 
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Foreleser: Inger Lamach. Spesialkonsulent ved Nordvoll skole og autismesenter 

Deltakere: 54 eksterne og 13 interne deltakere, totalt 67 deltakere 

Kurs: 7  03.05.2017. Halvdagskurs 

Tema:  Traumatisert adferd, oppfølgingskurs 

Foreleser: Gunn Stokke 

Deltakere: 22 eksterne og 44 interne deltakere, totalt 66 deltakere 

 

 

AVSNITT 10      
SOSIALE TILTAK SKOLE OG INTERNAT 
 
En felles aktivitetsplan for skole og internat har danna utgangspunkt for en rekke sosiale 
aktiviteter gjennom hele skoleåret. 
 
Aktivitetsplanen er satt opp i samarbeid mellom personalet på skole og internat.  Elevene 
har deltatt i planleggingen av de aktivitetene der dette har vært naturlig, både gruppevis på 
skolen, på internatene og gjennom arbeid i elevrådet. Aktivitetene på planen er stort sett 
blitt avvikla som oppsatt. Tilbakemeldingene er at planen fungerer etter intensjonen.  
 
Internatet  
Organiserer selv tilrettelagt aktiviteter som klatring, svømming, ski og aking. Kano og båt har 
også blitt benyttet. I tillegg går de turer i marka,  skogen og på fjellet.  
Skolens ballbinge, gymsal, bordtennisbord og biljardbord har også blitt benyttet i større eller 
mindre grad. De har arrangert julebord, jule- og påskeverksted, dugnader, nyttårsball, 
karneval, LAN-party og diskotek.  
I tillegg har de vært på kino, kafe, konsert, tivoli, bibliotek, bowling og deltatt i 
bursdagsfeiringer. 
 
Skolen     
Kultursekken: Skolen er med på forestillinger fra Kultursekken i Møre og Romsdal.  
Skoleåret 2016-2017 har elevene hatt følgende tilbud gjennom Kultursekken: 
 
Høst 2016: 
05.09.16 The power of Glesby    Bergmo 
15.09.16 Danseverksted med Freestyle Phanatix  Tøndergård skole og ressurssenter 
25.10.16 No. 4      Bergmo 
08.11.16 JADA JADA JA - Prøysen og skolen  Tøndergård skole og ressurssenter 
28.11.16 I et speil, i en gåte    Domkirka 
 
Vår 2017: 
26.01.17 Frå hovud til hand    Langmyra 
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15.02.17 Jazzfigur     Nordbyen 
03.03.17 Tone! Art – bilder fra et piano  Nordbyen 
02.03.17 Fantasiatango     Bergmo 
15.03.17 Summers og Silvola – finn skotten!  Tøndergård skole og ressurssenter 
07.04.17 Eg er eit hus     Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
Aktivitetsdager: 

• Bli kjent dag 

• Dyregoddagene 

• Idrettsdag 

• Juleaktiviteter med verksted og felles grøt 

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

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

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

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

 
AVSNITT 12  
SYKEFRAVÆR 
Sykefraværet på Tøndergård skole og ressurssenter var på 7,5 % skoleåret 2016-2017. Dette 
er en nedgang på 3,3 % fra 2015-2016, da sykefraværet var på 10,8 % og en nedgang på 0,4 
% fra 2014-2015, da sykefraværet var på 7,9 %. 
 
 
Sykefraværsstatistikk o/u 16 dager 

Periode: 01.08.2016 til 31.07.2017 
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                                       Mulige dgv.                   1-8 dager             1-16 dager              >=17 dgr                       Total    

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

                                                                                                                                                                              

82300 86,0 14587,4 198,5 1,4 256,5 1,8 472,0 3,2 931,5 6,4 
82310 29,0 2847,4 50,1 1,8 100,6 3,5 230,6 8,1 383,7 13,5 
Sum utvalg 115,0 17434,8 248,6 1,4 357,1 2,0 702,6 4,0 1315,2 7,5 

 

Fordeling på kjønn 

Kvinner 76,0 11989,5 197,4 1,6 251,1 2,1 594,4 5,0 1050,0 8,8 
Menn 39,0 5445,2 51,1 0,9 106,0 1,9 108,2 2,0 265,2 4,9 

 
Skolen er med i IA avtalen, og har fokus på oppfølging av sykmeldte. Dette sammen med 
årlige medarbeidersamtaler og årlig evaluering av forhold ved arbeidsplassen er viktig i 
arbeidet vårt med å redusere sykefraværet. Tross nedgang i sykefraværet på internatet med 
3,5 % er fraværet her fortsatt høyt, og vel dobbelt så høyt som på skolen. Antall personer 
ansatt her er imidlertid vesentlig lavere enn på skolen, og fravær her vil derfor gi større 
prosentvis utslag. Arbeidsplanen til internatpersonalet ble endret skoleåret 2016-2017, og 
personalet gir uttrykk for å trives bedre med en ordning der passiv nattevakt igjen er en del 
av arbeidsplanen.  
 
 
AVSNITT  13 
MELDINGER   
 
Utleie av Tøndergård skoles gymsal 2016/2017 - kveldstid 
 
Kleive KFUM Trial 

Tirsdag kl. 18.00 – 19.30 
De leide for en kortere periode 

 
BJØRNS TRIMGRUPPE 
 Mandag kl. 19.00 – 20.00  
 
 
Elever ved skolens internat har også benyttet gymsalen på kveldstid til diverse aktiviteter. 
 
 
Utleie av snoezelenrommene skoleåret 2016/17 – dagtid 
Kviltorp skole og Molde Friskole benyttet snoezelen-rommene via veiledningstjenesten 
 
Prisene for utleie har skoleåret 2016/17 vært: 
For gymnastikksalen kr. 160,- pr. klokketime. 
For Snoezelenrommene kr. 160,- pr. klokketime. 
For klasserom kr. 110,- pr. klokketime. 
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2018) - År/Periode 2018 1 - 11 17.11.2017
Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 15.000.000 12.819.054 14.500.000 12.986.434
  10121 LØNN LÆRERE 12.500.000 11.114.966 12.500.000 10.863.134
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 30.000 25.221 30.000 25.281
  10141 LØNN VAKTMESTER 360.000 556.860 345.000 263.717
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 18.000 20.828 15.000 7.189
  10201 FERIEVIKAR 15.000 1.906 15.000 2.146
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 93.765 100.000 56.641
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 250.000 394.001 250.000 389.339
  10221 PERMISJONSVIKAR 20.000 69.775 20.000 10.182
  10391 EKSTRAHJELP 300.000 353.965 300.000 252.595
  10501 KLESGODTGJØRELSE 30.000 26.568 30.000 27.273
  10531 HONORARER - TREKKPLIKTIG 0 8.500 0 0
  10751 FASTLØNN RENHOLD 480.000 417.115 460.000 418.986
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 10.000 13.304 10.000 17.475
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 10.000 8.197 10.000 16.155
  10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 10.000 26.419 40.000 36.354
  10811 GODTGJØRELSE STYRET 19.000 0 19.000 0
  10911 PENSJONSANDEL KLP 3.132.000 2.464.016 3.109.000 2.417.287
  10912 PENSJONSANDEL SPK 1.547.000 1.259.875 1.535.000 1.251.924
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -160.000 -210.021 -107.000 -367.961
  10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 0 15.291 0 17.067
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 95.000 90.757 78.000 92.241
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 25.000 6.496 25.000 22.308
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 4.699.000 4.088.020 4.623.000 3.958.256
  11001 KONTORUTGIFTER 30.000 20.732 30.000 10.571
  11051 LÆREMIDLER/BØKER 61.000 54.310 40.000 30.244
  11052 LÆREMIDLER/MATERIELL 120.000 44.509 120.000 26.876
  11053 MAT OG HELSE 120.000 114.462 120.000 5.460
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE25.000 818 25.000 16.025
  11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 0 0 0 133.704
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 60.000 92.046 50.000 108.452
  11151 MATVARER 30.000 2.932 40.000 23.709
  11152 BEVERTNING 25.000 33.241 10.000 4.505
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 50.000 94.806 40.000 48.860
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 25.000 27.189 20.000 15.069
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL20.000 13.643 20.000 23.270
  11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 0 0 19.000 0
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 10.000 5.716 10.000 11.362
  11297 ØREDIFFERANSE KOMMUNAL FAKTURERING 0 0 0 1
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 80.000 80.451 80.000 121.947
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 15.000 11.555 20.000 17.990
  11306 PORTO 12.000 9.681 12.000 10.802
  11309 BANKOMKOSTNINGER 3.000 1.780 5.000 1.473
  11401 ANNONSEUTGIFTER 5.000 4.599 5.000 3.010
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 20.000 10.638 40.000 11.163
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 0 5.680 0 8.274
  11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 40.000 29.061 40.000 6.620
  11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 20.000 3.000 20.000 8.767
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 20.000 1.200 20.000 18.934
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 85.000 112.796 85.000 82.736
  11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 7.319 0 4.917
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 4.000 3.520 4.000 3.520
  11661 STIPEND - OPPGPL/AVG.FRI 100.000 100.000 0 0
  11662 ETTERLØNN DØDSFALL OPPGPL./AVGFRI 0 33.191 0 0
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 30.000 36.144 25.000 33.254
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2 TØNDERGÅRD SKOLE (2018) - År/Periode 2018 1 - 11 17.11.2017
Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 20.000 20.497 8.000 17.391
  11721 SKYSS AV ELEVER 40.000 3.500 20.000 14.580
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 20.000 56.490 60.000 47.420
  11801 ELEKTRISK STRØM 265.000 234.744 250.000 214.539
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR109.000 117.829 102.000 69.323
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.212.000 0 200.000 104.072
  11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3.000 2.073 3.000 3.835
  11855 ADM TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP -IKKE AVG.PL. 0 153 0 171
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 15.000 9.549 15.000 11.682
  11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 100.000 101.045 90.000 100.687
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 45.000 31.607 45.000 39.625
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 45.000 40.681 45.000 33.632
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 25.000 9.995 35.000 31.791
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR15.000 9.620 15.000 11.642
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 50.000 38.522 70.000 76.472
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 108.000 28.241 100.000 86.735
  12251 LEASING AV MASKINER 25.000 20.679 25.000 18.268
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 150.000 3.501 150.000 16.878
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 60.000 75.804 40.000 52.372
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 45.000 34.433 40.000 36.220
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 25.000 23.381 20.000 17.989
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 20.000 23.517 20.000 20.585
  12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL200.000 178.684 300.000 243.935
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 15.000 0 15.000 3.750
  14290 BETALT MVA DRIFT 300.000 276.808 300.000 289.972
  14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 1.000.000 0 1.000.000 0
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 0 0 300.000 262.652
  14504 REFUSJON LØNN 600.000 405.095 800.000 621.617
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 947.000 116.977 10.000 -7.796
  15001 RENTER PÅ LÅN 90.000 36.105 90.000 38.926
  15101 AVDRAG PÅ LÅN 415.000 205.000 415.000 205.000
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 310.000 7.068.829 7.068.800 3.475.929
  16212 VARSELGEBYR 0 -560 0 -201
  16215 INNTEKT EGNE KURS -30.000 -86.950 -30.000 -4.000
  16301 LEIEINNTEKTER -12.000 -9.720 -30.000 -14.190
  17001 REFUSJONER FRA STATEN 0 -400.232 0 -49.217
  17003 REFUSJON SPK 0 0 -900.000 0
  17101 REFUSJON SYKELØNN -322.000 -521.914 -260.000 -1.001.813
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -250.000 -254.955 -250.000 -193.011
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -300.000 -276.808 -300.000 -289.121
  17301 FYLKESTILSKUDD -13.900.000 -15.259.288 -15.800.000 -16.078.352
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -3.060.000 -3.181.906 -2.900.000 -3.866.852
  17504 REF SKYSS ELEVER 0 0 0 -2.270
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -100.000 -278.402 -100.000 -129.053
  17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -26.700.000 -27.471.373 -25.500.000 -24.429.387
  19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -100.000 -162.084 -120.000 -172.396
  19009 ANDRE RENTEINNTEKTER 0 -18 0 -132
  19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD 0 -4.268.829 -4.268.800 -3.475.929
Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING 0 -8.379.786 0 -9.990.492

Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 4.800.000 4.451.794 5.000.000 5.305.727
  10121 LØNN LÆRERE 0 0 0 1.905
  10141 LØNN VAKTMESTER 75.000 115.438 70.000 113.022
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 620.000 574.512 560.000 686.405
  10201 FERIEVIKAR 10.000 12.347 10.000 1.451
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Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 100.000 99.792 100.000 100.454
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 70.000 209.982 62.000 477.536
  10221 PERMISJONSVIKAR 25.000 17.211 25.000 80.511
  10391 EKSTRAHJELP 40.000 50.602 40.000 90.901
  10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 0 0 0 834
  10501 KLESGODTGJØRELSE 10.000 9.209 10.000 11.428
  10751 FASTLØNN RENHOLD 195.000 170.236 185.000 167.152
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 0 1.458 0 0
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 0 50.262 0 0
  10911 PENSJONSANDEL KLP 1.120.000 995.732 1.173.000 1.251.730
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -160.000 -224.772 -45.000 17.391
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 22.000 20.695 16.000 22.255
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 7.000 1.334 7.000 5.677
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 987.000 899.609 1.011.000 1.015.404
  11001 KONTORUTGIFTER 6.000 8.028 6.000 1.445
  11053 MAT OG HELSE 0 0 0 8.350
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 0 0 3.000 0
  11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 5.000 0 5.000 0
  11151 MATVARER 185.000 202.683 200.000 200.260
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 25.000 33.602 35.000 28.671
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 12.000 13.582 12.000 11.325
  11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 2.000 5.006 2.000 0
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 6.000 4.797 6.000 3.418
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 5.000 3.669 6.000 6.345
  11306 PORTO 3.000 3.144 4.000 3.600
  11401 ANNONSEUTGIFTER 1.000 765 2.000 0
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 3.000 0 5.000 0
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 20.000 0 20.000 0
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 10.000 0 10.000 0
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2.000 2.382 2.000 2.312
  11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 0 132 0 131
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 15.000 17.347 15.000 16.534
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 12.000 12.056 8.000 8.695
  11721 SKYSS AV ELEVER 0 0 0 2.908
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 0 255 0 194
  11801 ELEKTRISK STRØM 150.000 140.852 150.000 142.499
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR36.000 23.566 21.000 68.250
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL.46.000 0 40.000 69.382
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 0 4.635 0 0
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 40.000 28.225 37.000 39.625
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 40.000 36.881 36.000 40.675
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 28.000 25.099 20.000 28.164
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 0 835 0 810
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 31.000 20.587 30.000 16.645
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 10.000 770 35.000 27.826
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 10.000 6.134 10.000 3.217
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 0 2.014 0 10.136
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 23.000 11.478 20.000 18.110
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 5.000 5.863 5.000 17.344
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 5.000 3.836 5.000 1.743
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 2.000 0 2.000 3.750
  14290 BETALT MVA DRIFT 130.000 123.306 130.000 132.012
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 0 0 90.000 119.819
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 2.523 0 0
  16302 ELEVHUSLEIE 0 -20.000 -40.000 -96.000
  17101 REFUSJON SYKELØNN -70.000 -533.791 -62.000 -975.422

4



2 TØNDERGÅRD SKOLE (2018) - År/Periode 2018 1 - 11 17.11.2017
Dr.budsj.2018 (g Regnskap Buds(end) Regnskap

2018/V:315 2017 2017 2016
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER 0 0 0 -58.387
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -130.000 -123.306 -130.000 -132.012
  17301 FYLKESTILSKUDD -2.778.000 -3.192.000 -3.192.000 -2.722.583
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4.284.000 -4.083.218 -4.520.000 -5.908.587
  17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1.527.000 -1.216.822 -1.252.000 -1.584.185
Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 0 -969.646 0 -1.093.201

T O T A L T 0 -9.349.432 0 -11.083.693
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Vurdering av vegstrekning som særlig farlig skoleveg 
 

Vedlegg 
1 Kommunale regler for skoleskyss 
2 Trygg skoleveg? 

 

Rådmannens innstilling 
Fylkesveg 660 Baksidevegen i Eidsvåg klassifiseres som særlig farlig skoleveg for 1.-10.trinn fra 
slutten av gang- og sykkelvegen til ordinær 4km-grense. 

 

 

Saksopplysninger 
Det har kommet søknad om at elever som bor mellom enden av gang- og sykkelvegen ved 
badeplassen og Prestegarden får rett til skoleskyss uavhengig av klassetrinn. Søknaden gjelder 
konkret en elev som høsten -18 skal begynne i 5.kl. og som etter dagens regler ikke vil ha rett på 
skoleskyss. 

 

Vurdering 
Sentrale regler for skoleskyss gir rett til skyss hvis avstanden til skolen er mer enn 4 km. (2 km i 
1.kl.) Nesset kommune har i tillegg vedtatt regler der det også gis rett til skyss når avstanden er 
mindre. Kriteriene er at vegstrekninger vurderes som «særlig farlig». Vurderingene er gitt i 
forhold til alder/klassetrinn. 

Strekningen er i det kommunale skyssreglementet vurdert som særlig farlig for elever på 1.-4. 
trinn. I søknaden beskrives strekningen som farlig også for eldre elever og det begrunnes med at 
strekningen har 80-km fartsgrense, er uten gatelys og har både anleggstrafikk og økt trafikk siste 
årene. 

Dette er ei vegstrekning som er lite egnet for forgjengere, spesielt barn. Høg fart kombinert med 
lite lys gjør det utrygt. Strekningen kan sammenlignes med fylkeveg 660 fra Vistdal skole og 
oppover bygda, som for noen år siden også ble klassifisert som særlig farlig for elever på 1.-
10.trinn. 

Arkiv: :N06 

Arkivsaksnr: 2017/345-40 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



Det er få elever dette vil gjelde, for neste år kjenner vi bare til at dette utløser skyss for en ekstra 
elev. 

Økonomiske konsekvenser 
Skyssutgifter for kommunen vil på denne strekningen være ca. kr. 7000,- pr. elev pr. år. 
 

Betydning for folkehelse 
Trygg skoleveg har stor betydning for å unngå skader og for livskvaliteten for barn og foreldre.



 

 

 
 

Kommunale reglar for skoleskyss: 

Statlege reglar; 
Elevar i 1. årstrinn skal ha skyss når vegen er over 2 km 
Elevar i grunnskolen skal ha skyss når vegen er over 4 km 
 
Følgjande kommunale reglar gjeld i tillegg; 
1 Elevane på 1. trinn skal ha skyss uansett avstand – viss kommunestyret har definert 
skolevegen som særleg farleg for små barn. 
2 Elevane på resten av småskoletrinnet (2.- 4.kl.) skal ha skyss når avstanden er over 2 
km,viss dei har særleg farleg skoleveg for barn. 
3 Elevane i 1.-10. trinn skal ha skyss viss strekningen er karakterisert som særleg farleg 
for alle. 
 

Følgjande skolevegstrekningar er klassifisert som særleg farleg og gir rett til 
skoleskyss: 
 
Gjeld for 1. trinn etter pkt. 1: 

Stubøkrysset (fylkesveg 62 + 660) 

Sirakrysset /til Sira gamle skole 

Leirvoll – Steinsvoll. 

Krysset i Vistdal sentrum (Myklebostad/S-laget/skolen) 
 
Gjeld for 1. – 4. trinn etter pkt. 2: 

Fylkesveg 660 Baksida i Eidsvåg: frå Vorpeneskrysset til Prestneset. 

Fylkesveg 660 frå Syltebø til Sirakrysset 

Fylkesveg 191 frå Sira gamle skole til Øverås 

Fylkesveg 192 frå Øverås ned Åsebrekka” 

Fylkesveg 62 forbi Brandhol-krysset til Myrsetveien 
 
Gjeld for 1. – 10. trinn etter pkt. 3: 

Fylkesveg 62 mot Brekken: frå enden av gangveien til ordinær 4 km-grense 

Fylkesveg 62 mot Rød: frå Hargaut til Klokkarelva/ ordinær 4 km-grense. 

Fylkesveg 194 Åsagardane frå opphevinga av 40 km/t-sona til ordinær 4 km-grense. 

 Fylkesveg 660 frå Vistdal skole og oppover til ordinær 4 km-grense i Vistdal 
 
 
Vedtak i Nesset kommunestyre sak 96/11 den 10.11.2011 
Vedtak i Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur sak 19/14 den 13.05.2014 

Sak nr.  
2011/373  



Fra: Kine Nerli (kinenerli@hotmail.com)
Sendt: 22.01.2018 14:12:35
Til: Frode Sundstrøm
Kopi: 

Emne: Trygg skoleveg?
Vedlegg: 

Hei.
Har prøvd å ringe deg i dag, men ingen svarer, så da prøver jeg å nå deg via mail.

Sønnen min skal begynne på 5. trinn på Eidsvåg barne- og ungdomsskole til høsten. Adressa vår er Baksidevegen 211, en avstand
som ikke innfrir de 4 km. som er kravet for å oppnå gratis skoleskyss. Han benytter seg av skoleskyssen nå, og vi er veldig godt
fornøyd med tilbudet.

Jeg har forstått det slik at barn på 5.trinnet som bor innenfor 4 km avstand til skolen ikke har krav på gratis skoleskyss, så framt vegen
ikke er farlig nok. Jeg har sjekket listen over farlige veger inne på fylket sine sider og kan ikke finne Baksidevegen blant disse.

Vegen som min sønn må gå er den siste kilometeren ikke opplyst, her er ikke gangveg, ikke fotovergangfelt og det er i en 80-sone. Det
er mye anleggstrafikk langs vegen pga. Nesset Bygg, det er økt trafikk etter at Bjørnsonfeltet ble opprettet og det er mye
langtransport langs vegen som skal videre innover i kommunen.

Ønsker med dette at Baksidevegen blir vurdert som en farlig skoleveg, hvertfall fra badeplassen der gangvegen opphører og videre i
retning Prestgarden.

Håper med dette på svar, kan godt ringe meg om det er bedre.

Mvh Kine Nerli Reitan, tlf 95045234.
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Søknad fra Romsdalsmuseet om auka driftstilskot. 
 

Vedlegg 
1 Søknad om økt driftstilskudd fra og med 2018 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om auka driftstilskot til Romsdalsmuseet er godkjent med kr 45,- pr. innbyggjar for 2018. 

Tilskotbeløpet på kr 134.000,- inngår i tildelt økonomisk ramme for kulturområdet. 

 

 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommune inngikk ein samarbeidsavtale med Romsdalsmuseet i 2003. Avtalen omfatta 
Nesset Prestegard og museumsdrift slik at Prestegarden vart definert som avdeling av 
Romsdalsmuseet. Det er etterkvart utvikla samarbeid på andre område, fjøsen på Prestegarden 
er bygd om til museum og kultursenter og det er inngått ny generell finansieringsavtale med 
Romsdalsmuseet som er lik for dei andre kommunane i Romsdal. Den nye 
finansieringsavtalen innebar for kommunar med museumsavdeling ei utjamning av 
driftstilskotet frå kommunane. Fram til og med 2016 låg tilskotet på eit beløp med kr 20,- pr 
innbyggar. Altså omlag kr 60.000,- frå Nesset kommune. 
 
Romsdalsmuseets nye utstilling-, formidling- og administrasjonsbygg Krona stor ferdig i 
2016. dette er eit spleiselag mellom stat, fylke, GassROR og kommunane. Etter første 
driftsåret går museet med positivt resultat.  
I søknaden frå Romsdalsmuseet går det fram at driftsutgiftene til museet har auka utan at dei 
kommunale driftstilskota har vore justert sidan dei vart inngått i 2009. det etterslepet ynskjer 
no Romsdalsmuseet å ta igjen.  
 
Romsdalsmuseet søkjer Romsdals-kommunane om auke i si generelle driftstøtte for 2018 slik 
at de kommunale tilskota blir 20% av det offentlege tilskotet. Det tilsvarar kr. 3.128.000,-. 
Molde kommune som vertskommune betaler 50% og dei 7 andre betaler resten som blir 
fordelt rekna ut frå folketalet i kommunane pr. innbyggjar .(Sjå vedlagt brev frå 
Romsdalsmuseet) 

Arkiv: :026 

Arkivsaksnr: 2009/1278-29 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



 
Frå 2017 vart beløpet pr. innbyggjar auka frå kr. 20,- til kr. 42, ei auke på kr 36.000,-. For 
2018 søkjer Romsdalsmuseet om å auke beløpet til kr. 45,- pr. innbyggjar. Det inneber eit 
driftstilskot på kr 134.000,- med grunnlag av 2973 innbyggarar i 2018. beløpet er lagt inn i 
budsjett i tildelt ramme for kulturområdet i 2018 
 
Vurdering 
Nesset kommune er medeigar i Romsdalsmuseet og har formell samarbeidsavtale først inngått i 
2003. Romsdalsmuseet er ein viktig samarbeidspart for Nesset kommune for drift og utvikling av 
Nesset prestegard. Romsdalsmuseet bidreg med museumsfagleg kompetanse i formidling, drift 
og forvaltning av prestegarden. Museet har tilsette guidar om sommaren og kommunen 
samarbeider om  ei delstilling som formidlar og driftsansvarleg. Romsdalsmuseet har sørga for 
finansiering og kompetanse i samband med vedlikehald og større restaureringsarbeid. No sist 
med søndre stabbur og eldhuset med bakaromnen.  

Romsdalsmuseet er med i forhandlingane med OVF om overtaking av hovudhuset på Nesset 
prestegard og er komme lagt i planlegging av bruken av huset. Stikkord her er formidling av 
prestegardshistoria og Romsdalsk litteratur.   

Rådmannen vurderer det slik at Nesset kommune som deleigar i Romsdalsmuseet, skal halde 
fram det gode samarbeidet som eit stort aktivum også for Nesset kommune. Driftstilskotet på kr 
134.000,- er lagt inn i opphaveleg tildelt ramme for kultur-området.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Kr 134.000,- er lagt inn i tildelt ramme for kulturområdet. Det er ikkje behov for ekstraløyving 
inneverande år for å dekke dette.  

 

Betydning for folkehelse 
Romsdalsmuseet og aktivitetane på Nesset prestegard er eit stort aktivum også for Nesset 
kommune. Grunnskolen i Nesset brukar museet til formidling og undervisning. Fjøsen og 
kultursenteret har blitt ein god arena for kultur og aktivitet som er med å berike og gjere 
kommunen vår meir attraktiv. Alt dette er positivt for folkehelsa.
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