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SLUTTRAPPORT «KRONA»- MUSEETS UTSTILLLINGS- OG MAGASINBYGG

Det vises til årlige orienteringer om framdrift av byggeprosjektet. Krona ble offisielt åpnet av Statsminister
Erna Solberg 9. februar i 2016. Selve bygget og ikke minst innholdet, museets nye tilbud på helàrsbasis, har
blitt godt mottatt i Molde og Romsdal. Folk trives i bygget, liker det de ser og opplever, besøkstallene er
positive, flere og flere foreninger, institusjoner og bedrifter legger arrangement til bygget og museet.

For Romsdalsmuseet viser bygget seg å være tjenlig på alle måter og gjør det mulig å bli et faglig sett bedre
museum. Det var en den viktigste motivasjonen for Krona; et godt bygg til museets formål. Formidlingen er
bedre og mer nyansert hele året og bevaringsforholdene har takket være bygget utviklet seg fr uforsvarlig
dårlige til gode. Byggets markante moderne arkitektur kombinert med bruken av tre generelt og massivtre
spesielt, har fått større både nasjonal og ikke minst internasjonal oppmerksomhet enn forventet. Summen av
alt dette - opplever vi, tjener både Romsdalsmuseet og regionen, og legger et godt grunnlag for fremtiden.

På nytt takker Romsdalsmuseet Staten ved Kulturdepartementet, Møre og Romsdal fylkeskommune,
kommunene Aukra, Fræna, Molde, Nesset, Rauma, Sandøy og GassROR IKS for positiv finansiell
medvirkning til at KRONA kunne realiseres.

Sluttrapport med prosjektregnskap ble behandlet i Prosjektgruppa 20. april og godkjent av museets styre

26. april. Ifølge avtale, følger den som vedlegg med revisjonsmelding.
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Vedlegg: Sluttrapport

VÅRE AVDELINGER
Krona og bygde- og bysamlingen - Chateauet herskapshus  -  Fiskerimuseet

Veøy prestegard og middelalclerkirke - Nesset prestegard  -  Løviluemma kystgard

Konfeksjonsmuseet i Isfjorden  -  Bud Museum - Ergan kystfort og Kystkulturutstillingen - Steffägarden 
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Orientering om prosjektet.

Bakgrunn forprosjektet

Romsdalsmuseet ble stiftet i 1912 organisert som en forening.  I  2005 ble museet et

konsolidert regionmuseum for 8 kommuner med 7 museumsavdelinger. Det ble

organisert i en stiftelse. Museet hadde før utbygginga et budsjett på ca l7 mill kr. og det

var 15 fast ansatte. Besøkstallet var på ca 60.000. Museet forvalter ca 100gamle

bygninger og over 20.000gjenstander, og har dessuten et fagbibliotek, en stor historisk

samling på ca. 2 mill fotonegativ og Romsdalsarkivet, et lokalhistorisk privatarkiv.

Romsdalsmuseet har lagt vekt på å være en utadrettet institusjon med gode og

engasj erende tilbud til publikum. Dette blant annet i form av god synlighet i kulturbildet

og i stigende besøkstall og egeninntekter. F orrnidlingen har i hovedsak skjedd i

friluftsmuseets bygninger, noe som langt på vei begrenset besøkssesongen til

sommerhalvåret. Museets Strategiplan dokumenterte at plassproblem hemmet en

utvikling av fonnidlingen til blant armet å omfatte en basisutstilling av regionens

kulturhistorie og areal til skiftende utstillinger/vandreutstillinger. Museet hadde ikke et

godt tilbud av studieplasser og klasserom og det var ikke tilrettelagt for å bruke

elektroniske hjelpemidler. Aktiviteter og tilbud var for ensidige og var i ferd med å

stagnere på grunn av manglende hensiktsmessige lokaler som et nytt bygg kunne gi.

For å avhjelpe dette ble det startet planlegging av et nytt publikums- og magasinbygg på

museets hovedavdeling i Molde  -  adresse Per Amdams veg 4.

Planlagt utbygging

Funksj onene i det planlagte nybygget ble øremerket museets viktigste oppgaver: regionalt

magasin, og bevaring av gjenstander, inkludert snekker og konserveringsverksted,

gjenstandsmottak/dokumentasjon, fotoarkiv og lokalarkiv (underetasjen) og

formidling/utstillingsfiinksj oner(l .etasj e) med to utstillingsrom, klasserom, auditorium,

bibliotek- og arkivtjeneste, museumsbutikk og kafe`. Det ble videre planlagt en

omfattende oppgradering av uteanlegget ved nybygget for å skape en nødvendig helhet.

Mål for prosjektet
Nybygget ble planlagt å skulle gi museet mulighet til å framstå som moderne og

framtidsrettet. Bygget skulle gjøre folk nysgjerrige både på grunn av form, men ikke

minst på innhold og med vesentlig utvidet tj enesteproduksj on til alle målgrupper blant

publikum. Arkitektonisk utforming skulle vektlegges tungt ved valg av

bygningsutforming, og museet ønsket å velge materialbruk og tekniske løsninger som var

gunstig for miljøet.
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Planlegging, prosjektering

Arkitektkonkurranse, skisse og forprosjekt.

Planleggingen av byggeprosj ektet startet i 2006. Arkitektfirmaet Arkitre v/Ark. Svein

J erve ble engasjert til å bistå med gjennomføring av arkitektkonkurranse. Det ble

utarbeidet en beskrivelse for utbyggingen og et foreløpig romprogram. Det ble så sendt ut

invitasjon til prekvalifisering av arkitektfirma. Arkitektkonkurransen ble avholdt i  2006-

07. Utpå høsten ble det kåret en vinner: Reiulf Ramstad Arkitekter AS med forslaget

“Kronen på verket”.

Etter åpen anbudskonkurranse ble det i 2008 også inngått kontrakter for planlegging med

følgende firma:

RIB: Stavsengs ing. Firma AS

RIV: Techno Consult Møre AS.

RIE: ElektroPlan AS

Konkurranseforslaget fra arkitekten ble utviklet gjennom skisseprosj ekt i  2008  og forelå

som et fullstendig forprosjekt i januar 2009. Dette ble ort mulig grunnet velvillig støtte

fra Molde kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Med basis i dette ble endelig

søknader om finansiering sendt.

Detaljprosjektering.

Høsten  2012  kom det signaler om at Romsdalsmuseet ville få på plass fmansieringen,

med en noe redusert ramme. Prosj ekteringsavtalene ble revidert med bakgrunn i den

lange perioden som var gått fra konkurransetidspunkt og ut fra at de tre firmaene som var

engasjert for RIB, RIV og REE nå var oppkjøpt alle tre av Norconsult AS.

Med bakgrunn i at byggherren ønsket utstrakt bruk av tre/ massivtre, ble det sommeren
2013  utarbeidet en konkurranse for valg av spesialrådgivning/entreprenør/leverandør til

dette arbeidet. Røberg Bygg AS ble vinner av konkurransen, og kontrakt ble inngått for

fase 1  -  rådgiving.

Det ble også gjennomført en anbudskonkurranse for valg av byggeleder.

Revidert forprosjekt ble utarbeidet i løpet av  1.  halvår  2013.

Rammetillatelse fra Molde kommune ble gitt  19.03.2013.

I  juni  2013  ble alle nødvendige politiske vedtak fattet, og

detaljprosj ektering/tilbudsinnhenting ble igangsatt i august  2013.

Byggherres rådgivere var ved oppstart av detaljprosj ektering slik:

Arkitekt/Interiør/ prosj ekteringsleder: Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Underrådgiver: Brannrådg., Ing. Jens Kruse-Jensen

Akustikk, Rambøl AS

RIB, RIV, REE m/ITB-rådgiving: Norconsult AS

Byggeledelse og uavhengig kontroll: Xpro AS

Røberg Bygg AS v/ Green Advisers AS

Møre og Romsdal fylke v/Per Einar Langseth

Rådgiving massivtre:

Prosjektledelse:
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Byggherren Stiftelsen Romsdalsmuseet organiserte sin byggherreoppfølging med en
prosjektgruppe som hadde månedlige møter der aktuelle saker ble gjennomgått. Dette
dannet også grunnlag for rapportering til styret.

Prosjektgruppa var slik sammensatt:

Styreleder Anders Talleraas

Direktør Jarle Sanden

Hovedverneombud Øyvind H. Vestad

Prosjektleder Per Einar Langseth

I tillegg har prosjektleder for utstilling Hilde Stenmark Kvennes og byggeleder Helge
Rønning, Xpro as, møtt på de fleste møter.

Kontraktstrategi  -  entrepriser og entreprenører/leverandører

Det ble valgt å gjennomføre prosjektet med byggherrestyrte, delte entrepriser som

hovedfonn. Kontrahering av entreprenører/ leverandører er gjennomført i tråd med lov og
forskrift om offentlige anskaffelser. Møre og Romsdal fylkeskommune har deltatt aktivt i
utarbeiding og gjennomføring av konkurransene.

Følgende entrepriser og entreprenører har vært benyttet til selve bygggt:

E01 Riving AF Decom AS

E02 Grunnarbeid Romsdal Anlegg AS

E03 Betongarbeid og utv. arb. Skanska AS

E04 Massivtre og øvrige bygningsmessige arb. Røberg Bygg AS

E05 Sanitær og sprinkler Hustad Rør AS

E06 Luftbehandling GK Norge AS

E07 Elektro Mifo AS

E08 Heis Reber Schindler Heis AS

E09 SD-anlegg Isi-Tech AS

E10 Varmepumpeanlegg AF Energi og Miljøteknjkk

E11 Gartnerarbeider Hagepleie.no AS

For utstillingsarbeider har følgende vært benyttet:

lnventas Molde AS /N ouveau AS

Hauken Handverksteneste AS

Utvikling og oppbygging av utstilling

Oppbygging av utstillingselementer

For innredning pg utstyr har følgende vært benyttet:

Arkivinnredning Bruynzeel Storage Systems AS

Varmekammer Tenno Lignum International

Møbler

-  Standard møbler Lindbak AS

-  Spesialmøbler Fratelli OU

-  AV-utstyr Lindbak AS

Kunstnerisk utsmykking:
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Utførende kunstner Lars Fiske med prosj ektet «i» Romsdal.

Gjennomføring av byggearbeidene

Byggelederfirma Xpro AS har hatt ansvaret for styring og framdrift på byggeplassen.
Rivingsarbeidene av eks. bygg på tomten ble startet i november 2013 med sluttfiist

desember samme år. Grunnarbeidet med en god del sprengingsarbeid ble oppstartet i

januar 2014 med Overlevering i april 2014. Betongarbeidet ble oppstartet primo mai 2014

med avtalt ferdigstilling for montasje av bæresystem m.m. 15.09.2014. Det oppstod noe

forsinkelser på slutten av denne fasen og i overgang til monteringsarbeidet i regi av

Røberg Bygg AS -til dels grunnet prosj ekteringsmangler/feil. En oppnådde likevel

tilnærmet tett bygg til årsskiftet slik at videre arbeid med tekniske anlegg m.m. kunne ta

til ijanuar 2015.

Byggherren hadde som mål å ta i bruk bygget med innvielse seint på høsten i 2015. En

forutsetning var da at bygget måtte være klart for oppstart utstillingsarbeider 1.09.2015.

Dette ble oppnådd, men bygget hadde forsinkelser i andre deler av bygget som medførte

at det ble besluttet å utsette innvielsen til månedsskiftet januar/februar 2016.

Overtakelse av bygget fra Røberg Bygg AS ble ennomført 04.11.2015 etter at

brukstillatelse forelå fra Molde kommune. De tekniske entrepriser ble overtatt til

prøvedrift i samme periode. I underetasjen var magasininnredningen kommet på plass og

en forsiktig drift av kuratorverksted med varmekammer var oppstartet.
Utstillingsarbeidene ble i hovedsak ferdigstilt til nyttår 2016, men uttesting og prøving
gikk for fullt fram til offisiell åpning.

Prøvedriftsperiodene for tekniske anlegg ble med ett unntak avsluttet i 2016. Det har som

vanlig med så komplekse anlegg vært en del oppfølging i perioden frarn til nå, og

byggherren setter av ressurser til å følge opp driften spesielt i reklamasj onsperioden mot

entreprenørene med sikte på å få så god og økonomisk drift av bygget som mulig.

I2016 ble det bestilt og oppført kaldtlager nord for nybygget. Dette var areal/funksj oner

som en ikke fant det naturlig å ta inn i nybygget, men som byggherren hadde med i de

opprinnelige planene, Bygget ble prosj ektert og oppført av de samme aktørene som var

engasjert i hovedprosjektet. Utvendig anlegg ble  i  hovedsak fullført sommeren 2016, men

en del kompletterings-arbeid vil bli utført i 2017. Byggherren har også som intensjon at

det skal være tett oppfølging mot entreprenørene/leverandørene i garantitiden for å legge

til rette for best mulige driftsforhold videre i byggets levetid.

__. ,,__
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Bygget

Det nye publikums— og magasinbygget er plassert i nordøstre hjørne av tomteområdet

som Romsdalsmuseet eier i Molde  H  i samme området som det gamle administrasj ons-

bygget var plassert. Tomten er i hovedsak fielltomt med noe overliggende løsmasser.

Bygget er utført med en underetasje og en hovedetasje som også inneholder et par

mesaniner  — totalt ca 3500 m2 gulvareal.

Underetasj en er utført i hovedsak  i  betong. Den inneholder magasin og verksteder for

kuratorer og håndverkere. Videre nødv. garderober og tekniske rom. Publikum har ikke

adgang til underetasjen.

Hovedetasj en og mesaninene er i hovedsak til publikumsrettet Virksomhet samt

nødvendige kontor for administrasjonen. Her fmner en lokaler for permanent og skiftende

utstilling, auditorium, undervísningslokale og bibliotek samt kafe og butikk med

bunadsveksted. Hovedetasj en med den spesielle takkontruksj onen er oppført med et

bæresystem med betong bærevegger, søyler  i  stål og laminert tre samt takbj elker av

laminert tre. Takkonstruksj onen for øvrig er basert på vanlige lett-takelementer tekket og

kledd med bordkledning.

Yttervegger er utført med innvendig massivtre/panel utvendig påforet isolert

bindingsverk og utvendig stående bordkledning. Innvendige vegger og himlinger er i

hovedsak utført i tre med synlig panel eller spiler. Bygget har et spesielt klimaanlegg for

sikring av magasin i underetasje. For øvrig er det tradisjonelle tekniske anlegg med

balansert ventilasj on og vannbåren varme med radiatorer på de enkelte rom. Bygget er

utstyrt med varmepumper av typen luft til varm. Bygget er fullspririklet med unntak av

magasin som er brannsikret med inergen-anlegg. Kaldtlager nord for hovedbygget har

arkitektur som er tilpasset hovedbygget med samme materialbruk utvendig.

-f..__-\  '  _
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Resultatet - utstillings- og magasinbygget «Krona»

Det vises til formulering av mål for prosjektet i pkt. 1.3.  Både  statlige- og

fylkeskommunale museumsutredninger-/planer hadde poengtert betydningen av

hensiktsmessige bygg for âdrive et godt museumsarbeid. Mangelen på hensiktsmessige

bygg for Romsdalsmuseet hindret tidligere faglig utvikling og det var sterkt medvirkende

for at styret i 2006 vedtok  å  sette i gang et nybyggprosjekt. Et nytt bygg skulle gi både

bedre vern for de romsdalske samlingene og gi bedre fonnidling på helårsbasis. I tillegg

ønsket styret at bygget skulle bli et arkitektonisk signalbygg for Molde og Romsdal.

Resultatet har blitt som ønsket.  I  l. etg. gir «Krona» bedre og mer variert formidling og

utadrettet sørvis til publikum hele året med bla. faste- og skiftende utstillinger, auditoriet

med film og foredrag, bibliotek med studieplasser for skoleelever og lokalhistorikere,

klasserom, kafe og museumsbutikk.  I  underetasjen er det klimastyrte magasin for

gjenstander, fotografi og privatarkivmateriale, samt gj enstandsmottak med

varmekammer, konserveringsverksted for fellestj eneste konservering og snekkerverksted.

Samlingene har lidd under svært dårlige lagringsforhold og takket være Krona blir

vernefunksj on vesentlig forbedret og en flerårig sarnlingerevisj on er satt i gang med

oversikt over sarnlingene som resultat.

Takket være Krona er museet bedre i stand til  â  løse sitt samfurmsoppdrag, det gir bedre

tilbud og sørvis til publikum, det gjør museet bedre i stand til  å  bli en bedre møteplass for

alle. Første drifisåret økte publikumstallet med bortimot 50 %. Som ønsket har byggets

arkitektur og materialbruk vekt stor oppmerksomhet og bidrar til økt bruk og større

synlighet i kulturbildet. Krona er innstilt av flere nasjonale og internasjonale arkitektur-

priser bla. Mies van der Rohe Award 2017 - European Union Prize for Contemorary
Architecture og til prisen for >>Årets trehusbyggeri 2016. Iden siste konkurransen ble

bygget nominert til åvære blant de tre beste. Bygget ble i april 2017 i konkurranse styrt

av Architizer valgt til «Beste museumsbygg 2017»  i  verden.

-Q
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7. Finansiering

Finansieringen av Krona er basert på en statlig føring for finansiering av nasjonale

kulturbygg med 1/3 av investeringskostnadene fordelt likt på hvert forvaltningsnivå.

Kommunene Aukra, Fræna, Molde, Nesset, Rauma og Sandøy

og GassROR IKS ................................................ .. 48.500.000

Møre og Romsdal fylkeskommune ............................ .. 48.500.000

Staten ved Kulturdepartementet ................................ .. 48. 500.000

Sum finansiering ....................................................... ..145.500.000

Byggelån og langsiktig ñnansiering er gitt av Kommunalbanken AS.

8. Økonomisk oversikt

8.1 Budsjett og regnskapsoversikt pr. 21.04.2017.

Konto Tekst Budsjett Utbetaling

0 Marginer og reserve 1.000.000 0

1 Felleskostnader 2.500.000 459.775

2 Bygning 63.000.000 62.390.136

3 VVS-anlegg 13.600.000 11.873.189

4 Elektro 8.000.000 7.992.127

5 Tele- og automatisering 2.700.000 2.873.485

6 Andre intallasioner 2.500.000 2.512.260

Huskostnad (Sum 1-6) 92.300.000 88.100.972

7 Utendørsarilegg 500.000 366.276

Entreprisekostnad 92.800.000 88.467.249

8 Generelle kostnader 24.800.000 24.382.299

Byggekostnad (Sum 1-8) 1l7.600.000 l12.849.548

9 Spesielle kostnader 26.899.205 27.691.241

Prosjekt 145.499.205 140.540.789
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Disponering av restrnidler.

Godkjent kostnadsramme

Byggeregnskapet eks. avsetninger

Overskudd totalt

Konto Tekst

1 Felleskostnader

2 Bygning

3 VVS—anlegg

4 Elektro

5 Tele- og automatisering

6 Andre installasjoner

7 Utendørsanlegg

8 Generelle kostnader

9 Spesielle kostnader

Total  avsetning

Mb‘I /déérar/M
/  Anders Talleraas

Styreleder

Vedlegg:

Revisors rapport

Avsetting

0

200.000

1.200.000

150.000

100.000

50.000

450.000

1.000.000

1.809.211

4.959.211

”i i Rgmsdalsmuseet

kr. 145.500.000

kr. l40.540.789

kr. 4.959.211

Merknad

Mindre tiltak i garantitid

Rest kontr. GK as

Driftsforb. tiltak

Komplettering av belysning

Mindre tiltak i garantitid

Mindre tiltak i garantitid

Gjenstående beplanting og

asfaltering nord

Utvendig trapp

Gjenstående utbetalinger til

rådgivere og prosjektleder/

byggeleder.

Innredning av snekker-

verksted og kaldtlager.

Forbedr. kjøkken.
Uteleker barn.

Kunstkjøp

Forbedring utstilling og

tilhørende utstyr.

ikke refunderbar moms

Per Einar Langseth

Prosjektleder
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Til  tiltenkte brukere

Uavhengig revisors beretning til prosjektregnskap

Konklusjon

Vi har revidert prosjektregnskapet for Stiftelsen Romsdalsmuseet for "KRONA - Nytt
utstillings- og magasinbygg", som ble avsluttet 21 . april 2017 som viser samlede
prosjektkostnader på kr. 140  540  789. Prosjektregnskapet består av oppstilling over
kostnader 21. april  2017.

Etter vår mening er prosjektregnskapet for Stiftelsen Romsdalsmuseet for "KRONA - Nytt
uLstillings- og magasinbygg", som ble avsluttet  21 . april 2017, i  det alt vesentlige
utarbeidet i samsvar med prinsippene beskrevet i noter.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk  i  Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-
ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Presisering - Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon

Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til adressat. Prosjektregnskapet er
derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ledelsen i
Stiftelsen Romsdalsmuseet og adressat og skal ikke distribueres til andre parter.

Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll
som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som
helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende
sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar
med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinfonnasjon blir vurdert som vesentlig dersom den

BDO AS. et norsk aksjeselskap, er deltaker I  BDO Intematlonal Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det Internasjonale
BDO nettverket, som består av uavhengige selskaper I de enkelte land. Foretaksregisteret' llD  993  606 650 MVA.
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enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert på prosjektregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder
ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen.  I  tillegg:

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten
det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller
overstyring av intem kontroll.

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
Selskapets interne kontroll.

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er
rimelige.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av
betydning i den interne kontrollen.

Molde, 21. april 2017

BDO AS

«+3 Wax
Henning Rødal
Statsautorisert revisor

BDO AS. et norsk. aksjeselskap, er deltaker i BDO lntematlorial Limited. et engelsk '  '
BDOnetrverkeLsomhe-itåruv ‘ "  ,  ide "

med begrenset ansvar, og er en del av det inlemasinriale
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Uttale frå årsmøtet i 4H Møre og Romsdal 11. februar 2018: 

 

 

Fritidsaktivitetar for alle 
 

Barn, ungdom og vaksne i Norge har mange fritidsaktivitetar å velje mellom. Vi har mange 

frivillige organisasjonar og vi har fritidsklubbar og kulturskular. Du kan vere med i idrett, 

musikk, teater, friluftsaktivitetar, dans, humanitært arbeid og mange andre tilbod. Men ikkje 

alle får sjansen til å vere med. Kultur, språk, funksjonshemming og økonomi kan hindre 

mange frå å vere med.  

 

Årsmøtet i 4H Møre og Romsdal meiner at alle bør ha rett til å vere med på fritidsaktivitetar. 

Alle har rett på barnehage, skule, helsetilbod og hjelp til å finne arbeid. Men mykje av tida vår 

er fritid, og organiserte fritidstilbod er viktig for å bli sosial, få vener, for å lære nye ting og for 

å bli inkludert. Å ha ei meiningsfull fritid i lag med vener er viktig for både den fysiske og 

psykiske helsa. Å stå utanfor fritidsaktivitetar kan skape einsemd og dårleg livskvalitet.  

 

I 2015 vedtok regjeringa «Frivilligerklæringa» som slo fast at alle skal få vere med på ein 

fritidsaktivitet. Dessverre er ikkje dette tilfellet for alle. Rundt 10 % av alle born lever i familiar 

med låge inntekter. Medlemskontingentar, aktivitetsavgifter og ikkje minst pengar til utstyr 

kan hindre mange frå å vere med på aktivitetar.  

 

Ei anna utfordring kan vere å få komme i kontakt med alle born og unge som kan vere med 

som medlemer. Sjølv om fritidstilboda er der, kan det vere mange som ikkje veit om tilboda.  

 

4H er ein stor frivillig organisasjon og vil gjerne bidra slik at alle får eit tilbod på fritida. 4H er 

ope for alle, og vi stiller vi ikkje spesielle krav for å bli medlem. Du treng ikkje vere spesielt 

god i det eine eller det andre, og du møter eit sosialt og inkluderande miljø. Men også i 4H 

kostar det å vere medlem og enkelte av aktivitetane kostar å vere med på. Vi er også 

avhengige av å kunne informere om tilboda våre, og det er ikkje like lett alle stader.  

 

4H Møre og Romsdal vil hindre utanforskap og gjere det lettare for alle å bli med. For at 

frivillige organisasjonar skal lukkast med å inkludere fleire treng vi hjelp frå det offentlege: 

 

• Alle grunnskular og vidaregåande skular må gje frivillige organisasjonar høve til å 

presentere seg – slik at vi får informert om tilboda til alle barn og unge.  

• Alle kommunar må etablere frivilligsentralar som kan hjelpe dei frivillige 

organisasjonane med rekruttering av medlemer, med utstyr til aktivitetar og hjelpe oss 

til å finne midlar slik at tilboda ikkje skal bli for dyre for nokon.  

• Myndigheitene – stat, fylke og kommunar – må sørgje for stabile midlar til drift av 

frivillige organisasjonar og midlar til å kunne gjere tilboda så rimelege som mogleg.  

 

Skal vi lukkast med å inkludere og hindre at nokon fell utanfor må det offentlege og 

frivilligheita finne løysingane i lag.  

 

 

Sendast til: Kommunane i fylket, Møre og Romsdal Fylkeskommune ved kulturavdeling og 

kultur- og folkehelseutvalet, Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og 

media.  
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Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Eidsvåg barnehage dato 6.desember 2017

Tilsynet var rettet mot om barnehagen oppfyller lovkrav innenfor tema som var
bestemt på forhånd. Rapporten viser eventuelle avvik og merknader som ble
avdekket under tilsynet.
Rapporten gir derfor ingen fullstendig vurdering av tilstanden.

Tilsynet kontrollerte om barnehagen blir drevet i samsvar med kravene i regelverket.
Tilsynet kontrollerte tilsendte dokument og intervjuet ansatte i barnehagen.
Det ble undersøkt om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.
Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er kommet frem under
tilsynet.

Regelverk:
Lov om barnehager
Rammeplan for barnehager

Kontaktperson i barnehagen: Anita Sagli

Personer som ble intervjuet
Styrer: Anita Sagli
Pedagogisk leder: Monica Pedersen
Fagarbeider: Marit Hammervold

Tilsynet omfattet følgende tema i Barnehageloven:

.  §  1  Formål
1. ledd

. § 2 Barnehagens innhold

1. ledd

3. ledd

6. ledd
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Dokumentgrunnlag:

Dokumentgrunnlaget for tilsynet var:

.  Årsplan
0 Årsmelding, KOSTRA

.  Vedtekter

.  Momentliste for tilsynet

. Eksempel på månedsplan/temaplan/ukesplan

. Evalueringer som er gjennomført

.  Andre dokumenter som barnehagen selv mente var relevant for tilsynet.

Avvik  :  Ingen avvik funnet.

Gjennomføring
. Varsel om tilsyn ble sendt dato 31.10.17.
.  Tilsynet ble gjennomført med formøte, intervju og Sluttmøte dato 06.12.17

Todalen 06.12.17

én  “15m. +  ’1 !"”'/’L
, /  "  I] 7  '  ' ««  ,

Gro Kvammen Sæter J'ortihn ordk/i'k/Z‘é
Tilsynsleder Revisor
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Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Liedgarden barnehage dato 02.11.2017.

Tilsynet var rettet mot om barnehagen oppfyller lovkrav innenfor tema som var bestemt på
forhånd. Rapporten viser eventuelle avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.
Rapporten gir derfor ingen fullstendig vurdering av tilstanden.

Tilsynet kontrollerte om barnehagen blir drevet  i  samsvar med kravene  i  regelverket.
Tilsynet kontrollerte tilsendte dokument og intervjuet ansatte i barnehagen.
Det ble undersøkt om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.
Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er kommet frem under tilsynet.

Regelverk:
Lov om barnehager
Rammeplan for barnehager

Kontaktperson  i  barnehagen: Siri Beate BlØ

Personer som ble intervjuet
- Siri Beate Blø, styrer
- Kristine Øyen, pedagogisk leder
- Karoline Aarstad, assistent

Tilsynet omfattet følgende tema:

o  § 1 Formål
0  § 2 Barnehagens innhold
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Dokumentgrunnlag:

Dokumentgrunnlaget for tilsynet var:

ø Årsplan
ø Emneplaner

ø Årsmelding 2015/2016
ø Resultatregnskap Basil 2015/2016

ø Handlingsplan mot mobbing

ø Progresjonsplan kommunale barnehager

ø Rutiner samarbeid barnehage/skole

ø Informasjonsskriv

ø Vedtekter

Avvik:

Ingen avvik avdekket.

Gjennomføring
ø Varsel om tilsyn ble sendt pr. e-post: 16.10.2017.
ø Tilsynet ble gjennomført med formøte, intervju og sluttmøte.

Dato: 02.11.2017.

Sted og dato: Lfaonuncfl i ”Ø/ -  20/  7

Ram‘ ciwu at’/in <?.Hgm9
Tilsynsleder Revisor

Rapport for tilsyn Liedgarden barnehage original sendt til:
Nesset kommune v/Tanja Bersås
Kopi: Liedgarden barnehage ved Siri Beate Blø
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Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Farmen friluftsbarnehage, dato 09.11.2017.

Tilsynet var rettet mot om barnehagen oppfyller Iovkrav innenfor tema som var bestemt på
forhånd. Rapporten viser eventuelle avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.
Rapporten gir derfor ingen fullstendig vurdering av tilstanden.

Tilsynet kontrollerte om barnehagen blir drevet  i  samsvar med kravene  i  regelverket.
Tilsynet kontrollerte tilsendte dokument og intervjuet ansatte i barnehagen.
Det ble undersøkt om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp i praksis.
Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er kommet frem under tilsynet.

Regelverk:
Lov om barnehager
Rammeplan for barnehager

Kontaktperson i barnehagen: Marit S. Sæter

Personer som ble intervjuet
- Marit S. Sæter, styrer

- Hildegunn Sæter, pedagogisk leder
- Marianne Olsen, assistent

Tilsynet omfattet følgende tema:

-  § 1 Formål
-  §  2 Barnehagens innhold
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Dokumentgrunnlag:

Dokumentgrunnlaget for tilsynet var:

o Årsplan
o Vedtekter

o Månedsplaner
o Årsmelding
o Skriv om tilvenning

o Mobbeplan

o Periodeplan

Avvik:

Ingen avvik avdekket.

Gjennomføring
o Varsel om tilsyn ble sendt pr. e-post: 16.10.2017
o Tilsynet ble gjennomført med formøte, intervju og sluttmøte.

Dato: 09.11.2017.

Sted og dato: Jír/fáíizwsuncl. 6% -20,7

gm‘ Ofwo oeafla? fijm.
Tilsynsleder Revisor

Rapport for tilsyn Farmen frilufts barnehage original sendt til:
Nesset kommune v/Tanja Bersås
Kopi: Farmen frilufts barnehage ved Marit S. Saeter



 

 
 
 
 
 
         Barnehagene i Nesset

 
 

 

Administrativt vedtak 
 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2015/5-40 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 11 42 07.03.2018 

Lukking av avvik etter tilsyn - Eresfjord barnehage 

Vedtak: 
Avvikene etter tilsynet i Eresfjord barnehage lukkes, da styrer viser å ha en plan for å legge 
frem budsjettet i samarbeidsutvalgets møte og er godt i gang med å forbedre sine 
evalueringsprosesser.  
 
 
Vedtaksmyndighet: 
Saken avgjøres av administrasjonen i hht. delegeringsreglementets pkt. 4.2.2 
 
Saksopplysninger: 
Eresfjord barnehage hadde 03.11.2017 tilsyn etter «Lov om barnehager» gjennomført av 
Nettverk Nordmøre, på vegne av barnehagemyndigheten.  
 
Tilsynsrapporten datert 06.11.2017 viser at det ble funnet 2 avvik. Avvikene beskrives under 
sammen med barnehagens tiltak for å lukke avvikene, i henhold til skriv datert 13.02.2018, 
hvor du beskriver hvordan avvikene skal lukkes.  
 

1. avvik 
Lov om barnehager, §4: Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
«Barnehage eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget». 
 
Merknader til loven 4 ledd; «Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett, 
Driftsendringer,  arealutnyttelse mv.» 
 
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket; 
I intervjuene kom det frem at møte i samarbeidsutvalget gjennomføres men at budsjett ikke 
fremlegges i dette utvalget. 
 
Barnehagens tiltak: 
For å lukke dette avviket vil budsjettet for barnehagen bli lagt frem for medlemmene i 
samarbeidsutvalget. 

Eresfjord barnehage v/ Tove Mari Krogset 
 
6470  Eresfjord 
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2. avvik 

Rammeplan for barnehager, Kapittel 7: 
Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Vurdering og Dokumentasjon 
 
«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeide 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten». 
 
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket; 
Tilsendte planer og intervju viser at en ikke har synliggjort dokumentering og vurderinger. 
Styrer bekrefter at det er dette området de er dårligst på. Hun sa; «Har ikke vært så flink til å 
bruke rammeplan i evalueringsarbeidet. Blir ofte beskrivelser» 
 
Barnehagens titak: 
Dette var et område vi visste vi hadde forbedringspotensiale. Vi har overordna mål for tema 
og aktiviteter, men de er litt for vage og dermed ikke så lett å vurdere. For at vi bedre skal 
kunne vurdere opp mot målsettinger har vi bestemt oss for å bryte ned de målene vi har for 
f.eks. tema i mer konkrete målbare mål. 
I forhold til arbeidet med å konkretisere mål for å enklere kunne vurdere de prøver vi ut 
forskjellige didaktiske modeller for å finne en som passer oss best mulig, som er enkel å 
forholde seg til og samtidig har med de momenter som er viktig å få frem.  
Etter litt prøving har vi satt sammen modellen nedenfor som verktøy for planlegging og 
evaluering av det pedagogiske arbeidet ved barnehagen. 
 
Eksempel på hvordan vi kan planlegge en språkgruppe med de minste: 

Hva? Hvorfor?  Mål Hvordan? Hva 
tenker vi spesielt 

på? 

Evaluering 

 
*Fargelek ute med 
smågruppa 
 

*Kjenne igjen farger 
 
*Si fargenavn 

*Laminere farga ark 
(gul, rød, blå, grønn) 
*Ha maling i små zip 
poser som barna 
skal plassere på 
riktig ark 
*Farga vann i snøen 

*Det gikk veldig bra, 
barna var engasjerte 
og alle prøvde og 
mange la 
fargeposen på riktig 
ark, mange sa 
navnene på fargene. 

 
Når det gjelder vurderinger av det pedagogiske arbeidet gjør vi vel egentlig det daglig. Vi har 
gode diskusjoner og vurderinger av det vi gjør og hva vi burde gjøre på møter, en del av det 
vi diskuterer blir nedfelt i møtereferater. Det vi må jobbe mer med er å få vurderingsarbeidet 
mer systematisk og dokumentert. 
Når det gjelder vurderinger av enkeltbarn blir det også gjort på møter, vi diskuterer og 
analyserer observasjoner og praksisfortellinger. Systematisk kartlegging av enkeltbarn 
(f.eks.TRAS) blir gjort ved behov. 
Vi vil ta mer i bruk barnesamtaler og få mer system i evalueringer sammen med barna. 
I forhold til foreldres muligheter til vurdering har vi den daglige kontakten, foreldresamtaler, 
foreldremøter og vi har foreldreundersøkelse gjennom udir. 
 
 
Fristen for tilbakemeldinger fra tilsynet var satt til 31.12.17, men på grunn av travelhet før jul 
fikk styrer utsatt fristen for tilbakemelding til undertegnede.   
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Vurderinger: 
Barnehagemyndigheten sin vurdering av avvikene og tilbakemeldingen på barnehagens 
tiltak, viser at du som styrer har en plan for lukking av avviket knyttet til fremlegging av 
budsjett til samarbeidsutvalget.   
 
Når det gjelder avviket i forhold til barnehagens vurdering og dokumentasjon, er dere godt i 
gang med dette arbeid. Du viser til at dere prøver ut ulike didaktiske modeller, for å finne den 
som passer dere best og kommet frem til en modell dere vil bruke. Det er tydelig at dere 
jobber med dette, det er viktig at dere fortsetter dette arbeidet og at dere synliggjør 
dokumentering og vurderinger av det pedagogiske arbeidet og opp mot planer.  
 
Klageadgang: 
Du kan klage på dette vedtaket innen tre uker (forvaltningslovens § 29) etter at du mottok det. Klagen 
sendes til Nesset kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. 
Legg ved eventuell dokumentasjon på nye opplysninger. Ta kontakt hvis du trenger hjelp til å skrive 
klagen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tanja A. Holsæther Bersås 
enhetsleder/barnehagefaglig rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 

Vedlegg 
1 Tilsyn med Eresfjord barnehage - oversending av tilsynsrapport 
2 Tilsynsrapport Eresfjord barnehage 01.11.2017 
3 Lukking av avvik ved Eresfjord barnehage etter tilsyn fra Nettverk Nordmøre 
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ERESFJ ORD BARNEHAGE

NESSET KOMMUNE

Tilsyn  med Eresfjord barnehage

Vi viser til gjennomført tilsyn ved Eresfjord bamehage den 01.11.2017

Vedlagt ligger tilsynsrapporten.

Tilsynet er et ledd i det interkommunale tilsyn på Nordmøre.

Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon. Systemrevisjon eller lovlighetskontroll vil si at

det ble undersøkt om barnehagen arbeider innenfor lovhjemmel i henhold til Lov om

barnehager. Tilsynsrapporten viser at det ble funnet 2 avvik under tilsynet.

Med hilsen

Tilsynsleder Revisor

Bente Bjerkestrand Olsen Reidun Kamilla Myrstad



Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Eresfiord barnehage 01.11.2017

Tilsynet var rettet mot om barnehagen oppfyller lovkrav innenfor tema som var bestemt på

forhånd. Rapporten viser eventuelle avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

Rapporten gir derfor ingen fullstendig vurdering av tilstanden.

Tilsynet kontrollerte om barnehagen blir drevet i samsvar med kravene i regelverket.

Tilsynet kontrollerte tilsendte dokument og intervjuet ansatte i barnehagen.
Det ble undersøkt om rutiner, prosedyrer og instrukser blir følgt opp i praksis.
Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er kommet frem under tilsynet.

Regelverk:

Lov om barnehager

Rammeplan for bamehager

Kontaktperson i barnehagen:

Personer som ble intervjuet:

Styrer/ Pedagogisk leder ; lTove Mari Krogset

Konstituert Pedagogisk leder/ Barne og ungdomsarbeider; Tanja Ydsti

Tilsynet omfattet følgende tema:

0  §  1  Formål

0  § 2 Barnehagens innhold

ø  §18 Barnehagens øvrige personale

Dokumentgrunnlag:

Dokumentgrunnlaget for tilsynet var:

Årsplan
Momentliste

Vedtekter for barnehagene i Nesset

Progresjonsplan for de kommunale bamehagen i Nesset

Årsmelding til Basil 2016
Inforrnasj onsskriv Brest] ord barnehage

Månedsbrev for august, september og oktober

Evaluering august og september

Temaplan /Årshj ul
Godkjenning av årsplan 2017/2018

Avvik: 2 avvik funnet



1.avvik

Lov  om  barnehager, §4:  Foreldreråd og samarbeidsutvalg

« Barnehageeier  skal  sørge for at saker av  viktighet  forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget».

Merknader til loven  4  ledd; «Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett,
driftsendringer  ,  arealutnyttelse mv.»

Følgende observasjon ligger til grunn for avviket;

I  intervjuene kom det frem at møte  i  samarbeidsutvalget gjennomføres men at budsjett ikke
fremlegges i dette utvalget.

2.avvik

Rammeplan for barnehager, Kapittel 7:

Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Vurdering og Dokumentasjon

«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for åoppfylle
kravene  i  barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeide skal
inngå  i  bamehagens  arbeid  med  å  planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske
virksomheten».

Følgende observasjon ligger til grunn for avviket;

Tilsendte planer og intervju viser at en ikke har synliggjort dokumentering og vurderinger.
Styrer bekrefter at det er dette området de er dårligst på. Hun sa; <<Har ikke vært så flink til  å

bruke rammeplan i evalueringsarbeidet. Blir ofte beskrivelser  «;



Merknader;

o  Styrerressursen  ved  bamehagen, 20%, er ikke ønsket av barnehageansvarlig hos

Fylkesmannen. Dette pga risiko for dårligere kvalitet i barnehagene som har denne

styrermodellen. Men det er ikke vurdert som awik.

»  Det  sti//es  i  utgangspunktet krav om at hver barnehage skal ha en styrer. Det kan imidlertid

tenkes unntaksti/feller der det kan være behov for at flere barnehager samler sine styrerressurser,

for eksempel i et lederteam. Departementet forutsetter at slik samordning ikke fører til svekke/se

av styrerressursen for den enke/te barnehage. Det forutsettes videre at det er en hensiktsmessig

avstand mellom barnehagene, at styrerteamet har daglig kontakt og at det skjer en daglig

oppfølging av hver enkelt barnehage og at den forskriftsfestede normen for pedagogisk bemanning

overholdes. Kommunen må ved godkjenning og tilsyn foreta en totalvurdering av hvorvidt de

barnehager som velger å samordne sine styrerressurser, oppfyller kravene som stilles til

barnehagedrift i loven. Rent unntaksvis kan det også være positivt at flere små barnehager

organiseres sammen som én felles virksomhet med én styrer, for eksempel der det er vanskelig å

få kvalifisert personale. Også her må kommunen ved godkjenning og tilsyn vurdere om den
samlede virksomheten oppfyller Barnehagelovens krav. Ved vurderingen må det legges vekt på

virksomhetens størrelse etter en sammenslåing, barnehagenes geografiske plassering i forhold til

hverandre og tilgangen til kvalifisert personale. Felles organisering av skole og barnehage som én

mindre virksomhet kan være en god løsning i  områder der barnehagebarn og skolebarn til sammen

bare utgjør noen få titalls barn>>. §17,2 Iedd. Lov om barnehager, Kunnskapsdepartementets

merknader.



Skriftlig tilbakemelding på hvordan barnehagen har fulgt opp anførte avvik og merknader,
sendes Nesset kommune v/leder for barnehager Tanja Bersås innen 31.12.17

Gjennomføring

0  Varsel om tilsyn ble sendt uke 40

0  Tilsynet ble gjennomført med formøte, intervju og Sluttmøte dato 01.11.17

Navn Funksjon Formøte Intervju Sluttmøte
Tove M. Krogset 20% Styrer X X X

80%Pedagogisk leder

Tanja Ydsti 20%Konst.pedagogisk X X X

leder

80% bame- og

ungdomsarbeider

Tanja Bersås Enhetsleder X
/barnehagefaglig

rådgiver

Kopi sendes til:

Eresfjord barnehage v f styrer Tove Krogset

Sted og dato: 06.11.17

Tilsynsleder Revisor

   Bente Bjerkestrand Olse Reidun Kamilla Myrstad



Lukking av avvik etter tilsyn fra Nettverk Nordmøre etter barnehageloven §16 med fokus på 
§1 Formål, §2 Innhold og §18 Barnehagens øvrige personale. 
Det som er skrevet i kursiv er utdrag av det som står i tilsynsrapporten.  
 
1.avvik 
Lov om barnehager, §4: Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
«Barnehage eier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget». 
Merknader til loven 4 ledd; «Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett, 
Driftsendringer,  arealutnyttelse mv.» 
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket; 
I intervjuene kom det frem at møte i samarbeidsutvalget gjennomføres men at budsjett ikke 
fremlegges i dette utvalget. 
 
For å lukke dette avviket vil budsjettet for barnehagen bli lagt frem for medlemmene i 
samarbeidsutvalget. 
 
2.avvik 
Rammeplan for barnehager, Kapittel 7: 
Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Vurdering og Dokumentasjon 
«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeide skal 
inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten». 
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket; 
Tilsendte planer og intervju viser at en ikke har synliggjort dokumentering og vurderinger. 
Styrer bekrefter at det er dette området de er dårligst på. Hun sa; «Har ikke vært så flink til å 
bruke rammeplan i evalueringsarbeidet. Blir ofte beskrivelser» 
 
Dette var et område vi visste vi hadde forbedringspotensiale. Vi har overordna mål for tema 
og aktiviteter, men de er litt for vage og dermed ikke så lett å vurdere. For at vi bedre skal 
kunne vurdere opp mot målsettinger har vi bestemt oss for å bryte ned de målene vi har for 
f.eks. tema i mer konkrete målbare mål. 
I forhold til arbeidet med å konkretisere mål for å enklere kunne vurdere de prøver vi ut 
forskjellige didaktiske modeller for å finne en som passer oss best mulig, som er enkel å 
forholde seg til og samtidig har med de momenter som er viktig å få frem.  
Etter litt prøving har vi satt sammen modellen nedenfor som verktøy for planlegging og 
evaluering av det pedagogiske arbeidet ved barnehagen. 
 
Eksempel på hvordan vi kan planlegge en språkgruppe med de minste: 

Hva? Hvorfor?  Mål Hvordan? Hva tenker 
vi spesielt på? 

Evaluering 

 
*Fargelek ute med 
smågruppa 
 

*Kjenne igjen farger 
 
*Si fargenavn 

*Laminere farga ark (gul, 
rød, blå, grønn) 
*Ha maling i små zip 
poser som barna skal 
plassere på riktig ark 
*Farga vann i snøen 

*Det gikk veldig bra, 
barna var engasjerte og 
alle prøvde og mange la 
fargeposen på riktig ark, 
mange sa navnene på 
fargene. 



 
Når det gjelder vurderinger av det pedagogiske arbeidet gjør vi vel egentlig det daglig. Vi har 
gode diskusjoner og vurderinger av det vi gjør og hva vi burde gjøre på møter, en del av det 
vi diskuterer blir nedfelt i møtereferater. Det vi må jobbe mer med er å få 
vurderingsarbeidet mer systematisk og dokumentert. 
Når det gjelder vurderinger av enkeltbarn blir det også gjort på møter, vi diskuterer og 
analyserer observasjoner og praksisfortellinger. Systematisk kartlegging av enkeltbarn 
(f.eks.TRAS) blir gjort ved behov. 
Vi vil ta mer i bruk barnesamtaler og få mer system i evalueringer sammen med barna. 
I forhold til foreldres muligheter til vurdering har vi den daglige kontakten, foreldresamtaler, 
foreldremøter og vi har foreldreundersøkelse gjennom udir. 
Merknader; 
 Styrerressursen ved barnehagen, 20%, er ikke ønsket av barnehageansvarlig hos 
Fylkesmannen. Dette på grunn av risiko for dårligere kvalitet i barnehagene som har denne 
styrermodellen. Men det er ikke vurdert som avvik. «Det stilles i utgangspunktet krav om at 
hver barnehage skal ha en styrer. Det kan imidlertid tenkes unntakstilfeller der det kan være 
behov for at flere barnehager samler sine styrerressurser, for eksempel i et lederteam. 
Departementet forutsetter at slik samordning ikke fører til svekkelse av styrerressursen for 
den enkelte barnehage. Det forutsettes videre at det er en hensiktsmessig avstand mellom 
barnehagene, at styrerteamet har daglig kontakt og at det skjer en daglig oppfølging av hver 
enkelt barnehage og at den forskriftsfestede normen for pedagogisk bemanning overholdes. 
Kommunen må ved godkjenning og tilsyn foreta en totalvurdering av hvorvidt de barnehager 
som velger å samordne sine styrerressurser, oppfyller kravene som stilles til barnehagedrift i 
loven. Rent unntaksvis kan det også være positivt at flere små barnehager organiseres 
sammen som én felles virksomhet med én styrer, for eksempel der det er vanskelig å få 
kvalifisert personale. Også her må kommunen ved godkjenning og tilsyn vurdere om den 
samlede virksomheten oppfyller Barnehagelovens krav. Ved vurderingen må det legges vekt 
på virksomhetens størrelse etter en sammenslåing, barnehagenes geografiske plassering i 
forhold til hverandre og tilgangen til kvalifisert personale. Felles organisering av skole og 
barnehage som én mindre virksomhet kan være en god løsning i områder der barnehagebarn 
og skolebarn til sammen bare utgjør noen få titalls barn>>. §17,2 Iedd. Lov om barnehager, 
Kunnskapsdepartementets merknader. 
 
Styrer ved Eresfjord barnehage har nå 20% administrasjonstid mot tidligere 35%. Etter 
omorganiseringen og oppretting av stillingen enhetsleder for barnehagene ble 15% av 
styrerressursen flyttet fra styrer til enhetsleder. Gjennom sin «styrerdel» av stillingen har 
enhetsleder ansvar for bla budsjett og rapporteringer for den enkelte barnehage. 
Som styrer ved Eresfjord barnehage synes jeg det fungerer bra at enhetsleder har noen av 
styreroppgavene, det er et veldig tett samarbeid mellom enhetsleder og styrere med faste 
styrermøter en gang pr mnd. 
 
Med vennlig hilsen 
Tove Krogset 
Styrer Eresfjord barnehage 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
         Barnehagene i Nesset

 
 

 

Administrativt vedtak 
 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2015/5-39 Tanja A. Holsæther Bersås, 71 23 11 42 07.03.2018 

Lukking av avvik etter tilsyn - Vistdal barnehage 

Vedtak: 
Avvikene etter tilsynet i Vistdal barnehage lukkes, da styrer viser å ha en plan for 
gjennomføring av møter i samarbeidsutvalget og er i gang med å forbedre sine 
evalueringsprosesser.  
 
 
Vedtaksmyndighet: 
Saken avgjøres av administrasjonen i hht. delegeringsreglementets pkt. 4.2.2 
 
Saksopplysninger: 
Vistdal barnehage hadde 03.11.2017 tilsyn etter «Lov om barnehager» gjennomført av 
Nettverk Nordmøre, på vegne av barnehagemyndigheten.  
 
Tilsynsrapporten datert 06.11.2017 viser at det ble funnet 2 avvik. Avvikene beskrives under 
sammen med barnehagens tiltak for å lukke avvikene, i henhold til skriv datert 22.januar 
2018, hvor du beskriver hvordan avvikene skal lukkes.  
 
1. avvik  
Lov om barnehager, § 4: Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
«Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 
samarbeidsutvalget».  

 
Merknad til loven 4 ledd; «Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett, 
driftsendringer, arealutnyttelse mv.» 

 
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket; 
I intervjuene kom det frem at møte i samarbeidsutvalget gjennomføres sjelden. Hatt 1 møte i 
løpet av 6 år som styrer har vært ved barnehagen. Saker blir forelagt foreldre for oftest 
direkte i bringe og hentesituasjoner og ikke i møtefora. Budsjett forelegges ikke dette 
organet. 
 
 

Vistdal barnehage  v/Jorunn Aspås Rindli 
 
6364  VISTDAL 
 
 

 



 Side 2 av 2 

 
Barnehagens tiltak: 
Barnehagen vil gjennomføre møte i samarbeidsutvalget ved oppstart av nytt barnehageår 
2018 – 2019, etter valg av nye representanter. I møtet vil vi ta en gjennomgang av 
samarbeidsutvalgets mandat, gjennomgang og eventuelt godkjenning av årsplan, samt 
presentere budsjett. 
 
2. avvik 
Rammeplan for barnehager, Kapittel 7: 
Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Vurdering og dokumentasjon. 

 
«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle 
kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeide 
skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske 
virksomheten». 
 
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogisk arbeidet. Det betyr at det pedagogiske 
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven 
og rammeplanen». 
 
Følgende observasjon ligger til grunn for avviket; 
Tilsendte planer og intervjuer viser at en ikke har synliggjort dokumentering og vurderinger 
mot egne planer. Mål skrives men vurderes ikke. 
 
Barnehagens tiltak: 
Arbeid med å forbedre våre evalueringsprosesser er i gang. I samarbeid med de kommunale 
barnehagene i Nesset for øvrig. 
 
Fristen for tilbakemeldinger fra tilsynet var satt til 31.12.17, men på grunn av travelhet før jul 
fikk styrer utsatt fristen for tilbakemelding til undertegnede.   
 
Vurderinger: 
Barnehagemyndigheten sin vurdering av avvikene og tilbakemeldingen på barnehagens 
tiltak, viser at du som styrer har en plan for lukking av avviket knyttet til møte i 
samarbeidsutvalget.  
 
Når det gjelder avviket i forhold til barnehagens vurdering og dokumentasjon, er dere i gang 
med dette arbeid. Det er viktig at dere fortsetter dette arbeidet og at dere synliggjør 
dokumentering og vurderinger opp mot egne planer.  
 
Klageadgang: 
Du kan klage på dette vedtaket innen tre uker (forvaltningslovens § 29) etter at du mottok det. Klagen 
sendes til Nesset kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. 
Legg ved eventuell dokumentasjon på nye opplysninger. Ta kontakt hvis du trenger hjelp til å skrive 
klagen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Tanja A. Holsæther Bersås 
enhetsleder/barnehagefaglig rådgiver 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 

Vedlegg 
1 Tilsyn med Vistdal barnehage - oversending av tilsynsrapport 
2 Tilsynsrapport Vistdal barnehage 03.11.2017 
3 Tilbakemelding etter tilsyn ved Vistdal barnehage 
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TILSYN MED

VISTDAL BARNEHAGE

NESSET KOMMUNE

Tilsyn med  Vistdal barnehage

Vi viser til gjennomført tilsyn ved Vistdal barnehage den 03.11.2017

Vedlagt ligger tilsynsrapporten.

Tilsynet er et ledd i det interkommunale tilsyn på Nordmøre.

Tilsynet ble gjennomført som systemrevisjon. Systemrevisjon eller lovlighetskontroll vil si at

det ble undersøkt om bamehagen arbeider innenfor lovhj emmel i henhold til Lov om

barnehager. Tilsynsrapporten viser at det ble funnet  2  avvik under tilsynet.

Med hilsen

Tilsynsleder Revisor

Bente Bjerkestrand Olsen Reidun Kamilla Myrstad



Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Vistdal barnehage 03.11.2017

Tilsynet var rettet mot om barnehagen oppfyller lovkrav innenfor tema som var bestemt på

forhånd. Rapporten viser eventuelle avvik og merknader som ble avdekket under tilsynet.

Rapporten gir derfor ingen fullstendig vurdering av tilstanden.

Tilsynet kontrollerte om barnehagen blir drevet i samsvar med kravene i regelverket.

Tilsynet kontrollerte tilsendte dokument og intervjuet ansatte i barnehagen.

Det ble undersøkt om rutiner, prosedyrer og instrukser blir følgt opp i praksis.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er kommet frem under tilsynet.

Regelverk:

Lov om barnehager

Rammeplan for bamehager

Kontaktperson  i  barnehagen:

Personer som ble intervjuet:
Styrer/ Pedagogisk leder  ;  lJorunn Aspås Rindli

Konstituert Pedagogisk leder/ Barne og ungdomsarbeider; Mona Hoem

Tilsynet omfattet følgende tema:

§  1  F orrnål

§ 2  Barnehagens innhold

§18 Barnehagens øvrige personale

Dokumentgrunnlag:

Dokumentgrurmlaget for tilsynet var:

Årsplan
Momentliste

Vedtekter for bamehagene i Nesset

Progresj onsplan for de kommunale barnehagen i Nesset
Årsmelding til Basil 2016
Inforrnasj onsskriv Brest] ord barnehage

Månedsbrev for august, september og oktober

Evaluering august og september

Temaplan / Árshjul
Godkjenning av årsplan 2017/2018

Avvik:  2  avvik funnet



1.avvik

Lov om barnehager, §4: Foreldreråd og samarbeidsutvalg

«  Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget».

Merknader til loven  4  ledd; «Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett,
driftsendringer  ,  arealutnyttelse mv.»

Følgende observasjon ligger til grunn for avviket;

I  intervjuene kom det frem at møte  i  samarbeidsutvalget gjennomføres sjelden. Hatt 1 møte  i

løpet av  6  år som styrer har vært ved bamehagen. Saker blir forelagt foreldre for oftest direkte
i bringe og hentesituasjoner og ikke  i  møtefora. Budsjett forelegges ikke dette organet.

2.avvik

Rammeplan for barnehager, Kapittel 7:

Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Vurdering og Dokumentasjon

«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for  å  oppfylle
kravene  i  barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeide skal
inngå i bamehagens arbeid med  å  planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske
virksomheten».

<< Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogisk arbeidet. Det betyr at det pedagogiske
arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra bamehagens planer, barnehageloven og
rammeplanen».

Følgende observasjon ligger til grunn for avviket;

Tilsendte planer og intervjuer viser at en ikke har synliggjort dokumentering og vurderinger
mot egne planer. Mål skrives men vurderes ikke.



Merknader;

o  Styrerressursen ved  barnehagen, 20%, er ikke ønsket av barnehageansvarlig hos

Fylkesmannen.  Dette  pga risiko for dårligere kvalitet i barnehagene som har  denne

styrermodellen. Men det er ikke vurdert som awik.

» Det stilles i utgangspunktet krav om at hver barnehage skal ha en styrer. Det kan imidlertid

tenkes unntaksti/fel/er der det kan være behov for at flere barnehager samler sine styrerressurser,

for eksempel i et lederteam. Departementet forutsetter at slik samordning ikke fører til svekke/se

av styrerressursen for den enke/te barnehage. Det forutsettes videre at det er en hensiktsmessig

avstand mellom barnehagene, at styrerteamet har dag/ig kontakt og at det skjer en dag/ig

oppfølging av hver enkelt barnehage og at den forskriftsfestede normen for pedagogisk bemanning

overholdes. Kommunen må ved godkjenning og tilsyn foreta en totalvurdering av hvorvidt de

barnehager som velger å samordne sine styrerressurser, oppfyller kravene som stil/es til

barnehagedrift i loven. Rent unntaksvis kan det også være positivt at flere små barnehager

organiseres sammen som én felles virksomhet med én styrer, for eksempel der det er vanskelig å

få kvalifisert personale. Også her må kommunen ved godkjenning og tilsyn vurdere om den

samlede virksomheten oppfyller Barnehagelovens krav. Ved vurderingen må det legges vekt på

virksomhetens størrelse etter en sammenslåing, barnehagenes geografiske plassering i forhold til

hverandre og tilgangen til kvalifisert personale. Felles organisering av skole og barnehage som én

mindre virksomhet kan være en god løsning i områder der barnehagebarn og skolebarn til sammen

bare utgjør noen få titalls barn». §17,2 Iedd. Lov om barnehager, Kunnskapsdepartementets

merknader.



Skriftlig tilbakemelding på hvordan bamehagen har fulgt opp anførte avvik og merknader,
sendes Nesset kommune v/leder for barnehager Tanja Bersås innen 31.12.17

Gjennomføring

0  Varsel om tilsyn ble sendt uke 40

0  Tilsynet ble gjennomført med formøte, intervju og Sluttmøte dato 03.11.17

Navn F unksj on Formøte Intervju Sluttmøte

Jorunn Aspås Rindli 15 % Styrer X X X

65%Pedagogisk leder

Mona Hoem 15%Konst.pedagogisk X X X

leder

65% bame- og

ungdomsarbeider

Tanja Bersås Enhetsleder X
/barnehagefaglig

rådgiver

Kopi sendes til:

Vistdal barnehage v f styrer Jorunn Aspås Rindli

Sted og dato: 06.11.17

Tilsynsleder Revisor

«/flioéu/., {gamma wZzzc[
Bente Bj erkestrand Olsen ' Reidun Kamilla Myrstad



Vistdal barnehage 
Myklebostad 
6364 Vistdal         22.januar 2018 
 

 

Nesset kommune 
Ved enhetsleder Tanja Bersås 
Kråkholmveien 2 
6460 Eidsvåg 

 

 

Tilbakemelding til Nesset kommune, ved leder for barnehagene Tanja Bersås, etter tilsyn 
ved Vistdal barnehage den 03.11.17. 

 

Etter tilsyn fikk Vistdal barnehage 2 avvik og én merknad: 

 

Avvik 1: 

Merknader til loven 4 ledd:  
«Øvrige saker av viktighet er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, arealutnyttelse mv.» 

Avvik fra:   
Lov om barnehager, §4: Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

Kommentar fra tilsynsmyndighet: 
I intervjuene kom det frem at møte i samarbeidsutvalget gjennomføres sjelden. Hatt ett møte i løpet 
av 6 år som styrer har vært ved barnehagen. Saker blir forelagt foreldre for oftest i bringe og 
hentesituasjoner og ikke i møtefora. Budsjett forelegges ikke dette organet. 

Barnehagens tiltak: 

Barnehagen vil gjennomføre møte i samarbeidsutvalget ved oppstart av nytt barnehageår 2018 – 
2019, etter valg av nye representanter. I møtet vil vi ta en gjennomgang av samarbeidsutvalgets 
mandat, gjennomgang og evnt godkjenning av årsplan, samt presentere budsjett. 

 

Avvik 2: 

«Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene 
i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeide skal inngå i 
barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten» 
«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet 
skal beskrives, analyseres og fortolkes ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen» 

 



Avvik fra: 
Rammeplan for barnehager, kap.7: Barnehagen som pedagogisk virksomhet: Vurdering og 
dokumentasjon 

Kommentar fra tilsynsmyndighet: 
Tilsendte planer og intervjuer viser at en ikke har synliggjort dokumentering og vurderinger mot egne 
planer. Mål skrives med vurderes ikke. 

Barnehagens tiltak: 

Arbeid med å forbedre våre evalueringsprosesser er i gang. I samarbeid med de kommunale 
barnehagene i Nesset for øvrig. 

 

Merknad: 

Uønsket prosentfordeling av styrerressurs 
 
Kommentar fra tilsynsmyndighet: 
Styrerressursen ved barnehagen 20%, er ikke ønsket av barnehageansvarlig hos Fylkesmannen. Dette 
pga risiko for dårligere kvalitet i barnehagene som har denne styrermodellen. Men det er ikke 
vurdert som avvik. 

Barnehagens tiltak: 

Ingen. 

 

 

Jorunn Aspås Rindli 

Styrer 

Vistdal barnehage 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 10/18 13.03.2018 

 
 
 
 

Skolerute 2018-19 
 

Vedlegg 
1 Saksframlegg skolerute Møre og Romsdal fylkeskommune 
2 Protokoll skolerute Møre og Romsdal fylkeskommune 
3 Vedtatt skolerute 2020-2021 Møre og Romsdal fylkeskommune 

 

Rådmannens innstilling 
Utvalg for oppvekst og kultur vedtar forskrift for skolerute i Nesset kommune for skoleåret 
2018/19 og forskrift for skolerute i Nesset kommune 2019/20 og 2020/21 i tråd med forslaget fra 
Møre og Romsdal fylkeskommune slik: 

 

2018/19 
2018 

 
Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 20.august  10 
September   20 
Oktober Høstferie : uke 41, mandag 8. - fredag 12. okt. 18 
November 

 
22 

Desember Siste skoledag før jul: torsdag 20.des. 14 
2019   
Januar Første skoledag: onsdag 2.januar 22 
Februar Vinterferie: uke 9, mandag 25.feb. - fredag 1.mars. 16 
Mars 

 
20 

April Påskeferie: mandag 15.apr. – mandag 22.apr. 16 
Mai Elevfri dag : torsdag 16.mai og fredag 31.mai  18 
Juni Siste skoledag : fredag 21.juni 14 
 Sum 190 

 
 
 
 
 

Arkiv: :B06 

Arkivsaksnr: 2008/299-32 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



 
 
 
 
 
 
2019/20 

2019 
 

Antall 
skoledager 

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

 
21 

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

 
22 

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

 
2020-2021 

2020 
 

Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 17.august  11 
September   22 
Oktober Høstferie : uke 41, mandag 5. - fredag 19. okt. 17 
November 

 
21 

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

 
19 

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

 

 

 

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



grunnskole og videregående skole mht. skyss og samarbeid mellom skoler. Hvis kommunen 
velger å ha skoledager på andre dager enn det som er vedtatt i fylkeskommunen må kommunen 
selv dekke hele skyssen. 
 
Fylkeskommunen vedtar som regel skoleruta for 3 skoleår framover. Fylkeskommunen har 
8.februar -18 vedtatt skolerute for skoleåra 2018/19 - 2020/21.  
 

 

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

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

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

 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen 

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

 



saksframlegg 
 
 

 
Saksnr Utval Møtedato 
 Yrkesopplæringsnemnda 05.02.2018 
 Utdanningsutvalet 08.02.2018 

 
 
 
Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret 2020/2021 
 
Bakgrunn 
Etter opplæringslova, §§ 2-2 og 3-2, er det skoleeigar som er ansvarleg for 
organiseringa av skoleåret for elevane, innanfor dei rammene som er sett 
av Kunnskapsdepartementet. Opplæringa i skole skal strekkje seg over 
minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i 
skoleåret. 
 
Etter § 13-4 i opplæringslova skal fylkeskommunen v/samferdselsavdelinga  
organisere skoleskyssen i samråd med kommunen. Dersom kommunen og 
fylkeskommunen ikkje blir samde om korleis skoleskyssen skal organiserast og 
finansierast, kan departementet gi pålegg. 
 
Skoleeigar gir forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for elevane. 
Forskrifta skal vere tilpassa avviklinga av nasjonale prøver. Kravet i § 38 
første leddet bokstav c i forvaltningslova om kunngjering i Norsk Lovtidend 
gjeld ikkje. 
 
Samtidig er det slik at skoleskyssen set viktige rammer for organiseringa av 
skoleåret, i og med at skoleskyssen bør samordnast mellom grunnskole og 
vidaregåande opplæring, og innanfor og mellom kommunane.  
 
Denne  samordninga er også viktig med tanke på den pedagogiske samhandlinga 
mellom skolane og mellom skoleslaga, slik at det er mogleg for kommunane 
å samordne tiltaka sine (t.d. kompetansehevingstiltak for skoleleiarar og 
lærarar). Men det må likevel understrekast at skoleruta er eit framlegg som 
gjeld skole- og feriedagar for elevane. 
 
 
Vurdering 
Utdanningsavdelinga har ut frå eit overordna ansvar etter § 13-4 i opplæringslova,  
som krev samordning mellom skoleeigarane (grunnskole og vidaregåande 
opplæring) når det gjeld skoleskyssen, laga eit framlegg til skolerute for elevane til 
og med skoleåret 2020/2021. Framlegget til skolerute har vore ute på høyring 
hausten 2017.  
 
Vi vil tilrå at dette framlegget blir fastsett som forskrift for fylkeskommunen, 
og føreset at også kommunane følgjer framlegget. Skoleskyssen vert planlagt ut frå 
den framlagde skoleruta. 
 

Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:  
08.01.2018 1713/2018 Ann-Christin Hoel Lervik  



 
 

Forslag til vedtak: 
Framlegget til skolerute fram til og med skoleåret 2020/2021 vert fastsett 
som forskrift for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. 
 
 
 

Ottar Brage Guttelvik 
fylkesrådmann 

 
 
 

Erik Brekken 
fylkesutdanningssjef 

 
 
 
Vedlegg 
1 Skolerute for skoleåra 2018/2019, 2019/2020 og 

2020/2021 



Samrøystes vedtak i Utdanningsutvalet - 08.02.2018 
Framlegget til skolerute fram til og med skoleåret 2020/2021 vert fastsett 
som forskrift for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. 
 
 



Skole- og feriedagar (skolerute) for elevane 
skoleåra 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021 
 

2018/2019 
 
Haust 2018 
 

Skoledagar 

August Første skoledag: måndag 20. august 10 
September  20 
Oktober Haustferie veke 41: måndag 8. – fredag 12. oktober 18 
November  22 
Desember Siste skoledag før jul: torsdag 20. desember 14 
 
Vår 2019 
 

  

Januar Første skoledag etter jul: onsdag 2. januar 22 
Februar Vinterferie veke 9: måndag 25. februar – fredag 1. mars 16 
Mars  20 
April Påskeferie: måndag 15. april –  måndag 22. april.  

Første skoledag etter påske: tysdag 23.april 
16 

Mai Elevfrie dagar:  
torsdag 16. mai 
fredag 31. mai 

18 

Juni Siste skoledag: fredag 21. juni 14 
 Sum 190 

 

2019/2020 
 
Haust 2019 
 

Skoledagar 

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

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

Første skoledag etter påske: tysdag 14. april 
16 

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

 

  



2020/2021 
 
Haust 2020 
 

Skoledagar 

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

  

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



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for oppvekst og kultur 11/18 13.03.2018 

 
 
 
 

Plan for skoleutvikling 2018-21, rullering 
 

Vedlegg 
1 Oppfølging av plan for skoleutvikling 
2 Kommentarer til plan for skoleutvikling 28.02.18 
3 Plan for skoleutvikling 2018-21 

 

Rådmannens innstilling 
Plan for skoleutvikling 2018 -21 vedtas. Planen rulleres hvert år. 

 

 

Saksopplysninger 
Plan for skoleutvikling er plan for viktige satsingsområder og tiltak de nærmeste årene. I de siste 
7-8 årene har skolene og skoleeier i Nesset hatt en slik plan å forholde seg til. Den forrige utgaven 
ble vedtatt i februar-17.  
 
Plan for skoleutvikling er en overordnet plan. I arbeidet med de forskjellige tiltakene finnes en 
rekke underplaner. Disse er gjengitt i en egen oversikt. 
Planen har et 3-årig perspektiv. Det er likevel det kommende skoleåret som har størst fokus og 
som har de fleste konkrete tiltakene.  
Perioden vi nå går inn i strekker seg inn mot kommunereformen.  Det gjør at vi må tenke 
samarbeid i en ny storkommune. Siste eller to siste årene i rulleringsplanen står derfor åpent slik 
at vi om mulig kan samordne dette i prosessen med å bygge en ny kommune. 
 
Vedlagt i saken er også en oversikt og tilbakemelding på hva som er utført av inneværende års 
tiltak. Mange av tiltakene blir videreført fordi de nødvendigvis strekker seg over flere år. 
 
Utkast til planen er sendt skolene og personalet for innspill.  
 

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/271-1 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



Vurdering 
En overordna utviklingsplan skal gi retning for utvalgte områder og ikke detaljstyre skolenes 
valg av metodikk. 
Et viktig utgangspunkt er at planen skal være et verktøy for de som leder og arbeider i skolen. 
Planen skal vise hva som prioriteres og hvilke oppgaver vi skal få gjort. Det innebærer at antall 
tiltak skal være lavt fordi planen skal være overkommelig å gjennomføre. De største 
fokusområdene ligger fast i minimum 3 år og vil derfor være «gjengangere» i planen. (vurdering, 
regning, IKT ) 
 
Et forbedret rapporteringssystem av resultatene fra Nasjonale prøver har gitt oss større kunnskap 
og muligheter for sammenligning. Samtidig ser vi nå hvor stor usikkerhet de enkelte resultatene 
representerer. Jo færre deltakere i et grupperesultat, jo større er den statistiske usikkerheten. 
Nesset kommune er en liten kommune med få elever på trinnene. Usikkerheten vil være på 
opptil flere «poeng» og vi kan ikke vite med sikkerhet om vi har framgang eller tilbakegang når 
vi sammenligner mellom år eller fag. Den samme usikkerheten vil gjøre seg gjeldende i 
elevundersøkelsen. 
 
Det synes derfor å gi liten mening å tallfeste på detalj-nivå en målsetting for resultat på f.eks. 
Nasjonale prøver. Vi vil uansett ikke vite med sikkerhet om målet er nådd. Det vil være mer 
meningsfullt å ha mer overordna mål og se evt. utviklingstrender over flere år. En konsekvens av 
dette er at detaljerte, tallfestede målsetninger innenfor Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen er 
tatt ut av Plan for skoleutvikling de siste årene. 
 
Kommende skoleår (2018-19) blir oppstart av arbeidet med språk og fortsatt arbeid med 
læringsmiljøet prioritert. Sammen med Molde kommune søker vi om å bli såkalt språkkommune. 
Dette innebærer samarbeid med barnehager og andre kommuner.  
 

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

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



Plan for  
skoleutvikling 
  2017-2020 

GJENNOMFØRING AV TILTAK 2017-18 
Pr. 1.mars 2018 
 

Hoved- 
Mål 

Tiltak Ansvar Gjennom- 
ført 

 Arbeide med   egenvurdering og  
elevmedvirkning 

Rektor OK  

 Videreføre arbeidet med ”Regning som 
grunnleggende ferdighet”  

 

Skolefagl./rektor OK Implementering skoleåret 17/18 

 Videreføre systematisk arbeid med 
læringsmiljøet gjennom samarbeid med 
PPT og Fylkesmannen 

Skolefagl./rektor OK Samarbeid med PPT. Etablering 
av Skolens innsatsteam mot 
mobbing 

 Utvikle nye rutiner iht. Endring i 
Oppl.lova Kap.9A 

Skolefagl./rektor OK Tatt i bruk maler og rutiner 
utarbeidet av Kunnskapsnett 
Romsdal 

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

 

Skolefagl./rektor Delvis  

 Utarbeide oversikt over relevante steder og 
emner for skolene med i utgangspunkt i 
kommunens kulturminneplan 

 Ikke 
utført 

Avventer kommunalø 
kulturminneplan 

 Etablere skole/hjemkommunikasjon ved 
hjelp av IKT som Fronter, Digital 
meldingsbok og SMS-løsninger 

Skolefagl./rektor OK Digital meldingsbok innført 

1 

 Utvikle gode planer for samarbeid mellom 
hjem og skole  

Rektor OK  

 Stimulere til videreutdanning ved hjelp av 
statlige midler 

Skolefagl./rektor OK Regionalt tilbud etablert 

 Ivareta kompetansekravene ved tilsetting  Rektor OK  
 Arbeide med bygging av felles kultur 

gjennom felles inspirasjon og opplevelser 
f.eks. studietur.   

Skolefagl./rektor Delvis Felles samlinger, dialogmøter 

 Gi tilsatte mulighet for faglig utvikling 
gjennom godt skolebasert utviklingsarbeid.   

Skolefagl./rektor OK  

 Sette fokus på ledelse på alle nivå – fra 
klasserom til rådhus 

Skolefagl./rektor OK  

 Bygge omdømme som ”utviklingsorientert, 
spennende og ivaretakende” 

Skolefagl./rektor OK  

2 

 Tydeliggjøre gode planer og rutiner på 
kommunens nettsider 

Skolefagl./rektor OK  

 Følge opp kvalitetssikringssystem med 
rapportering etter Lov om grunnskolen § 
13.1 

Skolefagl./rektor OK  4 

 Utarbeide plan for samarbeid med 
kulturskolen 

 Ikke 
utført 

 

5  Utvikle bruk av digitale verktøy som 
Visma Flyt skole og Office 365   

Skolefagl./rektor Delvis   



 Følge opp bruk av IKT senteret sin Plan 
for digital kompetanse og dømmekraft 

   

 Kontaktlærere med lesetilgang i e-phorte  
  

 

   



Kommentarer til plan for skoleutvikling 

 

Plana ser veldig god ut, og ser ut til å være godt gjennomarbeida.  

Det er spesielt bra at egenvurdering og elevvurdering er satsningsområder. Dette er områder vi har 
forbedringspotensiale på ifølge elevundersøkelsen. 

Under forordet er det feil i nummereringa i det siste avsnittet.  

Ellers har jeg ingen kommentarer.  

 

Utdanningsforbundet Nesset v/ Nils Erling Skarseth  

 

 

 

 



 

 

Plan for  

skoleutvikling 
2018-2021 

Nesset kommune 

 

 

 

 
 

 

Behandles i Utvalg for oppvekst og kultur 13.mars -18 
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PLAN FOR SKOLEUTVIKLING 

 

 

Visjon: 

”Jeg velger meg Nesset..” 
Hovedmål 

 1. God kvalitet på tjenestene 
For skolene betyr dette: 

 

- en skole med god opplæring i et trygt 

og inspirerende læringsmiljø. 

 

- godt samarbeid mellom skole/hjem og 

foreldre som støtter opp om skolen. 

 

- elever og foreldre som er fornøyde 

med – og stolte av skolen sin. 

 

Hovedmål  
2. Motiverte medarbeidere 

For skolene betyr dette: 

 

- at personalet har relevant kompetanse, 

gode muligheter til oppdatering, gode 

arbeidsforhold med spennende 

utfordringer, et støttende arbeidsmiljø 

og lavt sykefravær. 

 

Hovedmål 

4. Helhetlig og langsiktig planlegging 
For skolene betyr dette: 

 

- felles, langsiktig planlegging med 

utgangspunkt i sentrale føringer og 

lokale prioriteringer. 

 
 

 

 Hovedmål 

5. Effektiv og rasjonell drift  

gjennom bruk av IKT  
For skolene betyr dette: 

 

- godt utstyr og vedlikehold, god 

kompetanse og formålstjenlig bruk av 

IKT i opplæringa 

 

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

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

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

med her.                                               
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Forord: 
 

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

kommunestyret i aug. 2010. 8.utgave ble vedtatt i mars 2017. 

 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

andre. 

 

De siste årene har skolene i Nesset samlet seg om felles hovedsatsinger. Skoleåret 2017-18 har vært 

et slags konsolideringsår, der skolene har brukt tid på å implementere nye erfaringer og kunnskap 

etter mye arbeid med «Regning som grunnleggende ferdighet» og «Arbeid med læringsmiljøet» 

 

Fra høsten 2018 vil det være rom for å konkretisere nye utviklingsområder og det er da naturlig å 

koordinere dette inn mot en ny kommune. 

 

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

kommune og felles planer. Det tredje året i denne perioden står derfor uten innhold 

 

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

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

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

 

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

 

For skolene betyr dette: 

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

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

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

 

DELMÅL 1.1 

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

og Nasjonale prøver.   
 

TILTAK:  

2018/19 2019/20 2020/21 
 Styrke arbeidet med  egen-

vurdering og elev-

medvirkning 

 Lesing som grunnleggende 

ferdighet i alle fag som felles 

satsingsområde på alle trinn. 

Mulig samarbeid med Molde 

og Midsund.  

 Samarbeide med barnehage 

om språkkommune  

 Lesing som grunnleggende 

ferdighet i alle fag som felles 

satsingsområde på alle trinn. 

Mulig samarbeid med Molde 

og Midsund.  

 Samarbeide med barnehage 

om språkkommune 

 

 

 

                                               

 

DELMÅL 1.2 

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

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

Elevene opplever et trygt læringsmiljø uten mobbing. 

Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i 

Elevundersøkelsen 
 

TILTAK:   

2018/19 2019/20 2020/21 
 Implementere bruk av 

innsatsteam mot mobbing 

 Utvikle nye rutiner ihht. 

Endring i Oppl.lova Kap.9A 

 Ta i bruk Zippys venner på 

alle skoler (1.-4.tr.) 

 

 

 

 

 

 

DELMÅL 1.3 

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

Å skape tilhørighet er ei viktig oppgave for skolen.   
 

TILTAK:   

                2018/19              2019/20                 2020/21 
 Utarbeide oversikt over 

relevante steder og emner for 

skolene med i utgangspunkt i 

kommunens kulturminneplan 

 Implementere oversikt over 

utvalgte steder og emner alle 

elever i grunnskolen skal 

kjenne til. 
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DELMÅL 1.4 

God foreldremedvirkning og godt samarbeid mellom skole og hjem.  

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

om skolens virksomhet både blant foreldre og elever. 
 

  

 

TILTAK:    

2018/19 2019/20 2020/21 
 Utvide skole/hjem-

kommunikasjon ved hjelp av 

Digital meldingsbok, innsyn i 

Visma Flyt mm. 

 Utvikle gode planer for 

samarbeid mellom hjem og 

skole 

 

 Utvide skole/hjem-

kommunikasjon ved hjelp av 

Digital meldingsbok, innsyn i 

Visma Flyt mm. 

 

 

 
          Til framsida 
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Hovedmål 2                        Motiverte medarbeidere 
For skolene betyr dette: 

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

med spennende utfordringer, et støttende arbeidsmiljø og lavt sykefravær 

 

 

DELMÅL 2.1  

Oppfylle kompetansekrava for undervisning i fag ved alle skolene.  
 
 TILTAK:   

2018/19 2019/20 2020/21 

 
 Stimulere til videre-

utdanning ved hjelp av 

statlige midler 

 Ivareta kompetansekravene 

ved tilsetting 

 

 

 Stimulere til videre-

utdanning ved hjelp av 

statlige midler 

 Ivareta kompetansekravene 

ved tilsetting 

 

 

  

 

    

DELMÅL 2.2 

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

skolene   
 

TILTAK:    

2018/19 2019/20 2020/21 
 Arbeide med bygging av felles 

kultur i ny kommune gjennom 

felles inspirasjon og 

opplevelser. 

 Gi tilsatte mulighet for faglig 

utvikling gjennom godt 

skolebasert utviklingsarbeid. 

 Sette fokus på ledelse på alle 

nivå – fra klasserom til rådhus 
 

 Arbeide med bygging av felles 

kultur i ny kommune gjennom 

felles inspirasjon og 

opplevelser. 

 

 

 

DELMÅL 2.3 

Tilsette gode medarbeidere 
 

TILTAK:   

2018/19 2019/20 2020/21 
 Bygge omdømme som 

”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 

 Tydeliggjøre gode planer og 

rutiner på kommunens 

nettsider 

 

 Bygge omdømme som 

”utviklingsorientert, 

spennende og ivaretakende” 
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Til framsida 

 

 

 

 

     

Hovedmål 4          Helhetlig og langsiktig planlegging 

 

For skolene betyr dette: 

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

prioriteringer. 

 

 

 

DELMÅL 4.1 

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

årlig. 

 
TILTAK:       

2018/19 2019/20 2020/21 
 Følge opp kvalitets-

sikringssystem med 

rapportering etter Lov 

om grunnskolen § 13.10 

 Utarbeide plan for 

samarbeid med 

kulturskolen.  

 

 

 

      

 

 

 

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

For skolene betyr dette: 

 

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

opplæringa 

 

DELMÅL 5.1   

 God og likeverdig opplæring i IKT som grunnleggende ferdighet  
DELMÅL 5.2 

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

TILTAK:     

2018/19 2019/20 2020/21 
 Utvikle bruk av digitale 

verktøy som Visma Flyt skole 

og Office 365 

 Følge opp bruk av IKT-

senteret sin Plan for digital 

kompetanse og dømmekraft 

  

 Utvikle bruk av digitale 

verktøy som Visma Flyt skole 

og Office 365  

 

 

 

 

 
Til framsida 
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Underdokument til plana: 

Navn Dokumenttype Ansvar for 

utarbeiding        

Når 

1. Opplæringslova Lovtekst Dep.  

2. Kunnskapsløftet Nasjonale læreplaner i fag,  Udir  

3. Læringsplakaten Målsettinger for norsk skole Udir  

4. Lokalt arbeid med 

læreplaner for fag 

Lokale planer i basisfagene  Skolene.                            Kontinuerlig 

5. Skriftlig halvårs-

vurdering  

Rutiner for vurdering uten karakter Rådmannen  

v/sk.fagl. rådg. 

                                              

2016 

6. Kvalitetssikring i skolen  

 

Skoleeiers helhetlige 

kvalitetssikringssystem etter Lov om 

grunnskolen § 13-10 

med årlig rapportering til rådmann og 

politisk utvalg 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

 

  

IKT-verktøyet 

1310.no  anskaffet. 

Tilstandsrapporter 

utarbeides hver 

høst                  

 

7. Verktøy for 

krisesituasjoner (permer 

på den enkelte skole) 

Prosedyrer for håndtering av sorg og 

krisesituasjoner som oppstår plutselig el. 

over tid 

Rådmannen 

v/sk.fagl.rådg. 

 

Digital versjon. 

8.      Oppgaver og frister 

gjennom året 

 

Rutiner for håndtering av 

spesialpedagogiske behov  

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

                                                 

2014 

9. Plan for pedagogisk 

bruk av IKT 

Digital plan for hva elevene skal kunne 

på de forskjellig trinn og i alle fag 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. 

 

Plan fra IKT-

senteret 

10. Plan for 

læringsstrategier 

Strategier for leseopplæring og 

læringsstrategier opp gjennom 

skoleløpet  

Ressursgruppa 

                                              

2017 

11. Plan for den kulturelle 

skolesekken 

Oversikt over lokale kulturaktiviteter 

ved/på skolene 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg. sammen med 

kulturforum       

Årlig 

12. Plan for kompetanse- 

utvikling  

Kort- og langsiktige tiltak for etter- og 

videreutdanning for 

undervisningspersonalet - etter årlig 

behovskartlegging 

Rådmannen v/sk.fagl. 

rådg 

                                        

                                                

Årlig 

13. Stortingsmeld. 31 Kvalitet i skolen  2008 

14. Virksomhetsplan Skolevise planer Rektorene                                Årlig 

15. Rutiner for samarbeid 

skole/barnehage 

Oversikt: samarbeidsområder, oppgaver 

og tidspunkt gj. året  

Skolefaglig rådgiver 

Enhetslederne                         

2010 

16. Plan for utdanningsvalg Del av skolens virksomhetspl. Rektorene                               2011 

17. Rutiner for håndtering 

av medisin i skolen og 

SFO 

 Skolefaglig rådgiver               2012 

18.  SFO-plan  Plan for innhold og organisering i SFO   Skolefaglig rådgiver                                      2016 

 

19. Ordensreglement Overordna kommunal forskrift  Rådmannen 

v/sk.faglig rådg.                                                                               

2013 

20. Skoleruta Oversikt over skoledager og fridager 

gjennom skoleåret, 

Rådmannen 

v/sk.faglig rådg.  

Årlig 

21. Tilstandsrapport Målsettinger, resultater og vurderinger Rådmannen 

v/sk.faglig rådg. 

Årlig 

22. Manual for skriving av    

fagtekst 

Veiledning, eksempler og plan for 

skriving av fagtekst på forskjellige trinn  

Prosjektgruppa for 

fagtekst 

2013 

23. Håndbok i klasseledelse Veiledning i god klasseledelse Rektorene 2013 
 
 

 

Til framsida 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/prinsipper-for-opplaringen2/laringsplakaten/
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3944
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3944
http://1310.no/
http://www.personalomsorg.no/
http://www.personalomsorg.no/
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=683&FilId=3930
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=683&FilId=3930
http://www.iktplan.no/
http://www.iktplan.no/
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3931
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3931
http://www.nesset.kommune.no/alle-tjenester/skole-og-utdanning/grunnskole/
http://www.nesset.kommune.no/alle-tjenester/skole-og-utdanning/grunnskole/
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3933
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3933
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-31-2007-2008-.html?id=516853
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3935
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3935
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3945
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3946
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3946
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3946
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=675&FilId=1994
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=2829
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=681&FilId=3901
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3693
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3947
http://www.nesset.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=676&FilId=3947
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Plan for kompetanseutvikling 2018-21- rullering 
 

Vedlegg 
1 Plan for kompetanseutvikling 2018-21 

 

Rådmannens innstilling 
«Plan for kompetanseutvikling 2018-21 for personalet i Nessetskolen» godkjennes. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

Staten dekker fra 2014/15 60 %, kommunen 15 % og lærer 25 % av vikarutgifter og studieavgifter i 
de fleste fag. For matematikk og naturfag dekker staten 75% av vikarutgiftene.  Kommunens 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/186-2 

Saksbehandler: Frode Sundstrøm  



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

 

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

 

 

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

Økonomiske konsekvenser 
Det er beregnet totale utgifter for neste skoleår på kr. 1.498.000,- til etter- og videreutdanning. Det 
er beregnet til sammen kr. 1.050.000 i tilskudd. Kommunal andel blir da kr.398.000,- (skoleåret 
2018-19).  Det hefter en del usikkerhet om beregning av utgifter fordi en del av tiltakene ikke er 
konkret planlagt, men det er satt av penger. På samme måte vet vi ikke pr. nå størrelsen på 
tilskuddene. Utgifter og tilskudd til videreutdanning avhenger bl.a. av om hvilke fag det gis 
videreutdanning i og hvor mange som søker.  Derfor må iverksetting av Plan for 
kompetanseutvikling hele tiden tilpasses de økonomiske forutsetningene, inkl. egne budsjetter.  
 

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

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

forskrift og Plan for skoleutvikling. 
 
 

2.    BAKGRUNN 

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

 

3.    KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER 

Lærere har 6 kurs- og planleggingsdager i løpet av skoleåret. Dette er regulert i sentral og lokal 
arbeidstidsavtale. 
For skoleåret 2017/18 blir dagene brukt slik: 
 

 14.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 15.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 16.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 17.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 18.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

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

 
En av dagene i august vil bli brukt til felles kursdag for personalet. 
 

Tilstandsrapport Budsjett 
Plan for 
skoleutvikling 

Plan for 
kompetanseutvikling 



[Skriv her] 
 

 4 

 

4.    SKOLELEDERE 

Delmål 1:  

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

Delmål 1: Skoleledelse, videreutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2017/18 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2017/18 

høst-17 vår-18 

1.1 Videre-
utdanning 

Økt formell 
kompetanse rektor/ 
inspektør 

Fullføre 
rektorskole for 1 
inspektør. 

Tilby 
rektorskole el. 
tilsvarende   

20.000  

   Sum tiltak 20.000 0 

   Total sum 20.000 

 
 

Delmål 1: Skoleledelse, etterutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2017/18 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2017/18 

høst-17 vår-18 

1.1 Ledermøte:  

 Rektormøte 
 

 Utvida 
skoleleder-
møte 
m/undv.insp 

Informasjon og 
kompetanse-heving. 
Lærende møter 

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

Kontinuerlig   

1.2 Administrative   
       verktøy 
 

Vedlikehold og 
kompetanse-heving i 
div. fagprogram mm. 

Interne 
kursdager i 
kommunal regi  

Oppdatering   

1.3 Lederopplæring 
i Fronter 

Effektiv bruk av 
lærings-plattform 

Kursøkter etter 
behov 

Videre 
opplæring  

5.000 5.000 

1.4 Office365 Utprøving av O365 
som adm. verktøy 

Arbeid i  
rektormøte. 
  

 2000 2000 

1.5 Inspektør-
funksjonen 

Heve kompetansen, 
øke støtte-funksjonen 
for rektor, 
skolevandring 

Eksterne kurs Drive 
teambygging 

2.000 2.000 

1.8 Fokus på Kap 
9a og klasseledelse   

Nullvisjon mot 
mobbing 

Samarbeid med 
PPT 
 

Kontinuerlig   

   Sum tiltak 27.000 10.000 

   Total sum 37.000 

 
 
 
 



[Skriv her] 
 

 5 

5.    PERSONALET I SKOLEN 

Delmål 2:  

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

Delmål 2: personalet i skolen, videreutdanning 

 

Fagområde Mål Tiltak 2017/18 Langsiktige tiltak Kostnad 2017/18 

høst-17 vår-18 

2.1  Engelsk 
 

Dekning innen  
2020  
 

1 lærer på 
videreutd. i 
engelsk 

 
  

115.000 160.000 

 
2.2  Matematikk 
 

Dekning innen 
2020  
 

1 lærer på 
videreutd. i 
matematikk/ 
rekning 

 
Flere med 30 st.p 
(ved nytilsetting) 

115.000 160.000 

2.3  Norsk 
 

Dekning innen  
2020 

1 lærer på  
videreutd. i 
norsk 

 
Flere med 30 st.p 
(ved nytilsetting) 

115.000 160.000 

2.4 Andre fag Så god dekning 
som råd ved alle 
skoler 

1 lærer på  
videreutd. 

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

115.000 160.000 

   Sum tiltak 460.000 640.000 

   Total sum 1.100.000 
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Delmål 2: personalet i skolen, etterutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2017/18 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2017/18 

høst-17 vår-18 

2.0 Lærings-
miljø 

Vedlikeholde og 
utvikle et godt 
læringsmiljø 

Intern 
kompetanse-
heving med 
faglig støtte fra 
PPT 

Fortsette i 
perioden. 
 

  

2.1 Office 365 Ta i bruk Office 
356 i pedagogisk 
arbeid 

Intern opplæring 
og erfarings-
deling 

   

2.2  Fronter Fronter i aktivt 
bruk 
på alle trinn 

Fortsette med 
interne kurs etter 
behov 

Videre arbeid 
på skolene 

2.000 2.000 

2.3 Spesial-
pedagogikk 

Kompetansehevi
ng for arbeid 
med barn med 
store behov 

Delta på 
kursdager i regi 
av PPT 

 10.000 10.000 

2.4 Spesial-
pedagogikk 
        

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

Videreføre den 
etablerte 
ressursgruppa 
Kurs for 
ressursgruppa  

Fortsette i 
perioden. 
Kompetanse-
bygging ved 
nettverk 

2.000 2.000 

2.5 Regning 
som 
grunnlegg. 
ferdighet i alle 
fag 

Økt kompetanse 
i regning 

Starte med 
implementering 
«Ungdomstrinn i 
utvikling»  høst-
17 

   

2.6 Studietur Øke innsikt og 
motivasjon i 
arbeidet med 
regning  

 Studietur hvert 
3. år. Høst -18 ? 

  

2.7 Elev-
vurdering 

Økt kompetanse 
og ferdighet. 

Fortsette 
vurderingsarbeid
et høst -17. 
Skolering i 
vurdering ved 
muntl. eksamen 
 

Skolering for 
alle 
Samordning 
med 
etterutdanning 
i regning 

 5.000 

2.8 
Skoleassistent
-rolla 

Økt kompetanse 
og oppdatering 

Tilby aktuelle 
kurs 

Regelmessige 
tilbud på 
kommunale 
kursdagar 

2.000  

2.9 Valgfag Øke 
kompetansen i 
nye valgfag 

Tilby relevante 
kurs 

 2.000 2.000 

   Sum tiltak 18.000 21.000 

   Total sum 39.000 
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6.    KOSTNAD 

 

Stipulert kostnad: Høst 2017       vår 2018 

TILTAK -  delmål 1 – ledelse, videreutdanning     20.000                 0   

TILTAK -  delmål 1 – ledelse, etterutdanning    27.000 10.000 

TILTAK -  delmål 2 – personalet i skolen, -
videreutdanning 

460.000                640.000 

TILTAK  -  delmål 2 - personalet i skolen, 
etterutdanning 

18.000                21.000        

sum 525.000             671.000 

Støtte fra STAT til etterutd.:   0           0          

Støtte fra STAT til videreutd:   -380.000           - 380.000 

Kommunal kostnad: 150.000            291.000 

 
Den planlagte aktiviteten for kompetanseutvikling hos personale har en stipulert kommunal kostnad 
for høsthalvåret på kr. 150.000 og kr. 441.000 totalt for skoleåret 2017/18. Da er studieavgifter, 
dekking av materiell, utgifter til reise og opphold og frikjøp etter kommunale og nasjonale regler 
forsøkt beregnet. I tillegg er det overslag på kostnad for kursdager, kompetansesenter, private 
tilbydere eller egne krefter.  
 
 
 
 

7.    PLAN FOR NYUTDANNA LÆRERE 

Delmål 2:  

Lærere i Nesset skal ha god fag- og handlingskompetanse i 
skolehverdagen. 
 
Nytilsatte nyutdanna lærere fyller oftest den første ferdigheten, god fagkompetanse, men må lære 
den andre, god handlingskompetanse, etter at de har starta i jobben. Da er det viktig at kommunen i 
samarbeid med skolene legger til rette for at handlingskompetansen blir god. 
 
Kommunen er pålagt å ha et opplegg for veiledning av nyutdanna lærere. Høgskolen i Volda har 
invitert kommunene i Møre og Romsdal med på et opplegg for dette. Opplegget innebærer 
samlinger for nyutdanna med erfaringsutveksling og faglig innhold. Skolen må utnevne veileder(e) 
som også deltar på samlingene. I skoleåret 2016/17 hadde vi i kommunen 1 nyutdanna som hadde 
lokal veileder. Behovet for veiledning kommende skoleår har vi enda ikke oversikt over. 
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8.    EVALUERING AV PLAN FOR 2016/17, PR. JAN.-17 

 

 

Mål Tiltak Gjennom- 
ført 

1. Skole-ledere  Rektormøte, ca. 15 møter i året Ok Ca. hver 14.dag 

 Utvida skoleledermøte ca. 3-4 møter i året Ok 1 møte høst -16 

 Administrative verktøy, interne 
kursdager 

Ok f.eks. på utvida 
skoleledermøte 

 Lederopplæring i Fronter, kursdager Ok Ikke eksterne kurs 

 Kvalitetssikring ved hjelp av 1310.no Ok På rektormøter 

 Elevvurdering, kurs muntl. Ex. Ok Kurs gj.føres vår -17 

 Inspektør, eksterne kurs Ikke gj.ført  

 Videreutdanning, rektorskole Ok 1 rektor ferdig høst -
16, 1 insp. begynt 
høst -16 

 Kap.9a, læringsmiljø, kursing Ok Interne kurs v/PPT 
2. Personalet 
Videre-
utdanning 

 Logopedi Ok 1 lærer ferdig vår-17 

 Engelsk Ok 1 lærer 30 st.p.  
ferdig vår -17 

 Matematikk Ok 1 lærer 30 st.p.  
ferdig vår -17 

 Norsk Ikke gj.ført Ikke søkere 

 Andre fag Ikke gj.ført Ikke søkere 

Etter-
utdanning 

 Gr.leggende IKT-kunnskap, kurs Delvis Intern opplæring 

 Kurs IKT-kontakter Ikke gj.ført  

 Fronter, interne kurs  Ok Intern opplæring 

 Fagtekst, interne kurs Ok Intern opplæring 

 Videreføre ressursgruppa Ok Videreført 

 Fullføre «Ungdomstrinn i utvikling» Ok Avsluttes vår-17 

 Studietur Ikke gj.ført Ikke nok interesse 

 Elevvurdering, kurs muntl. ex. Ok Kurs gj.føres vår -17 

 Kurs skoleassistenter Ok Kursdag aug.-16 

 Kurs valgfag Ikke gj.ført  
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