
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested: Vistdal skole 

Dato: 09.11.2016 

Tidspunkt: 12:15  OBS Tidspunkt !!!!!!! 

 

 

 

 

Kl. 12:15 

Oppmøte ved kommunehuset for felles avreise til Vistdal og besøk på Vistdal skole kl 13.00 

Møtestart kl 14.00 

 

 Folkehelsekoordinator orienterer om oversiktsdokument folkehelse 

 Skolefaglig rådgiver orienterer om status kommunal logoped 

 

 

 

 

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

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Eva Solstad Alme Kari Gussiås 

leder sekretær 
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Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 23/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 24/16 Referatsaker   

RS 16/16 Hovedutskrift og sakspapir styremøte 21.10.2016 - 
Tøndergård skole og ressurssenter 

 2008/1799 

PS 25/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus 
og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

 2016/1154 

PS 26/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

 2012/95 

PS 27/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO  2016/954 

 



PS�23/16�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



PS�24/16�Referatsaker



Tøndergård skole og ressurssenter 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 21. OKTOBER 2016 KL. 13.00 
 
 
Tilstede: Sidsel Rykhus (vara)    Molde kommune 
  Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune   
  Rolv Sæter     Gjemnes kommune 
  Per Steinar Orvik (vara)   Midsund kommune 

Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 
Paul Eidhammer    Vestnes kommune 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 

      
For øvrig møtte:  

Matthias Engel    Foreldrerepresentant 
Nora Jørgensen    Inspektør 
Cathrine Horsgård    Utdanningsforbundet 
Tommy Lund     Fagforbundet 
Eli Bakke     Rektor, sekretær for styret 

 
Nesset kommune, Eide kommuner, Kari Volden og Kjersti Løge hadde forfall.  
 

SAK 39/16 REFERATSAKER 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 

SAK 40/16 GRUPPEDELING PÅ SKOLEN SKOLEÅRET 2016/2017 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner gruppedelingene på skolen  
for skoleåret 2016/2017 som skissert i saksutredningen. 
 

SAK 41/16 GRUPPEDELING PÅ INTERNATET SKOLEÅRET 2016/2017 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner gruppedelingene på internatet  
for skoleåret 2016/2017 som skissert i saksutredningen. 
 

SAK 42/16 RAPPORT FRA ANSETTELSESUTVALGET 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar saksutredningen til orientering. 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 43/16 PEDAGOGISK ÅRSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2015/2016 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for skoleåret 
2015/2016 til orientering. 
 

SAK 44/16 KOSTNADER I FORBINDELSE MED DEL 2 AV PROSJEKT VARME-  
OG VENTILASJONSANLEGG / VIDERE ARBEID MED SISTE DEL AV 
PROSJEKTET 

Enstemmig vedtak: 
A. Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar orientering vedrørende kostnader for 

prosjektet rehabilitering av nordfløyen til orientering. 
B. Prosjektet videreføres slik at forprosjektering av del 3, skolens sørfløy, kan starte. Målet 

er at arbeidet skjer i løpet av sommeren 2017. Forprosjektering og kostnader knyttet til 
planlegging og utlysing på Doffin finansieres av midler satt på prosjektet 2013 
Ventilasjonsanlegg. 
Finansieringsplan for prosjektet legges fram for styret i forbindelse med regnskaps-
avslutning 2016. 

 

SAK 45/16 UNIVERSELT UTFORMET AKTIVITETSPLASS 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidet med universelt utformet aktivitetsplass utlyses på Doffin i løpet av 2016. Arbeidet 
finansieres av avsatte midler og av fondsmidler. Det sette et øvre tak på bruk av fondsmidler 
til maks kr. 500.000,-. 
Endelig finansieringsplan legges fram for styret i forbindelse med regnskapsavslutning 2016. 
 

SAK 46/16 KOMMENTAR TIL DRIFTSBUDSJETT FOR 2016 

Enstemmig vedtak: 
På grunn av små endringer i driftsinntekter/driftsutgifter legges det ikke fram revidert 
budsjett for 2016. 
 

SAK 47/16 KLP EGENKAPITALTILSKUDD 

Enstemmig vedtak: 
Kr. 143.876,- innbetales KLP i egenkapitaltilskudd for 2016. Beløpet belastes midler avsatt på 
investeringsbudsjett for 2016. 
 

SAK 48/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 12.10.03 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 2016-
2017, under forutsetning av at Tingvoll kommune dekker alle kostnader vedrørende skole- 
og internattilbudet. 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 49/16 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 

Enstemmig vedtak: 
Elev f. 14.09.01 tas opp som elev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra skoleåret 2016-
2017, under forutsetning av at Vestnes kommune dekker alle kostnader vedrørende skole- 
og internattilbudet. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 14.30 
 
Eli Bakke, sekretær 
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Molde 21.oktober 2016 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE  

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter innkalles til møte. 
Saksliste og sakspapirer til møtet følger vedlagt. 
Møtet avholdes: 
- Dato: fredag 21.10.2016 
- Tid: kl. 13.00    
- Sted: Skolens kantine 
 
Saksliste: 
 

SAK 39/16   Referatsaker .................................................................................. 3 
SAK 40/16     Gruppedeling på skolen skoleåret 2016/2017 ............................... 4 
SAK 41/16     Gruppedeling på internatet 2016/2017 .......................................... 7 

SAK 42/16   Rapport fra ansettelsesutvalget. .................................................... 9 
SAK 43/16     Pedagogisk driftsmelding for skoleåret 2015/2016 ...................... 11 

SAK 44/16     Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt  
                      Nytt varme og ventilasjonsanlegg.Videre arbeid med siste del  
                      av prosjektet. ............................................................................... 12 
SAK 45/16     Universelt utformet aktivitetsplass ............................................... 14 
SAK 46/16     Kommentarer til driftsbudsjett for 2016 ........................................ 15 

SAK 47/16     KLP egenkapitaltilskudd .............................................................. 17 

SAK 48/16     Opptak av elev (unntatt offentlighet) ............................................ 18 
SAK 49/16     Opptak av elev (unntatt offentlighet) ............................................ 19 

 
Sak 48/16 og 49/16 vil bli utdelt på styremøte 
 
Vennligst gi beskjed til skolen, telefon 71 19 56 60 dersom du eller 
vararepresentanten ikke kan møte. 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til orientering. 
 
 
 
 
Rolf Harald Blomvik (sign.)                                                               Eli Bakke 
Leder                                                                                                 Sekretær 
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Molde 21.oktober 2016 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 39/16 Referatsaker 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

410 pers.mappe 25.05.2016 Unni Indergård Tar i mot lærerstilling 2016-17 

411 ventilasjon  26.05.2016 Arbeidstilsynet Vedtak om samtykke/ny varme og ventilasjon 

415 pers.mappe 27.05.2016 Tord Slettahaug Søker 20% permisjon skoleåret 2016-17 

420 forsikring 30.05.2016 Gjensidige Kundeutbytte 2015 / kr 64.688 

427 299,7 02.06.2016 KLP  Kontoutskrift 2015 

430 pers.mappe 02.06.2016 Anne Britt Grendsen Takker ja til stilling vikar lærer 

439 pers.mappe 06.06.2016 Julianne R. Ellingsen Tar i mot 100% lærerstilling 

460 pers.mappe 16.06.2016 Nada Yousif Takker ja til stilling assistent/tolk 

474 Akt.plass 17.06.2016 Xpro v/Helge Rønning Forslag til forespørsel opparbeiding av grunn  

476 ballbinge 21.06.2016 M&R Fylkeskommune Avslag på søknad spelemidler 

493 ventilasjon  12.08.2016 Fasadeprodukter Tilbud solskjerming klasserom øst 

495 ventilasjon  12.08.2016 Xpro v/Helge Rønning Byggemøtereferat 1-6 

501 ventilasjon  12.08.2016 Molde komm. bygg/geodata Tillatelse til påbygg/ventilasjon NV 

526 KBN perm 15.08.2016 Kommunalbanken Renteøkning fra 22.08.2016 

527 SMN perm 15.08.2016 Sparebank 1 SMN Renteendring bankinnskudd 

535 ventilasjon  16.08.2016 Molde komm. Bygge/geodata Midlertidig brukstillatelse 

538 ventilasjon  17.08.2016 Xpro v/Helge Rønning Byggemøtereferat 7-8 

605 Akt.plass 31.08.2016 Gjensidige Avslag dugnadsløftet 2016 

643 styre/repr. 22.09.2016 Vestnes kommune Nytt medlem i styret Tøndergård 

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

225 pers.mappe 27.05.2016 Tord Slettahaug Permisjon 20% 2016-17 innvilges 

227 pers.mappe 30.05.2016 Unni Hoel Permisjon 20% 2016-17 innvilges 

228 pers.mappe 30.05.2016 Julianne R. Ellingsen Tilsetting 100%  lærer skoleåret 2016/17 

242 403 03.06.2016 Foreldre/foresatte Invitasjon avslutning / skolerute 2016-17 

262 pers.mappe 16.06.2016 Heidi Kvammen Tilsetting i fast stilling som assistent 68% 

263 258 16.06.2016 Arbeidsmiljøutvalget Innkalling til møte i arbeidsmiljøutvalget 

264 pers.mappe 16.06.2016 Nada Yousif Tilsetting i stilling som assistent/tolk  

265 299,5 16.06.2016 Fagorganisasjonen Søknad om godkjenning av arbeidstidsordning 

266 258 16.06.2016 Arbeidsmiljøutvalget Referat møte i arbeidsmiljøutvalget 

268 pers.mappe 21.06.2016 Anne Mari Kleppe Imøtekommet permisjonssøknad 2016-2017 

317 plan-bygg 20.09.2016 Plan- og byggenemnda Innkalling til møte 26.09.2016 

322 pers.mappe 23.09.2016 Div. Oppsigelse av arbeidsplan fra 19.09.2016 

 
 
 
INNSTILLING: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Molde 21.oktober 2016 

 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 40/16 Gruppedeling på skolen skoleåret 2016/2017 
 
I Opplæringsloven § 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper heter 
det: 

 I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira 

 behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre 

 grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, 

 kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere 

 større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg. 

 Klassen eller basisgruppa skal ha ein eller fleire lærarar (kontaktlærarar) som har 

 særleg ansvar for dei praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjeremåla 

 som gjeld klassen eller basisgruppa og dei elevane som er der, mellom anna 

 kontakten med heimen. 

Ved organisering av grupper og ved valg av kontaktlærere for skoleåret 2016/2017 er 
det tatt hensyn til overnevnte lov. Elevene er delt inn i grupper på mellom 4 og 10 
elever. Det er et viktig mål at elevene skal oppleve sosial tilhørighet og fellesskap i 
sin gruppe. 
 
Elevtallet for skoleåret 2016/2017 
 
Grunnskoleelever: 
 17 elever barnetrinnet (1 – 7). 

22 elever ungdomstrinnet (8 – 10). 
Effektive elevplasser er 36,6 
  
Videregående elever: 
 21 elever  
Effektive elevplasser 20,1 
60 elever får sin opplæring ved Tøndergård skole skoleåret 2016/17  
 
Gruppedeling – grunnskole / videregående 
Gruppe A (10 elever): 
 2 elever 8 skoleår 
 4 elever 9. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærere 
 3 elever 10. skoleår  
 1 elev  1 år vg.skole  
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Gruppe B (10 elever):  
 1 elev  6. skoleår 
 4 elever  7. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærere 
 2 elever 8. skoleår 
 1 elev  9. skoleår 
 2 elever 10. skoleår  
  
Gruppe C (8 elever) 
 1 elev   3. skoleår 
           1 elev   6. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 

1 elev   7. skoleår 
1 elev   9. skoleår  

 1 elev  2. år vg  
1 elev  3. år vg 
2 elever  4. år vg 

 
Gruppe D (6 elever) 
           1 elev  1. skoleår 
 2 elever  3. skoleår  Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 
 1 elev  4. skoleår 
 1 elev  5. skoleår   
 1 elev  6.skoleår 
   
Gruppe E (8 elever): 
 2 elever 1.år vg. 

1 elev  2. år vg 
2 elever 3. år vg. Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere  
2 elever 4. år vg.  
1 elev  5. år vg   
 
     

Gruppe F (4 elever):  
           1 elev  4. skoleår 
 1 elev  6. skoleår 
 1 elev  7. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 
 1 elev  8. skoleår 
             
Gruppe G (6 elever): 
 2 elever  8. skoleår 

2 elever 10. skoleår Kontaktlærerressurs fordelt på 2 lærere 
 1 elev  3. år vg 

1 elev  5. år vg          
 
Gruppe H (8 elever):  
 2 elever        10 skoleår   
 3 elever   2. år vg    Kontaktlærerressurs fordelt på 3 lærer 
 1 elev  3. år vg 
 1 elev   4. år vg 
 1 elev  5. år vg      
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Elevene gis tilpasset opplæring på bakgrunn av fag og timefordeling i læreplanen. 
 
Fordeling av kontaktlærerressurs er i samråd med styresak 28/16 Lokal særavtale for 
kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og ressurssenter.  
 
Alle elever, både i grunnskole og videregående, får opplæring ut fra individuelle 
opplæringsplaner satt opp i samarbeid mellom skolen, foresatte og evt. annet 
fagpersonell som arbeider i forhold til eleven. 
 
Vi bruker mye tid på å sette sammen grupper som fungerer mest mulig homogent 
med tanke på sosial fungering. Av den grunn er det grupper hvor grunnskoleelever 
og videregående elever går sammen. 
Målet er at hver elev skal få optimale læringsbetingelser ut fra sine evner og 
forutsetninger, og at de skal oppleve inkludering og sosialt fellesskap. 
 
”SFO”- tilsyn 
3 elever har tilsynsordning. 
Tilbudet blir organisert fra kl. 14.00 – 15.30, 5 dager i uken. 
Flere elever har behov for følgeperson til og fra skolen. 
 
Personale 
23 lærere/spesialpedagoger; 20,35 stillinger 
Rektor og 2 undervisningsinspektører i til sammen 240 % stilling. Rektor har 20 % av 
stillingen sin som sekretær for styret og representantskapet, inspektør 1 har 20 % av 
stillingen sin knyttet opp mot internatet, mens inspektør 2 har ca. 20 % av stillingen 
som sosiallærer.) 
43 assistenter: 28,87 stillinger – tilsatt på ekstraressurser på enkeltelever. Mange av 
assistentene har deler av stillingen sin lagt til internatene, eller er følgepersoner i 
forhold til skyssordning 
1 fysioterapeut i 50 % stilling. 
1 ergoterapeut i 20 % stilling 
1 sekretær/økonomimedarbeider i 100 % stilling 
3 renholdere i til sammen 112 % stilling  
Vaktmester i 100 % stilling 
 
INNSTILLING: 
Styret godkjenner gruppedelingene på skolen for skoleåret 2016 /2017 som skissert i 
saksutredningen. 
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Molde 21.oktober 2016 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 41/16 Gruppedeling på internatet 2016/2017 
 
Tøndergård skole og ressurssenter disponerer nå totalt 24 internatplasser. 20 plasser 
på de tre internatbyggene, 4 plasser på hybelbygget. (Tilbudet har blitt utvidet med to 
nye plasser ved omdisponering av tidligere avdelingslederkontor på internat 1 og 2 til 
rom til nattevakt. Dette nattevaktsrommet er omgjort til elevhybel). 
Skoleåret 2016/2017 har skolen 13 internatelever, 12 gutter og 1 jente. Internat 1 er 
tatt i bruk som undervisningslokale dette året, mens internat 2 og 3, samt hybelhuset 
er tatt i bruk som internat. På grunn av få elever er det ledig kapasitet på 
internatbyggene 
 
Elevfordeling på internatet: 

Internat 2  5 elever  
Internat 3  4 elever 
Hybelhuset  4 elever 
Sum   13 elever  

 
Internat 2:   2 grunnskoleelever 
    3 elever i videregående skole  
 
Internat 3:   2 grunnskoleelever.  

2 elever i videregående skole  
 

Hybelhus   1 grunnskoleelever 
    3 elever i videregående skole 

 
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 8 internatplasser. Elevgruppen på 
internatet er sammensatt av elever fra 7. klasse til 5. år i videregående skole.  
 
Internatbemanning skoleåret 2016/2017: 
 
Internatleder:        50 % stilling 
 
   
Internat 2: Miljøterapeuter/ miljøarbeider:   
  Faste stillinger og engasjementstillinger:  
  Til sammen       367 % stilling 
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Internat 3: Miljøterapeuter/ miljøarbeider:   
  Faste stillinger og engasjementstillinger:  
  Til sammen       293,3 % stilling 
 
Hybelhuset:  Miljøterapeuter / miljøarbeidere 
  Til sammen      504 % stilling 
 
Totalt antall stillinger: 1164,3 % i tillegg til internatlederstilling 
 
 
Vi har dette året ingen elever ved internatene som er elever ved andre videregående 
skoler. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret godkjenner gruppedeling på internatet for skoleåret 2016/2017 som skissert i 
saksutredningen. 
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Molde 21.oktober 2016 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 42/16 Rapport fra ansettelsesutvalget.  
Personalsituasjonen ved skolestart skoleåret 2016 -2017 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har i møte 03.06.05, sak 
12/05, Avtale om ansettelsesutvalg ved Tøndergård skole, vedtatt at det skal være 
eget ansettelsesutvalg ved skolen. 
 
Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
 
Leder:  rektor       Eli Bakke 
Tilsettinger i skole: Undervisningsinspektør Nora Jørgensen 
Tilsetting lærere: Tillitsvalgt utd.forb.  Hilde Halvorsen 
 
Våren 2016 behandlet skolen følgende saker: 
 
Lærertilsettinger 
Skolen fikk inn 6 søkere til 3 vikariat som spesialpedagog.   
Søker nr. 1, 3 og 5 fikk tilbud om stillingene.  
 
Søker nr. 1 er utdannet logoped, med videreutdanning i tegnspråk og 
småskolepedagogikk. Hun har lang arbeidserfaring både fra barnehage og fra skole 
der hun har arbeidet med elever med spesielle behov. Hun har også i flere års 
erfaring som spesialpedagog for hørselshemmede barn. 
 
Søker nr. 3 er utdannet førskolelærer med videreutdanning i småskolepedagogikk, 
prosjektledelse, masteremne i skoleledelse m.m. Læreren har hatt ansvar for 
spesialundervisning ved kombinert barne- og ungdomsskole og sittet i kommunalt 
ressursteam i forbindelse med spesialundervisning. Hun var ansatt i et vikariat ved 
Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 2015-2016, og har utført et arbeid 
skolen er godt fornøyd med. 
 
Søker nr. 5 har førskolelærerutdanning som grunnutdanning. Hun har 60 
studiepoeng videreutdanning i spesialpedagogikk. Hun har praksiserfaring som 
pedagogisk leder i barnehage. 
 
Skolen har skoleåret 2016-2017 flere elever som fungerer på et tidlig utviklingsnivå. 
For denne elevgruppen er vernepleieutdanning en viktig grunnkompetanse i arbeidet. 
I samråd med tillitsvalgte ble deler av miljøterapeutstillingene omgjort til lærerstilling 
første gang for skoleåret for skoleåret 2011-2012. Ordningen har blitt videreført siden 
da og også for skoleåret 2016-2017, da kontinuitet er særlig viktig for noen av 
elevene. Miljøterapeuten jobber på team sammen med spesialpedagog og har fått 
kontaktlæreransvar for 3 elever.  
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Alle ansatte ble innkalt til intervju. Det ble innhentet referanser før tilsetting. 
 
INNSTILLING: 
Styret tar saksutredningen til orientering 
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Molde 21.oktober 2016 
 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 

SAK 43/16 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2015/2016 
 
 
I samråd med revisor er det bestemt at årsmeldingen for Tøndergård skole og 
ressurssenter blir skrevet for hvert kalenderår, og at denne vil bli lagt fram for styret i 
forbindelse med regnskapsavslutning hvert år. Denne vil i hovedsak inneholde 
meldinger vedrørende økonomi. 
Siden skoleåret strekker seg over 2 kalenderår, vil vi i tillegg legge fram en 
pedagogisk årsrapport som omhandler skoleåret. 
Vi ber styret ta stilling til om dette er en praksis de mener skal fortsette. 
 

 Årsrapporten for skoleåret 2015/2016 følger vedlagt. 
 
 
 
INNSTILLING: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for skoleåret 
2015/2016 til orientering 
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Molde 21.oktober 2016 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 
 

SAK 44/16 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme og 
ventilasjonsanlegg. / Videre arbeid med siste del av prosjektet.  
Skolens østfløy fikk nytt varme og ventilasjonsanlegg sommeren 2014. Sommeren 
2016 ble skolens nordfløy tilsvarende oppgradert. (styresak 44/16)  
 
I 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen er det planlagt tilsvarende 
arbeid i resterende del av skolebygget (sørvestfløy) sommeren 2017. Skolen hadde 
tilsyn etter Forskrift av miljørettet helsevern i barnehager og skoler 9. juni 2015. 
I rapporten etter tilsynet ble det anmerket at ventilasjonsløsningen i 
undervisningsrommene i vestfløyen ikke tilfredsstiller gjeldende retningslinjer. I 
kommentarfeltet blir det skrevet: 
Et styrevedtak med en investeringsplan foreligger. Nytt ventilasjonsanlegg skal 
installeres og flere andre utbedringstiltak skal  gjennomføres i 2017. Vi forventer at 
dette blir realisert og gir derfor en anmerkning for å understreke viktigheten av dette. 
 
Arbeidet som ble utført sommeren 2016 var: 
 Installering av nytt varme- og ventilasjonsanlegg,  
 Etterisolering av nord og østvegg 
 Utskifting av vinduer, nord og østvegg 
 Utskifting av dører 
 Malingsarbeid 
  
I styresak 12/16 Regnskapsmessig mindreforbruk 2015 / disposisjonsfond ble det 
vedtatt at kr. 4.475.929 skulle settes av til dette arbeidet. 
 
Kostnader på prosjektet ble Kr 3.721.984 inkl. mva. ( kr 2.963.306,- eks mva.) 
 
Vi foreslår at prosjektet videreføres til del 3, og at restbeløpet på kr. 753.945,-  blir 
stående på prosjektkontoen slik at forprosjektering og planleggingsarbeidet til siste 
del av rehabiliteringsarbeidet kan starte.  
Skal det være mulig å realisere dette prosjektet i løpet av elevenes sommerferie er 
det viktig at arbeidet starter tidlig. Dette prosjektet innbefatter to etasjer og er et 
vesentlig større prosjekt enn arbeidet utført sommeren 2016. På møte i plan- og 
byggenemda 26.09.2016 ble det derfor foreslått at arbeidet utlyses så snart som 
mulig, slik at de ulike leverandører får god tid på å planlegge og samkjøre arbeidet. 
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INNSTILLING: 
 

A. Styret tar orienteringen vedrørende kostnader for prosjektet rehabilitering av 
nordfløyene til orientering. 
 

B. Prosjektet videreføres slik at forprosjektering av del 3, skolens sørfløy, kan 
starte. Målet er at arbeidet skjer i løpet av sommeren 2017. Forprosjektering 
og kostnader knyttet til planlegging og utlysing på Doffin finansieres av midler 
satt av på prosjektet 2013 Ventilasjonsanlegg 

 Finansieringsplan for prosjektet legges fram for styret i forbindelse med 
 regnskapsavslutning 2016.  
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Molde 21.oktober 2016 
 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 45/16 Universelt utformet aktivitetsplass 
 
I styresak 66/15 ble det satt av kr. 450.000,- til universelt utformet aktivitetsplass. I 
tillegg fikk skolen tildelt kr. 25.000,-  fra Gjensidige i forbindelse med Dugnadsløftet 
2015. Vi fikk også inn vel kr. 54.000,- i forbindelse med julemessen som skolens 
samarbeidsutvalg tok initiativ til i 2015.  
Totalt avsatte midler til aktivitetsplass var kr. 529.000,-  
 
Prosjektet ble utlyst på Doffin våren 2016. Skolen mottok tilbud fra 3 leverandører. Et 
av tilbudene ble forkastet på grunn av mangler i henhold til regelverket. Kostnadene i 
de to andre tilbudene lå så langt over avsatte midler, at det på møte i plan- og 
byggenemda 14.06.16 ble bestemt at konkurransen skulle avlyses ( fra ca. kr.1,2 mill. 
til kr.1,56 mill. Priser eks.mva.)  
Det ble videre bestemt at vi i første runde skulle konsentrere oss om å få 
grunnarbeidet ferdig. Med tanke på elevenes sikkerhet hadde vi et mål om at 
arbeidet skulle gjøres i elevenes sommerferie. 
Det ble sendt ut forespørsel om pristilbud til lokale entreprenører. Arbeidet ble utført i 
henhold til planen sommeren 2016. Kostnader for denne delen av prosjektet ble på 
kr. 165.000,- 
 
Det er viktig at prosjektet ferdigstilles, og det er svært ønskelig med en ny utlysning 
på Doffin i nær framtid. Arealet er totalt på 412 m2.  
Plan- og byggenemda foreslår at prosjektet blir utlyst på Doffin på nytt, og at det 
settes god tid til frist for innlevering av tilbud. På den måten sikrer vi nok at flere 
deltar i konkurransen. 
Arbeidet ønskes utført i løpet av våren / sommeren 2017. Prosjektet finansieres av 
avsatte midler på kr. 364.000 og bruk av udisponert disposisjonsfond. Det settes et 
øvre tak på bruk av disposisjonsfond på kr. 500.000,-  
Endelig finansieringsplan legges fram for styret i forbindelse med 
regnskapsavslutning 2016. 
 
 
INNSTILLING: 
Arbeidet med universelt utformet aktivitetsplass utlyses på Doffin i løpet av 
2016.Arbeidet finansieres av avsatte midler og av fondsmidler. Det settes et øvre tak 
på bruk av fondsmidler til maks. kr. 500.000,- 
Endelig finansieringsplan legges fram for styret i forbindelse med 
regnskapsavslutning 2016. 
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Molde 21.oktober 2016 
 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 46/16 Kommentarer til driftsbudsjett for 2016 
 
 
Driftsinntekter ved Tøndergård skole baserer seg på inntekter fra salg av elevplasser 
ved skole og internat. Ved oppsett av budsjett kjenner vi elevtallet for vårsemesteret, 
mens budsjettering av inntekter for høstsemesteret baserer seg et anslag over elever 
vi antar vil fortsette også skoleåret etter, og antall besøk og forespørsler som har 
vært vedrørende ønske om skoleplass for neste skoleår. Er det stort sprik i antall 
elever ved skolestart, sammenlignet med det reelle tallet ved oppstart, må vi foreta 
en budsjettjustering i løpet av høstsemesteret 
 
For skoleåret 2016/2017 er det en økning i antall grunnskoleelever fra 34 (33,2 hele 
plasser) i vårsemesteret til 38 (36,2 hele plasser) i høstsemesteret, mens vi har en 
nedgang i antall videregående elever fra 23 (22,2 hele plasser) til 21(20,1) elever i 
høstsemesteret. 
Det er også en nedgang i tallet på internatelever, fra 17 elever i vårsemesteret til 13 
elever i høstsemesteret.  
 
I budsjettarbeidet for 2016 la vi følgende tall til grunn i beregning av inntekter for 
høsten 2016: 
 
Eierkommunene abonnerer på til sammen 16 skoleplasser.  
I tillegg beregnet vi salg av 16 ekstra elevplasser. Vi har solgt 18,8.  
2,8 plasser mer enn budsjettert. 
 
Vi budsjetterte med salg av 6 elevplasser til gjesteelever. Vi har solgt 4,6. I forhold til 
salg av plasser til fylkeskommunen ble det budsjettert med salg av 21 plasser. Møre 
og Romsdal fylkeskommunen kjøper 20,1 plasser.  
 
Totalt har vi solgt 0,5 skoleplasser mer enn vi la opp til i budsjett for 2016. For 
høstsemesteret utgjør dette kr 91.979 i merinntekt 
 
I forhold til salg av internatplasser beregnet vi salg av 16 elevplasser for 
høstsemesteret 2016. Her har vi solgt 13 plasser. Dette utgjør kr. 551 875,- i 
mindreinntekter for høstsemesteret 2016 
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Lærertettheten er på 20,35 stillinger mot 20,75 stilling i 2015/2016 
Personaltettheten på internatet er på 12,13 årsverk (inkludert ekstraressurser) mot 
totalt 15,72 årsverk i 2015/2016 
 
Tallene viser at med 0,5 flere elevplasser på skole og 3 færre elevplasser på 
internatet har vi kr 459.896,- i mindreinntekt totalt.  
Ved tilsetting tar vi utgangspunkt i antall elever. Mindre inntekter blir derfor justert i 
forhold til lønnsutgifter. Med et så lite utslag på opprinnelig budsjett, legges det ikke 
fram revidert driftsbudsjett. 
 
Regnskap pr. 31.08.2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.831.753 
mot et mindreforbruk på kr 1.703.004,- pr 31.08.15 ( vedlegg) 
Regnskapet er ikke periodisert. Salg av elevplasser blir fakturert en gang pr. 
semester, og inntekter høstsemesteret 2016 vil derfor ikke bli regnskapsført før i siste 
kvartal 2016.  
 
Framtidige utfordringer 
Mye har blitt gjort med tanke på utbedringer siste årene. Skolen står imidlertid fortsatt 
overfor noen utfordringer i forhold ekstra kostnader. 
Skolebil 
I styresak 12/16 Regnskapsmessig mindreforbruk 2015/Disposisjonsfond, ble 
framtidige utfordringer skissert. Her ble det orientert om at skolen disponerer to 
skolebiler. En 13-seter Mercedes Benz, 2002 mod. (Bilen har rullestolrampe og feste 
til rullestol) og en 9-seter Renault Trafic, 2004 modell.  
Bilene nyttes både i undervisningssammenheng (kjøring til/fra svømming, friluftsliv, 
handicapriding etc.), til skolekjøring, og i forbindelse med fritidsaktiviteter på 
internatet. Begge bilene har nylig vært inne til EU- kontroll, og er nå satt i stand i 
forhold til tekniske krav. 
Bilene, og da særlig 13-seteren, bærer tydelig preg av alder og slitasje, og vi må 
beregne at det vil bli behov for utskifting i løpet av nærmeste framtid.  
 
Merkantilt personale. 
Skolen står overfor utfordringer i forhold til gjennomgang av gamle elevmapper og 
innføring av nytt arkivsystem. Det er også bestemt at skolen skal ta i bruk Systemet 
Visma Flyt skole. 
Så langt har gamle elevmapper blitt fjernarkivert på skolen. Det er nå bestemt at det 
skal gjennomføres en opprydding og at elevmapper som er avsluttet for mer enn 10 
år siden skal sendes til IKA-Møre og Romsdal for fjernarkivering. 
Det er også bestemt at Tøndergård skole skal innføre samme arkiveringssystem som 
Molde kommune (ePhorte) og at skolen skal ta i bruk VismaFlyt skole. Siden skolen 
har både grunnskoleelever fra ulike kommuner og elever i videregående skole vil 
dette føre til at mye må legges inn manuelt. 
Vi må derfor påregne ekstra hjelp i en periode. 
 
INNSTILLING: 

På grunn av små endringer i driftsinntekter/ driftsutgifter legges det ikke fram 
revidert budsjett for 2016. 
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Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 
 

SAK 47/16 KLP egenkapitaltilskudd 
 
I brev datert 15. juni 2016 informerte KLP om en økning av egenkapitaltilskuddet fra 
0,30 i 2015 til 0,35 prosent av premiereservene fra 2016. 
Ved utsendelse av brev angående egenkapitaltilskudd 15. juni 2016 ble det ved en 
feil oppgitt feil beregnet beløp. Feilen skyldes at gammel sats hadde blitt liggende 
som grunnlag i deres beregningssystem. Det ble derfor sendt ut en tilleggsfaktura.  
 
Totale kostnader til egenkapitaltilskudd for 2016 er kr 143 876,- 
 
Beløpet dekkes fra midler avsatt på investeringsbudsjett for 2016. 
 
 
 
INNSTILLING: 
 
 Kr 143 876,- innbetales KLP i egenkapitaltilskudd for 2016. Beløpet belastes 
 midler avsatt på investeringsbudsjett for 2016. 
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  Regnskap Buds(end) Regnskap 
  2016 2016 2015 
Ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING 
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 9.135.891 13.300.000 7.771.521 
  10121 LØNN LÆRERE 7.405.361 12.850.000 7.093.055 
  10122 LØNN SAMLINGSSTYRERE 14.888 30.000 17.304 
  10141 LØNN VAKTMESTER 182.554 260.000 158.735 
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 4.466 15.000 7.993 
  10201 FERIEVIKAR 1.124 25.000 17.707 
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 41.903 100.000 82.860 
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 263.933 200.000 181.530 
  10221 PERMISJONSVIKAR 6.959 20.000 7.473 
  10391 EKSTRAHJELP 108.317 300.000 237.336 
  10501 KLESGODTGJØRELSE 19.978 27.000 16.261 
  10751 FASTLØNN RENHOLD 288.941 460.000 282.119 
  10753 FERIEVIKAR, RENHOLD 0 0 1.886 
  10754 SJUKEVIKAR - INNTIL 16 DAGER, RENHOLD 6.990 10.000 1.739 
  10755 SJUKEVIKAR - OVER 16 DAGER, RENHOLD 16.155 10.000 53.471 
  10757 EKSTRAHJELP, RENHOLD 10.345 0 14.389 
  10811 GODTGJØRELSE STYRET 0 18.000 17.000 
  10911 PENSJONSANDEL KLP 1.760.611 2.844.000 1.514.626 
  10912 PENSJONSANDEL SPK 896.193 1.573.000 850.963 
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -390.345 -50.000 0 
  10917 TILSK SIKR.ORDNING OVF AVTALE KLP - avgpl 17.067 0 0 
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 139.139 192.000 142.608 
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 22.308 40.000 27.897 
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 2.754.104 4.489.000 2.510.703 
  11001 KONTORUTGIFTER 8.134 30.000 24.648 
  11051 LÆREMIDLER (IKKE LÆREBØKER) 10.839 40.000 24.464 
  11052 MATERIELL TIP/ELEKTRO 20.390 35.000 20.531 
  11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 2.972 30.000 506 
  11054 LÆRERBIBLIOTEK OG HÅNDBØKER FOR LÆRERE 8.443 10.000 2.041 
  11055 MATERIELL MEKANISK/FORMING/HEIMKUNNSK 108.877 90.000 64.210 
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 55.740 90.000 79.347 
  11151 MATVARER 31.707 20.000 41.469 
  11152 BEVERTNING 4.505 10.000 6.575 
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 39.093 40.000 21.069 
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 14.812 30.000 16.444 
  11231 HOTELL- OG OPPHOLDSUTG., IKKE OPPGAVEPL 21.975 10.000 4.766 
  11251 MATERIALER VEDLIKEH MASKINER/INVENTAR/UTSTYR 0 0 1.680 
  11290 LEIRSKOLEOPPHOLD 0 0 130.585 
  11292 DIV SOSIALE TILTAK, EKSKURSJONER 5.158 10.000 8.544 
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 72.189 60.000 29.548 
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 12.632 23.000 12.009 
  11306 PORTO 5.184 15.000 8.685 
  11309 BANKOMKOSTNINGER 924 5.000 4.974 
  11401 ANNONSEUTGIFTER 3.010 5.000 2.160 
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 11.163 40.000 32.492 
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 960 0 1.618 
  11502 KURS LÆRERE, IKKE OPPG PL 600 40.000 3.500 
  11503 KURS ANNET,  IKKE OPPGAVEPL 8.193 20.000 29.254 
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 3.684 20.000 0 
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 65.726 85.000 87.595 
  11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 3.833 0 0 
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 2.560 4.000 2.560 
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 28.426 20.000 9.279 
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 17.391 17.000 16.769 
  11721 SKYSS AV ELEVER 7.318 30.000 17.365 
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  Regnskap Buds(end) Regnskap 
  2016 2016 2015 
  11731 REISEUTGIFTER - IKKE OPPGAVEPLIKTIG 43.013 80.000 74.922 
  11801 ELEKTRISK STRØM 165.976 250.000 149.754 
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 69.323 84.000 65.403 
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 143.006 190.000 127.305 
  11854 FORSIKRINGSPREMIE BARN 3.835 4.000 3.631 
  11855 ADM TILSKUDD SIKR.ORDNINGEN KLP -IKKE AVG.PL. 171 0 0 
  11861 ALARMTJENESTER/VAKTHOLD 11.070 15.000 11.014 
  11903 HUSLEIE SVØMMEHALL, ANNET 65.382 65.000 33.412 
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 30.445 43.000 25.027 
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 23.664 40.000 32.308 
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 31.791 35.000 23.775 
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 7.310 20.000 21.057 
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 76.213 70.000 66.449 
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 30.434 150.000 143.115 
  12251 LEASING AV MASKINER 15.771 15.000 11.485 
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 4.932 150.000 116.879 
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 15.551 40.000 19.557 
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 29.633 35.000 28.755 
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 12.733 20.000 3.384 
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 20.211 20.000 4.034 
  12721 ANDRE KONSULENTTJENESTER IKKE OPPG PL 206.810 300.000 177.200 
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 3.750 15.000 0 
  14290 BETALT MVA DRIFT 201.562 300.000 255.991 
  14501 REFUNDERT UBRUKT EIERANDEL 0 1.000.000 0 
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 200.709 300.000 255.991 
  14504 REFUSJON LØNN 621.617 900.000 454.381 
  14701 OVERFØRING TIL ANDRE (PRIVATE) 0 10.000 0 
  15001 RENTER PÅ LÅN 38.926 160.000 52.455 
  15101 AVDRAG PÅ LÅN 205.000 415.000 205.000 
  15401 AVSETNING TIL DISP FOND 3.475.929 2.505.000 814.356 
  16212 VARSELGEBYR -201 0 -1.170 
  16215 INNTEKT EGNE KURS 0 -50.000 -8.750 
  16301 LEIEINNTEKTER -12.840 -30.000 -4.200 
  17001 REFUSJONER FRA STATEN -49.217 0 -49.153 
  17003 REFUSJON SPK 0 -900.000 0 
  17101 REFUSJON SYKELØNN -987.615 -210.000 -737.885 
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -57.855 0 -2.244 
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -200.711 -300.000 -255.991 
  17301 FYLKESTILSKUDD -9.154.008 -16.400.000 -9.388.152 
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -2.529.458 -3.693.000 -1.883.768 
  17504 REF SKYSS ELEVER 0 -30.000 -519.820 
  17701 OVERFØRINGER FRA ANDRE -87.759 -100.000 -171.708 
  17801 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE, SKOLE -15.102.147 -22.940.000 -13.335.273 
  19001 RENTER AV BANKINNSKUDD -106.904 -120.000 -67.946 
  19009 ANDRE RENTEINNTEKTER -132 0 -196 
  19301 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS OVERSKUDD -3.475.929 0 -814.356 
Sum ansvar: 82300 TØNDERGÅRD - UNDERVISNING -2.726.686 0 -2.350.112 
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  Regnskap Buds(end) Regnskap 
  2016 2016 2015 
Ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT 
  10111 LØNN FASTE STILLINGER 3.777.760 6.400.000 3.969.642 
  10121 LØNN LÆRERE 0 0 2.674 
  10141 LØNN VAKTMESTER 78.237 165.000 56.517 
  10191 TARIFF-FESTEDE TILLEGG 470.837 670.000 455.653 
  10201 FERIEVIKAR 0 28.000 4.618 
  10211 SJUKEVIKAR INNTIL 16 DAGER 79.618 105.000 166.333 
  10212 SJUKEVIKAR OVER 16 DAGER 423.878 62.000 276.161 
  10221 PERMISJONSVIKAR 79.234 27.000 28.419 
  10391 EKSTRAHJELP 69.900 55.000 182.128 
  10401 OVERTIDSGODTGJØRELSE 834 0 3.407 
  10501 KLESGODTGJØRELSE 8.653 12.000 7.592 
  10751 FASTLØNN RENHOLD 115.830 185.000 112.451 
  10911 PENSJONSANDEL KLP 943.795 1.502.000 948.998 
  10915 BRUK AV PREMIEFOND KLP -4.994 -50.000 0 
  10951 GRUPPELIVFORSIKRING AVG.PL. 64.905 88.000 66.630 
  10952 T-YRKESSKADEFORSIKRING AVG.PL. 5.677 13.000 7.996 
  10991 ARBEIDSGIVERAVGIFT 718.779 1.249.000 799.989 
  11001 KONTORUTGIFTER 1.445 18.000 3.566 
  11053 SKOLEBOKSAML/FAGLITT OG LÆREBØKER 8.350 0 0 
  11056 ANNET FRITT SKOLEMATERIELL 0 0 2.391 
  11057 MATERIELL FRITIDSAKTIVITETER INTERNAT 0 5.000 0 
  11151 MATVARER 165.052 210.000 146.290 
  11202 ANDRE KLÆR OG UTSTYRSVARER 24.511 40.000 21.479 
  11206 RENGJØRINGSMIDLER 11.166 12.000 5.383 
  11291 DIV SOSIALE TILTAK,  INTERNAT 0 2.000 1.265 
  11299 ANDRE TILFELDIGE UTGIFTER 3.168 10.000 9.858 
  11301 TELEFONUTGIFTER (TELLERSKRITT ETC.) 4.211 7.000 4.003 
  11306 PORTO 1.728 5.000 2.800 
  11309 BANKOMKOSTNINGER 0 0 374 
  11401 ANNONSEUTGIFTER 0 2.000 720 
  11411 TRYKKING OG KOPIERING 0 5.000 0 
  11501 KURS INTERNATPERSONALET, IKKE OPPGPL 0 20.000 0 
  11504 ORGANISASJONSUTVIKLING 0 10.000 0 
  11601 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGFRITT 2.312 2.000 180 
  11602 REISE-KOSTGODTGJ - OPPGAVEPL/AVGPL 131 0 0 
  11650 TELEFONGODTGJL. AVGPL. 0 2.000 1.120 
  11701 DRIFTSUTGIFTER BIL 14.213 15.000 4.349 
  11702 FORSIKRINGSPREMIE/ÅRSAVG BIL 8.695 10.000 8.385 
  11721 SKYSS AV ELEVER 2.908 0 0 
  11801 ELEKTRISK STRØM 101.161 150.000 91.135 
  11851 FORSIKRINGSPR BYGNINGER,MASKINER,UTSTYR 68.250 60.000 65.403 
  11852 YRKESSKADEFORSIKRING/SYKDOM IKKE AVG.PL. 95.337 87.000 84.870 
  11951 KOMMUNALE GEBYRER 30.445 37.000 25.026 
  11956 RENOVASJONSAVGIFT 30.706 36.000 27.958 
  11959 ANDRE AVIGFTER OG LISENSER 14.100 22.000 13.634 
  11961 ÅRSLISENS, KJØP/OPPGRADERING AV DATAPROGR 810 0 977 
  12001 INVENTAR OG UTSTYR 13.291 50.000 4.708 
  12004 KJØP AV DATAMASKINER 13.688 50.000 12.613 
  12303 INNLEIDD VEDLIKEHOLD BYGG OG ANLEGG 3.217 10.000 0 
  12401 SERVICEAVT/REP TEKN ANL/HEIS 4.695 0 1.512 
  12402 INNLEIDD SNØRYDDING 14.817 20.000 14.377 
  12411 SERVICEAVT/REP INVENTAR OG UTSTYR 5.638 3.000 1.304 
  12501 MATERIALER VEDLIKEH BYGG OG ANLEGG 1.743 5.000 0 
  12722 BEDRIFTSHELSETJENESTE 3.750 2.000 0 
  14290 BETALT MVA DRIFT 97.406 150.000 83.092 
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  Regnskap Buds(end) Regnskap 
  2016 2016 2015 
  14503 OVERF MOMSKOMP TIL MOLDE KOMMUNE 97.406 90.000 83.091 
  16302 ELEVHUSLEIE -100.000 -50.000 -130.000 
  17101 REFUSJON SYKELØNN -899.825 -62.000 -348.414 
  17102 REFUSJON FØDSELSPERMISJONER -58.387 0 -107.100 
  17290 KOMPENSERT MVA DRIFT -97.406 -150.000 -83.092 
  17301 FYLKESTILSKUDD -1.287.708 -2.830.000 -1.501.500 
  17503 REF FRA GJESTEELEVER (kommuner) -4.139.639 -6.343.000 -3.258.640 
  17802 ELEVANDEL EIERKOMMUNENE , INTERNAT -1.154.366 -2.223.000 -1.664.666 
Sum ansvar: 82310 TØNDERGÅRD - INTERNAT -60.041 0 717.660 
 

T O T A L T -2.786.727 0 -1.632.453 
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AVSNITT  1   
INNLEDNING 
          
    

Tøndergård skole og ressurssenter er en interkommunal skole som gir opplæring til barn og 
unge med lærevansker. Skolen gir opplæring til elever i grunnskole og videregående skole. 
Skolen har internat. 
 
Skolen har en femårig samarbeidsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune om kjøp av 
undervisningstjenester. Fylkeskommunen abonnerer på 17 skoleplasser. 
Denne avtalen gjelder i tidsrommet 01.08.13 – 31.07.18. 
 
Skolen eies av kommunene: 
Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. 
 
Hver kommune abonnerer på et visst antall skoleplasser, tilsammen 16 plasser.  
I tillegg selger skolen elevplasser til grunnskoleelever fra andre kommuner i fylket.  
 
Molde er vertskommune. Regnskap er lagt til kemneren i Molde og revisjon utføres av 
kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har eget styre og representantskap hvor rektor er 
sekretær. 
 
Skolen har siden skoleåret 1980-81 sendt ut årsmelding for skoleåret. Nå har det kommet et 
ønske fra revisor om at årsmeldingen skal skrives for kalenderåret, og at den skal legges fram 
for styret i forbindelse med regnskapsavslutning. Innholdet i årsmeldingen vil ha hovedfokus 
på økonomi. For skoleåret 2015-2016 har vi derfor valgt å kalle tidligere årsmelding for en 
Pedagogisk årsrapport. Målet med årsrapporten er å gi eiere og samarbeidspartnere en 
oversikt over aktivitetene ved skolen.  
 
Den pedagogiske årsrapporten vil, på samme måte som tidligere årsmeldinger, bli sendt til 
formannskapskontor og skoleadministrasjonen i eierkommunene, Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, utdanningsavdelinga i fylket og til andre samarbeidende instanser. 
 
 
Molde, oktober 2016 
 
 
 
 Rolf Harald Blomvik  (sign.)    Eli Bakke 
 leder       rektor  
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AVSNITT 2  
STYRET OG REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER  
 
Styret 
Funksjonstiden til styret for Tøndergård skole og ressurssenter følger kommunal valgperiode. 
 
Følgende medlemmer m/varamedlemmer vært med i styret for Tøndergård skole og 
ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Anders Thorn 

Nesset Martinius Leirvoll Hildegunn Skjølseth 

Fræna Knut Sæbø Elisabeth Langeland 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg Aud Toril Gagnat 

Midsund Kolbjørn Stølen Ann Kristin Holten 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Marianne Bolghaug 

Eide Henny Marit Turøy Erling Lyngstad 

Vestnes Gisela Smith-Nilsen May Britt Skavnes 

Rauma Kristian Haugan Gunhild Dahle 

 
Etter kommunevalget 2015 har styret denne sammensetninga for perioden 2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ivar Vereide, nestleder Sidsel Rykhus 

Nesset Rune Skjørsæter Hildegunn Skjølseth 

Fræna Aud S. Pedersen Malmedal Oddvar Myrseth 

Gjemnes Rolv Sæter Kjellfrid Blakstad 

Midsund Ann Kristin Holten Per Steinar Orvik 

Aukra Rolf Harald Blomvik, leder Atle Ræstad 

Eide Henny Marit Turøy Johannes Halås 

Vestnes Gisela Smith-Nilsen May Britt Skavnes 

Rauma Eva Karin Gråberg Marit Moltubakk 

 
 
Skoleåret 2015/2016 har også følgende møtt i styret: 
Kari Volden   Utdanningsavdelinga, Møre og Romsdal Fylkeskommune 
Eva Karin Gråberg  Leder for representantskapet 
Matthias Engel  Foreldrerepresentant 
Marit Sporsheim  Fagforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Hilde Ødegård Halvorsen Utdanningsforbundet v/Tøndergård skole og ressurssenter 
Eli Bakke         Rektor  
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør  
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Styret og representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter har godkjent 
opprettelsen av eget ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget har hatt slik sammensetning: 
Leder:    Rektor   
Skoletilsettinger:  Undervisningsinspektør 
Internattilsettinger:  Internatleder  
Tillitsvalgt FO:   Ingen tillitsvalgt dette skoleåret 
Tillitsvalgt Fagforb.:  Marit Sporsheim 
Tillitsvalgt Utdanningsforb. Hilde Ødegård Halvorsen med varamedl. Cathrine Horsgård 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter hadde i skoleåret 2015/2016 4 møter. 
02.10. og 27.11. i 2015 og 18.03. og 03.06. i 2016. Styret behandlet 53 saker. 
 
 
Representantskapet 
Høsten 2011 valgte kommunene følgende representanter til representantskapet for 
Tøndergård skole og ressurssenter. Disse sitter fram til kommunevalget i 2015. 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Ingrid Sara Amundsgård, nestleder Kjersti Løge 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Borghild Drejer Aud S Pedersen Malmedal 

Gjemnes Odd Steinar Bjerkeset Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Einar Øien Robin Sørlie 

Aukra Helge Kjøll jr.  Hanna Valved Korsvik 

Eide Renate Lindset Drågen Birgit Leirmo 

Vestnes Arnfinn Stige  Aud Sissel Suoranta 

Rauma Eva Karin Gråberg, leder Thomas Trana 

 
Etter kommunevalget 2015 har representantskapet denne sammensetninga for perioden 
2016-2019: 
 

Kommune Fast medlem Varamedlem 

Molde Kjersti Løge, leder Stig Ove Voll 

Nesset Rolf Jonas Hurlen Edmund Morewood 

Fræna Elisabeth Langeland Borghild Drejer 

Gjemnes Jan Karsten Schjølberg, nestleder Leif-Ståle Engdahl 

Midsund Odd Helge Gangstad Frits Inge Godø 

Aukra Helge Kjøll jr.  Heidi Evelyn Løklingholm 

Eide Kari Strand Nergård Atle Hammerbukt 

Vestnes Arnfinn Stige  Jorunn Væge 

Rauma Hilde Mjelva Karina Westrum Grøvdal 

 
 
Representantskapet hadde i skoleåret 2 møter i 2015/2016, 04.12.15 og 15.04.16 
og 16 saker ble behandlet. 
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I styret for Tøndergård skole og ressurssenter er det 50 % kvinner (9) og 50 % menn (9) 
(vararepresentanter er medregnet). For den nyvalgte perioden 2016-2019 er det 56 % 
kvinner (10) og 44 % menn (8). 
 
I representantskapet er det 50 % kvinner (9) og 50 % menn (9) (vararepresentanter er 
medregnet). For den nyvalgte perioden 2016-2019 er det 44 % kvinner (8) og 56 % menn 
(10). 
 
I overgangsperioden møtte en del «gamle» medlemmer – ikke alle kommunene var like 
raske med å velge nye personer til utvalg etter kommunevalget. 
 

 
 
AVSNITT 3   
TILSATTE VED TØNDERGÅRD SKOLE 2015/2016  
(For ansatte i delstillinger er størrelsen oppgitt i prosent). 
 
Undervisningspersonalet 
Bakke, Eli, rektor 
Bjøring, Kristen, lærer 80% 
Ellingsen, Julianne Roaldsnes, adjunkt, 80% 
Fjørtoft, Jan Helge, adjunkt 
Fosse, Eli Beinnes, adjunkt 
Frantzen, Bjørn Hans, lektor 
Halvorsen, Hilde Ødegård, lektor 
Hoel, Unni, adjunkt 
Hoksnes, Wenche Irene, adjunkt, 80% 
Horsgård, Cathrine, adjunkt 
Husevåg, Else Marie, adjunkt, 80% 
Jørgensen, Nora, undervisningsinspektør 
Monsen, Wenche Sæther, lærer 
Mordal, Line, adjunkt 
Myklebust, Ingunn, adjunkt 
Oma, Marianne, adjunkt 
Ostad, Ingunn, adjunkt, 80% 
Oterhals, Nils Harald, adjunkt 
Pettersen, Linda, undervisningsinspektør 
Reiten, Edny Raknes, adjunkt 
Sandstad, Bjørn Kåre, adjunkt, 60% 
Sandø, Lise, lærer 
Slettahaug, Tord, adjunkt, 80% 
Sæter, Arnt Inge, adjunkt, 60% 
Vågen, Torill Anita, adjunkt, 55% 
Vårdal, Astrid, lærer 
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Skoleassistenter/fagarbeidere     
Abdulkadir, Yusuf M., ass. 85,07%  
Aune, Marit, fagarb.   88,51% 
Frisnes, Eva, fagarb.  42,72% 
Finnøy, Bente, fagarb.  93,16% 
Foldal, Arild, ass.  79,27% 
Fosseide, Barbro, fagarb. 54,59% 
Gjerde, Tove L., fagarb.  40,35% 
Hahn, Heinz G, fagarb.  54,59% 
Hammerø, André Løseth 72,31% 
Hoem, Jan Arild , fagarb. 99,72% 
Holen, Tove, fagarb.  81,59% 
Hosen, Hilda, ass.  43,67% 
Hustadrem, Jan Olav, ass. 87,07% 
Høiland, Geir Ove, ass.  73,67%  
Jautée, Eva, fagarb.  64,08% 
Karlsen, Tove, ass.  72,31% 
Kjerheim, Elisabeth  68,83% 
Kolflåth, Olaf, ass.  78,05% 
Kleppe, Anne Mari M., ass. 72,31% 
Kvammen, Heidi, ass.  68,83% 
Lauvrak, Gry, fagarb.  68,83% 
Lerheim, Kari Marie, fagarb. 98,93% 
Lillevik, Arne, ass.  99,57% 
Listuen, Trond, fagarb.  42,72% 
Lund, Tommy, ass.  98,93% 
 
 

Mahle, Christina R., ass. 68,83% 
Moen, Mareno, fagarb.  73,15% 
Moldver, Lillan V., ass.  82,75% 
Mordal, Vigdis, ass.  68,83% 
Mundal, Synnøve, ass.  78,05% 
Myrbostad, Hilde Svenheim 68,83% 
Myrbostad, Solveig, ass. 78,05% 
Sandvik, Anne Sofie, ass 41,53% 
Skjerseth, May Britt, fagarb. 68,83% 
Sigerset, Bente W., fagarb. 81,59% 
Simensen, Anja, fagarb.  68,83% 
Sørvik, Camilla, ass.  68,83% 
Tangen, Anita Viken, fagarb. 72,31% 
Tokle, Thord Pettersen, ass. 68,83% 
Toven, Gunn, ass.  54,59% 
Tverli, Hildegunn, fagarb. 90,87% 
Tunheim, Roger, vernepleier 99,69% 
Vestbø, Knut Magnar, ass 49,84% 
Vigeland, Morten R., fagarb. 85,07% 
Viken, Åse Karin, ass.  68,83%  
Vårdal, Inga Oline, ass.  68,83% 
Vågen, Lilliann, ass.  85,07% 
Vågseter, Mary Johanne, ass. 93,95% 
Wisting, Helge, ass.  82,75% 
Øyen, Åse Karin , fagarb. 95,45% 

 

    
Flere av skoleassistentene/fagarbeiderne er i tillegg tilsatt som miljøarbeidere ved 
internatet. Stillingsprosenten her inkluderer arbeidet ved internatet. I tillegg har vi hatt 
assistenter i praksisplass gjennom NAV og Astero. 
 
 
Andre tilsatte  
Bolsø, Kirsti Anita  renholder   47,40% 
Brenden, Gunvor Ø.  renholder   45,13% 
Chandrasegaram, Raji renholder  25,30% 
Eik, Mette Heimdal  sekretær/økonomi  100,0% 
Hoel, Fredrik   IKT   50,00% 
Johansen, Odd Asbjørn vaktmester   100,0% 
Manohar, Selvi  renholder   42,00% 
 
 
Tilsatte ved internatet 
Eikebø, Rut Venke  miljøarbeider    85,05% 
Borvik, Herdis   internatleder  (perm)   72,00%  
Farstad, Grethe  miljøterapeut    100,0% 
Hafstad, Gunnar  miljøterapeut    100,0% 
Henneberger, Kari K.  miljøterapeut    100,0% 
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Hjelmseth, Inger Lise  miljøarbeider    50,00 % 
Kleppe, Janne   miljøarbeider    78,97% 
Lossius, Herman Bratli miljøterapeut    78,97% 
Nilsen, Jan Erik  internatleder/ miljøarbeider  100,0 % 
Pozlotka, Sylwia  miljøarbeider    37,66% 
Råheim, Geir   miljøarbeider    77,76% 
Schjølberg, Ottar  miljøterapeut (perm.) 
Solem, Birthe miljøterapeut    88,69% 
Sporsheim, Marit fagarbeider    80,69% 
Stenersrød, Anne miljøterapeut    100,0 % 
Søvik, Janne   miljøterapeut    100,0%  
 

AVSNITT 4  
ELEVTALLSFORDELING PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
SKOLEÅRET 2015/2016     
 

Hjemmekommune Grunnskoleelever Videregående elever 

Molde 18 5 

Fræna 3 1 

Rauma    

Eide 4 2 

Nesset 3 1 

Gjemnes 3  

Midsund   1 

Vestnes 1 3 

Aukra 2 1 

Tingvoll 1 1 

Sula  1 

Ålesund  1 

Haram  1 

Norddal  2 

Sunndal 1 1 

Smøla 1  

Averøy 1  

Aure 1  

Sum 39 21 

 
 
Internatelever skoleåret 2015/16 

Hjemkommune Internatopphold grunnskole Internatopphold vgs 

  6 dekt av fylkeskommuner 
3 dekt av heimkommune 

Gjemnes 1  

Averøy 1  

Tingvoll 1  

Smøla 1  
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Aure 1
Sunndal 1

I 2015/16 ble det kjøpt 2 internatplasser til elever vedandrevideregåendeskoler i Molde
kommune.Disseplassene ble betalt avhjemkommunen.

Alle internatenevar i bruk i høstsemesteret.Etternyttår ble hybelhusettatt i bruk. Internat
3 stodledigdette semesteret.

Elevenesklassefordeling
1. klasse 0
2. klasse 3
3. klasse 2
4. klasse 1
5. klasse 3
6. klasse 5
7. klasse 3
8. klasse 4
9. klasse 7

10.klasse 11
Sum 39

1. vgs 5
2. vgs 5
3. vgs 5
4. vgs 5
5. vgs 1
Sum 21
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AVSNITT5
ORGANISERINGAVUNDERVISNINGEN

60 eleverfikk sinundervisningvedTøndergårdskoleogressurssenterskoleåret2015/2016.
Deter etablertansvarsgrupperfor alleelevene.

Hvergruppehar skrevetkort om innholdeti singruppe.

Gruppe A
9 eleverpåungdomstrinnet
2 eleverharhatt internatplass.

3 lærereharhatt klassestyrerfunksjon,7 assistenterhararbeidetfast i klassen.

Eleveneharhatt undervisningi fagenesomer obligatoriskepåmellomtrinnetog i
ungdomsskolen.Hver elevharsin individuelleopplæringsplan.Derforer vektingenavfagene
ulik denen ellersfinner i skolen.Vedsidenavnorsk,samfunnsfagogmatematikker
hovedvektenlagtpåde praktisk-estetiskefagene.Kroppsøving,svømmingogfriluftsliv har
fått ensentralplassi opplæringsplanenfor denenkelte. 5 eleverharhatt arbeids-
utplasseringutenfor TS,2–5 timer i uka.3 eleverharhatt noearbeidstreningher påskolen.
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Flere av elevene har deltatt på de to Erasmus+ - turene til Tyskland og Polen som var på 
høsten og på våren. De har også deltatt på ulike ekskursjoner. 
 
Det er lagt spesielt vekt på å arbeide med sosiale ferdigheter. Evnen til å knytte og 
opprettholde vennskap, kunne løse konflikter og gjøre bevisste valg, har vært viktige 
arbeidsområder.  
 
Det er opprettet ansvarsgruppe for alle elevene. 
 
 

Gruppe B    
Totalt 8 elever har vært tilknyttet gruppen. 2 av elevene startet ved Tøndergård skole og 
ressurssenter som ny elev inneværende skoleår. Gruppa fikk ved oppstart nytt personalet, to 
barne- og ungdomsarbeidere og en lærer som tidligere har jobbet i andre grupper ved 
skolen. Dette har vært svært positivt for gruppa. 
Fordelingen mellom trinnene har vært slik: 5 i mellomtrinnet og 3 på ungdomstrinnet.   
Tre lærere har kontaktlærerfunksjon. To av lærerne har redusert stilling 80%. Gruppen har 
også andre timelærere i musikk, kunst og handverk og i ulike valgfag. 6 barne- og 
ungdomsarbeidere har vært tilknyttet gruppa. Noen fulltid, noen deltid grunnet redusert 
stilling eller sykmeldinger. 
Fagstrukturen tar utgangspunkt i gjeldende læreplan med forenklinger og tilpasninger i følge 
elevenes individuelle opplæringsplaner. Skoledagen er sammensatt med en jevn fordeling av 
teoretisk arbeid og praktiske aktiviteter. Gruppa har gjennom hele skoleåret hatt 
samfunnsfagtimer sammen med gruppe A. Her har flere lærere undervist i ulike temaer 
knyttet til prosjektet Erasmus +. Dette har vært positivt for elevene.  
I tillegg arbeider vi med livsorientering med fokus på personlig utvikling og sosial 
samhandling i gruppen. Samt praktisk og nyttig bruk av digitale verktøy. Gruppen har 
videreført arbeidet med strukturering og alternativ organisering av informasjon og 
kommunikasjon. 
Noen av elevene har hatt arbeidstrening her på skolen gjennom elevbedrift og/eller praktisk 
arbeidsretta oppgaver. Gruppen er også i år deltagere i EU-prosjektet som ligger under 
Erasmus+ programmet med arbeidstittel: «Creating Peace». To av elevene har deltatt i en av 
skoleturene sammen med elever fra andre grupper ved skolen. 
Etter et noe krevende skoleår 2014–2015 har inneværende skoleår vært preget av et stabilt 
og godt læringsmiljø for elevene i gruppa. Flere har fått nye venner, andre har utviklet 
eksisterende vennerelasjoner, flere har hatt faglig fremgang og motivasjon for læring har 
vært god. Samarbeidet blant ansatte i gruppa har fungert godt og tilretteleggingen for 
elevene i gruppa har vært god.   
To elever har hatt internatplass dette skoleåret. 
  

 
Gruppe C   
Gruppa:  Gruppa består av 9 elever:  

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

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

 

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

Gruppe E    
Basisgruppen består av 5 elever - alle i videregående opplæring.  
Gruppe E samarbeider en del med gruppe H og har kroppsøving og friluftsliv/naturfag sammen. 
  
Noe av opplæringen gis i samlet gruppe - med individuell oppfølging, noe i delt gruppe, og noe 
1:1. Valgfaggruppene er satt sammen på tvers av basisgruppene.  
 
Kontaktlæreransvaret er fordelt på to lærere. I noen fag er det dessuten faglærere inne.   
Det har vært 4 assistenter tilknyttet gruppen.  
4 av elevene bor på internatet tilknyttet skolen i uka, tre på heltid og en fra mandag til torsdag, 
og reiser hjem i helgene.  
 
Elevene har individuelle opplæringsplaner. Disse tar utgangspunkt i læreplanens generelle del og 
i fagplanene. Målsettingene er tilpasset hver enkelt elev sine spesielle behov.  
Opplæringa er i stor grad praktisk retta. Alle elevene har arbeidsrettet opplæring. Noen av 
elevene har arbeidsretta opplæring på skolen og noen både på- og utenfor skolen. Teoretiske fag 
vektlegges i forhold til den enkelte elevs behov for opplæring på disse områdene.  
Kommunikasjon og samhandling / læring av sosiale ferdigheter med fokus på vennskap og 
kjærester, ESS og nettvett er en viktig del av opplæringen.  

 

 
Gruppe F  

Det er sju elever i gruppa. Fem av dem har 100 % plass, en har 80 % og en har 40%. 
 
Vi har følgende fordeling: 
 
Barnetrinn: 1 
Ungdomstrinn: 5 – derav en med 40 % plass 
Videregående opplæring: 1 med 80 % plass 
 
Gruppa har to faste lærere som deler på kontaktlærerfunksjonen. En har hatt 80% knyttet til 
klassen, en andre 60%. I tillegg har vi musikklærer, sløydlærer og timelærer i norsk og andre 
språkfag. Vi har hatt i alt sju assistenter i ulike stillingsstørrelser fra 20 – 100%  
Skolens fysioterapeut har en ukentlig time med to av elevene. I tillegg har hun noe 
veiledning og møtevirksomhet i tilknytning til elevgruppen.  
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Elevene har to timer i uka med valgfag. Valgfaglærerne er de pedagogiske ansvarlige for 
opplegget. To av elevene har egne kommunikasjonstreningsopplegg i forbindelse med 
valgfag. En er på snoezelen. De andre følger ordinært valgfagstilbud. 
 
En elev bor på internat. De andre bor i hjemkommunene og pendler. Disse har i tillegg 
kommunalt avlastningstilbud. Hjem, skole, internat og avlastningstilbud har faste 
samarbeidsmøter.  
 
Norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, musikk, skolekjøkken, data, forming, kroppsøving 
og felles samlingstimer har vært prioriterte områder. I tillegg har elevene hatt arbeidsretta 
oppgaver og valgfag. To av elevene har brukt tilbudet i stallen en gang i uka. 
 
Undervisningsform: 
Elevene har hatt samla felles undervisning. De har vært organisert i mindre grupper, tre eller 
to elever sammen, og de har hatt individuelle timer 
 
I valgfag har elevene fått undervisning på tvers av gruppene.  
 
Fem av elevene har egne kommunikasjonshjelpemidler, både i form av digitale hjelpemidler 
og papirutgaver. En har tilrettelegging for synshemming. En har søkt om digitalt 
øyestyringssystem der forberedelsene til dette er gjort på Tøndergård.  
  
   

Gruppe G 
Gruppa bestod av 7 elever fram til påske. Da fikk vi en ny grunnskoleelev. 
Ved utgangen av skoleåret bestod gruppe G av 8 elever, 5 i grunnskolen og 3 i videregående.  
Personalet bestod av 2 kontaktlærere og 5 assistenter/barne- og ungdomsarbeidere i 
deltidsstillinger. 
I tillegg hadde elevene faglærer i musikk, kroppsøving/svømming og kunst og håndverk 
 
Undervisninga tar utgangspunkt i elevens individuelle opplæringsplan. 
Det meste av undervisningen foregår i gruppe, men alle elevene har noe individuell undervisning, 
primært i fagene norsk/kommunikasjon, matematikk og fysisk aktivitet. 
Alle elvene har noe arbeidsretta opplæring, men dette gjelder helst for elevene som har 
videregående opplæring. 
Det blir lagt vekt på teori knyttet til praksis og mye visualisering i undervisningen. 
 
Fire av elevene bruker alternativ og supplerende kommunikasjon,(ASK). 
Tre av elevene hadde tilbud i stall; riding/stallarbeid på Skaret. 
En av elevene hadde stallarbeid en dag i hjemkommunen. 
 
Vi hadde følgende fag/fagområder: 

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

 Matematikk: Grunnleggende begrep, penger og mål  

 Kunst og håndverk 

 Musikk 

 Samfunnsfag 

 Sosiale ferdigheter 
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 Dagliglivsferdigheter 

 Naturfag/friluftsliv 

 Kroppsøving/svømming 

 Ulike arbeidsretta aktiviteter 
 
    

Gruppe H     
7 elever fra 1. – 4. år i videregående skole.  
3 lærere har kontaktlærerfunksjon. 5 assistenter har vært tilknyttet gruppen  
Opplæringa er individuelt tilpasset og organisert ut fra den enkeltes behov. Det arbeides mye 
med sosial og personlig utvikling. Alle elevene har egen IOP.  
Arbeid med holdninger, konfliktløsning og bevisstgjøring har vært sentralt.  
 
Opplæringsområde/ fag:  
Det er teoretisk og praktisk undervisning i Design og håndverk. Elevene følger deler av fagplanen 
i vg 1. Arbeid med tremateriale, stoff, tegne og male inngår i undervisningen. Hoveddelen av den 
teoretiske delen er integrert i den praktiske undervisningen og er arbeidsrelatert med tett 
oppfølging. Dette utgjør 6 t pr. uke. Det er opprettet elevbedrift i Design og håndverk samt i mat 
og helse.  
 
Valgfag: 2 t pr. uke  
Norsk: 4 t pr. uke   
Matematikk: 3 t pr. uke.  
Kommunikasjon og samhandling: 2 t pr. uke.  
Musikk og dans: 2 t pr. uke  
Naturfag: 1 t pr. uke.  
Kosthold og livsstil: 3 timer i uka.  
Gym/Friluftsliv/fysisk trening: 5 t pr uke.  
Engelsk: 2 t pr. uke   
 
Arbeidsretta opplæring:  
4 elever er arbeidsutplassert ved en bedrift. 2 elever har 3 t pr. uke. 1 elev har 9 t pr. uke  
1 elev har 2 dager pr. uke 
1 elever har intern arbeidstrening 2t pr.uke. 
1 elev har intern arbeidstrening 6 t pr.uke 

 
3 elever bor på internat med bo- trening og faste arbeidsoppgaver. 
 
 
 
 

AVSNITT 6   
INTERNATTILBUDET  
 
Det miljøterapeutiske og sosialpedagogiske arbeidet på internatene er en viktig del av det 
helhetlige tilbudet som Tøndergård skole og ressurssenter gir. I tillegg til å være et 
miljøterapeutisk og pedagogisk tilbud, er det også et godt botilbud for elevene.  
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Internatet har 3 internatbygg og ett hybelbygg og kan gi botilbud til 24 elever. Internat tilbudet 
følger skoleruta til Tøndergård skole, og har stengt i alle helger og ferier. I høstsemesteret ble 
siste del av rehabiliteringsarbeidet på hybelhuset ferdigstilt. Huset ble tatt i bruk fra 
vårsemesteret. I dette semesteret stod internat 3 ledig. 
 
Elever  
I 2015/2016 bodde 17 elever på internatet. 11 var elever i videregående skole.  
Dette året har 2 elever fra andre videregående skoler hatt sitt botilbud her. 
 
Personale  
De fleste av internatets faste personale har 3-årig høyskoleutdanning. Mange har ulike former 
for tilleggsutdanning.  
Internatet har en internatleder i 70 % stilling. Inspektør ved skolen har 20 % av sin stilling  
tilknyttet internatet.  
Mange av skolens assistenter/fagarbeider jobber kveld på internatet, en løsning som er ønskelig 
både for arbeidsgiver og for den enkelte arbeidstaker. Det bidrar til å styrke stabiliteten og 
forutsigbarheten for elevene, og de ansatte får høynet sin stillingsprosent 
 
BESKRIVELSE AV DET MILJØTERAPEUTISKE TILBUDET INTERNATET  
Miljøterapi  
Miljøterapi er: «En systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets psykologiske/fysiske 
betingelser i forhold til elevens og gruppens situasjon og behov. Hensikten med dette er å 
fremme læring, mestring og personlig ansvar.»  
(Larsen og Selnes. «Fra avvik til ansvar»)  
 
Innenfor de rammene vi har, jobber vi målrettet etter SMTE-modellen.  
Hensikten er å fremme læring, mestring og personlig ansvar. 

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

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

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

 Evaluering: «- Hvor står vi - hvor går vi», utgangspunkt for  
eventuelle endringer av mål, tiltak o.l. 

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

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



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

17 

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

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

  
Skolens virksomhetsplan angir skolens langsiktige resultatmål med konkretiserte delmål 
innenfor de enkelte arbeidsområdene. Ut fra disse hoved- og delmålene blir det utarbeidet 
årsplan med utviklingsmål. 
 
Personalet på skole og internat evaluerte skoleåret 2015/16, våren 2016. 
Administrasjonen hadde utarbeidet evalueringsskjema til bruk i dette arbeidet med 
utgangspunkt i skolens utviklingsmål slik de er skissert i skolens årsplan.  
 
 
Skolens pedagogiske plattform 
Tøndergård skoles og ressurssenters pedagogikk er forankret i en eklektisk tankegang der 
helhetssynet blir ivaretatt, og der vi tar utgangspunkt i ulike teorier og tilpasser metode, 
tempo og nivå ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov.  
Vi har som mål å være en skole der det er rom for alle og der blikket rettes mot den enkelte. 
 
Vi ønsker å skape inkludering på sikt. For noen elever vil et kortvarig segregert tilbud lettere 
kunne føre til dette målet. 
Elever ved skolen skal ha et kvalitativt bedre tilbud enn de ville hatt ved hjemmeskolen.  
 
Skole- og internatpersonalet skal sammen gi elevene et helhetlig tilbud som fremmer læring, 
mestring og personlig ansvar.  Tett samarbeid om måloppnåelse mellom pedagogisk og 
miljøterapeutisk personale er viktig i dette arbeidet. Vi arbeider for et godt samarbeid med 
foreldre og aktuelle hjelpeinstanser i elevens hjemkommune. Ved behov samarbeider vi også 
med ulike kompetansemiljø. For elever i videregående skole er målet at elevene skal få en 
opplæring som gir dem kompetanse til å mestre voksenlivet. Vi ønsker å samarbeide med 
hjemkommunen i forhold til tilrettelegging av bolig og arbeid. Målet er at de som ønsker det 
skal ha et arbeid / sysselsettingstilbud å gå til etter endt videregående skole 
Alle ansatte ved Tøndergård skole og ressurssenter har ansvar for å skape et trygt og 
inspirerende arbeids- og læringsmiljø, som fremmer faglig og personlig utvikling. Tanken om 
likeverd er grunnleggende for arbeidet vårt. 
 
Dette medfører: 
1. Tilpasset opplæring der følgende ligger til grunn: 

 Kartlegging  

 Klart definerte individuelle opplæringsmål  
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 Variasjon i nivå og tempo 

 Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

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

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

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

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

 
Vår visjon er: ”Vi jakter på mulighetene”. 
 

 

Evaluering av mål i årsplan 2015-2016 
 

Hovedmål 1 - Opplæring 

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

Delmål 1 

Tilrettelegge opplæringen/botilbudet slik at den enkelte elev utvikler sine kunnskaper og 
ferdigheter ut fra egne forutsetninger. 
 
OPPSUMMERING:  
Viktigheten av kontinuerlig arbeid mot dette målet blir understreket både av personalet på 
skolen og på internatet. Godt forarbeid i forhold til gruppesammensetning blir framhevet 
som sentralt for å lykkes fra begge arenaer. Evalueringen viser at arbeid mot måloppnåelse 
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står sentralt i alt arbeid. Viktigheten av å ta utgangspunkt i utredninger / kartlegging blir 
understreket 

 
Delmål 3 
Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk. 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene indikerer at det jobbes godt mot dette målet. Noen etterlyser mer tid til 
erfaringsdeling på tvers av teamene ( ASK-gruppe).Ansatt  på internatet savner en base der 
en kan hente ut ferdiglaget kommunikasjonsmateriell. 
 
 
Delmål 4 
Utvikle gode leseferdigheter 
OPPSUMMERING:  
Samarbeidet med skolens logoped blir kommentert som en viktig ressurs i arbeidet. Noen 
framhever SOL som et nyttig arbeidsredskap i kartleggingsarbeidet, mens andre etterlyser 
repetisjon på metoden og hjelp fra skolens ressurspersoner. Internatpersonalet kommenterer 
at de legger vekt på lesetrening i naturlige situasjoner. 
 
Delmål 5 
Legge til rette for at matematikkundervisningen gir elevene grunnleggende ferdigheter i 
faget som eleven vil kunne nyttiggjøre seg i hverdagen. 
OPPSUMMERING:  
Det kommenteres at mange elever sliter med en mekanisk forståelse, og at det er viktig å 
prioritere praktisk matematikk for de fleste elevene. En bør vurdere hvilken kompetanse den 
enkelte har bruk for i dagliglivet. Numicon blir av flere nevnt som et godt materiell i 
opplæringen. Noen etterlyser mer kursing i forhold til metodikk. 

Delmål 6 

Alle skal ha et godt læringsmiljø preget av ro og orden, fritt for mobbing og vold. 
OPPSUMMERING:  
God klasseledelse, fokus på trivsel, samhold og vennskap, høy voksentetthet i friminutt, 
sosiale arrangementer er eksempler på faktorer personalet mener er viktig for å nå dette 
målet. Tilbakemeldingene viser at det jobbes kontinuerlig for å skape et godt læringsmiljø. 
Skolens strategiplan mot mobbing blir nevnt som viktig. Det blir også understreket at det er 
viktig at «nettvett» blir satt på dagsorden jevnlig. 

Delmål 2 
Opprette et inntaksteam som bistår med nødvendig kartlegging av nye elever  
OPPSUMMERING:  
Erfaringer med støtte fra inntaksteamet varierer, og flere mener at dette er noe det bør 
arbeides videre med. Noen har erfart at de har fått god hjelp i forhold til både kartlegging og 
veiledning, mens andre etterlyser mer informasjon. 
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Delmål 7 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode vennskap og 
føle seg akseptert. 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene fra både skole og internat viser at det arbeides kontinuerlig for 
måloppnåelse. Samtaler på husmøter, elevsamtaler, Ingen utenfor uka, materiell som steg 
for steg, Det er mitt valg blir nemt spesifikt av flere. Arbeid med relasjonskompetanse, det å 
løfte fram og bygge på elevens sterke sider, gi dem tro på seg selv, er viktige faktorer i 
arbeidet. 
 

Delmål 8 

Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og fritid. 
OPPSUMMERING:  
Her blir viktigheten av et godt samarbeid mellom elevenes nærpersoner understreket i så 
godt som alle tilbakemeldingene. Eleven selv, representant for skole, internat, hjem og 
kommune er alle viktige bidragsytere her. Skole- og internatpersonalet kommenterer at det 
legges stor vekt på at elevene skal bli mest mulig selvstendige både i forhold til primære og 
sekundære ADL-ferdigheter, og at det jobbes målrettet mot det. For elever i videregående 
skole står planlegging av framtidig arbeid, bolig og fritidstilbud sentralt. Også dette i tett 
samarbeid med hovedpersonen selv (eleven), foresatte og representant(er) fra 
hjemkommunen. 

 
 

 

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

 lese- og skrivevansker 

 talevansker 

 generelle lærevansker 

 sammensatte lærevansker 

 multifunksjonshemming 

 motoriske vansker 

 helsefremmende trening/ kosthold 

 autismespekterforstyrrelser 

 sosiale – emosjonelle vansker 

 syn- og hørselsproblematikk 

 matematikkvansker 

 diverse syndrom 
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 arbeidsretta opplæring 

 miljøterapi 

 klasseledelse 

 relasjonskompetanse 

 veiledning 
 
Tiltak: 

 Oppgradere personalpolitisk plan med rekrutteringsbehov. 

 Rullering av kompetanseutviklingsplan 

 Gi rom for egenskolering og videreformidling av kunnskap. 

 Tilrettelegge for videreutdanning og etterutdanning, og oppfordre personale til 
etterutdanning på områder skolen har behov for 

 Nødvendige kursmidler settes av i budsjettet. 

 Gi rom for drøfting av faglige og etiske spørsmål. 

 Arrangere relevante fagkurs der målgruppen er både interne og eksterne 
kursdeltakere. 

 
Delmål 1: 
Tilrettelegge for pedagogisk utviklingsarbeid og pedagogiske diskusjoner 
Oppfordre til «delekultur» 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene spriker fra ønske om mer tid, til at det er vanskelig å finne felles temaer. 
Dette blir begrunnet med at det er store sprik i elevenes funksjonsnivå og derfor store 
forskjeller på mål, tiltak og metoder en jobber i forhold til. Dette gjør at det føles mer 
konstruktivt å arbeide med faglige spørsmål i storteam.  
 
Delmål 2 
Videre arbeid med Sol på alle aktuelle team.  
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldingene varierer fra at dette er et godt kartleggingsverktøy til en etterlysning av 
veiledning i bruken og ny skolering. 
 
Delmål 3 
Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i forhold til IKT 
som kommunikasjonshjelpemiddel.  
OPPSUMMERING: 
Regelmessighet i forhold til gjennomgang av tilgjengelig programvare blir uttrykt som 
ønskelig av flere. Skolens ressurspersoner på området får gode tilbakemeldinger i 
evalueringen både i forhold til tilgjengelighet, kompetansedeling og hjelpsomhet. 
 
 
Delmål 4 
Videre arbeid for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial kompetanse og 
relasjonsbygging. 
OPPSUMMERING: 
Det blir kommentert viktigheten av å ha «høyt trykk» på dette området. Samarbeid med alle 
elevenes nærpersoner er viktig. Tilbakemeldingene viser at det jobbes med dette i alle 
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grupper, både på skole og internat, og at dette blir sett på som et av fundamentene i alt 
arbeid. Skolens deltagelse i Erasmus+ hadde teamet Creating Peace som tittel. Både gjennom 
samarbeidet her, gjennom bruk av ulikt materiell, gjennom temauke, samtaler og 
modellæring arbeides det for måloppnåelse. 
 
Delmål 5 
Videreføre fadderordningen slik at den sikrer god informasjon og opplæring av nytilsatte 
ved skolen 
OPPSUMMERING: 
Fadderordningen får gode tilbakemeldinger. Dette er en ordning som har kommet for å bli. 
Informasjonspermen må imidlertid gjøres kjent for alle.  
 
Delmål 6  
Videre arbeid for et godt skole/hjem samarbeid. 
OPPSUMMERING: 
Tilbakemeldinger viser at ansatte i hovedsak opplever samarbeidet med hjemmet som godt. 
Lav terskel for å ta kontakt blir beskrevet av flere. Kontaktlærer, e-post, telefon, 
samarbeidsmøter, foreldrekonferanser, ansvarsgruppemøter er eksempler på arenaer for 
samarbeid og utveksling av informasjon. 
 
Delmål 7 
Videre arbeid med kompetanseheving i forhold til yrkespedagogisk kartlegging og 
veiledning 
OPPSUMMERING: 
Rådgiver har søkt veiledning fra Statped. i forhold til kompetanseheving, men har enda ikke 
fått avtalen i boks. Det blir foreslått at det settes ned en arbeidsgruppe som arbeider med 
yrkesfag neste skoleår, der utvikling av samarbeid med kommuner i forhold til yrkesutøving 
er tema. 

 
Delmål 8 
Kollegaveiledning som fast timeplanfestet metode på internatet 
OPPSUMMERING:  
Internatpersonalet har i liten grad nyttet kollegaveiledning dette skoleåret. 

 

 
Hovedmål 3 Veiledningstjenesten 
Gi praktisk-pedagogisk veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker. 
Veiledning i forebyggende arbeid 
Delmål 1 Gjennomføre utadrettet veiledning 
Delmål 2 Videre arbeid med å utvikle skolen som ressurssenter. 
Se avsnitt  8 og 9 
 

Hovedmål 4 Økonomi 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer den enkelte 
bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  
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Delmål 1 
Skolen skal ha økonomisk grunnlag som sikrer faglig og forsvarlig tilbud. 
OPPSUMMERING:  
Tilbakemeldinger fra personalet på internatene er bl.a. et ønske om faste vikarer ved sykdom 
og at en bør se på finansieringsmodellen. Det stilles spørsmål ved om ikke midler fra 
skoledriften bør overføres internatdriften. 
Elles går kommentarene på at økonomien oppleves bra og at «ledelsen gjør sitt beste for å 
sikre måloppnåelse»  

 
 

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

 
AVSNITT 8  
TØNDERGÅRD SKOLES VEILEDNINGSTJENESTE  

 
Tøndergård skole har siden 1985 drevet veiledningstjeneste til skolens eierkommuner. 
Skoleåret 2015/2016 er det i alt satt av 30 t/u til denne veiledningstjenesten. 
Følgende lærere har en del av sin stilling innenfor denne virksomheten: 
Else Marie Husevåg 8 t/u    
Eli Beines Fosse 10 t/u    
Ingunn Ostad 5 t/u 
Bjørn Frantzen 7 t/u   
Hans Høye innleid ved behov.   
 
Saker angående veiledning for enkeltelever henvises via PP-tjenesten. PPT holdes orientert 
så lenge veiledningstjenesten er inne i saken.  
Førskolelærere og lærere kan elles ta direkte kontakt med veiledningstjenesten.  
 
Hovedmål innenfor veiledningstjenesten i skolens virksomhetsplan er følgende: 
Gi praktisk hjelp/veiledning i forhold til barn og unge med ulike lærevansker som går i vanlig 
barnehage/skole. 
(Foreldre kan delta på veiledningsmøter i tillegg til de fagpersonene som er tilknytta 
førskole- eller skoletilbudet). 
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Arbeidet kan være i i form av: 
 Observasjon og kartlegging av elever som gir grunnlag for praktisk-pedagogisk 

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

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

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

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

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

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

 
Skoleåret 2015/2016 har en arbeidet med 30 elevsaker og 17 systemsaker. ( div. kurs til 
personalgrupper og veiledning i forhold til klassemiljø. Noen av systemsakene har hatt 
deltakere fra flere kommuner, og er derfor ikke med i den kommunevise 
fordelingsoversikten)  
De fleste elevsakene følges opp gjennom et lengre tidsrom, kanskje flere år. I enkelte saker 
kan det være flere personer fra utadrettet team inne.  
 
Kommunevis fordeling av saker: 
Aukra:      5 
Eide:     8 
Fræna:     19   
Gjemnes:     6 
Midsund:     0  
Molde:     6  
Nesset:     0 
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Rauma:     3 
Vestnes:     1 
 
Vedlagt følger rapport fra arbeidet til de ulike fagpersonene tilknyttet veiledningstjenesten: 
 

 

Arbeid for logoped i utadretta tjeneste, skoleåret 2015 – 2016 
Eli Beinnes Fosse 

Logopeden arbeider i 100 % stilling og skal dekke behovet Tøndergård skole og ressurssenter 
har for logoped. I tillegg gir skolen veiledning i forhold til logopedbehov i eierkommunene. 
Hvor mange saker en kan ta på seg ute i kommunene vil avhenge av hvor stort behovet er for 
ressursen inne på skolen.  

Logopeden har jobbet med 7 saker ute i eierkommunene dette skoleåret. 
6 saker på grunnskolenivå og 1 sak på barnehagenivå. 

Fordeling på kommuner: 
Aukra kommune  4 saker 
Gjemnes kommune  3 saker 

Alle disse sakene vil bli fulgt opp høsten 2016. 

Områder det har vært gitt veiledning i forhold til: 

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

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

 Veiledning i forhold til lese- og skriveprosessen. 

 Kartlegging og veiledning i forhold til barn med Down syndrom.  
I alle saker blir det gitt veiledende undervisning med elev og lærer/assistent til stede. I 
etterkant blir det gitt veiledning til den som skal følge opp undervisningen. Det er en 
forutsetning at barnehage/skole stiller med ressurser for å følge de anbefalingene som blir 
gitt i veiledningen. 

I noen av sakene ligger det en alvorlig språkvanske til grunn. Dette kan få følger for lese- og 
skriveprosessen. Mange av sakene jobbes det derfor med over flere år.  

 
 

Rapport fra veiledning i forhold til elever som viser problematferd og 
systemarbeid på klasse- og skolenivå 
Bjørn Frantzen og Hans Høye 
 
To ansatte har delt disse sakene mellom seg. En av de ansatte er nylig pensjonist, men har 
hatt en engasjementstilling inneværende skoleår. I komplekse saker har begge to vært inne 
med veiledning. 
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Rapport fra Hans Høye og Bjørn Frantzen 
Alle saker, bortsett fra kurs om AD/HD og relasjonsskadde barn, er henvist fra PPT. I arbeid 
med elevsaker har PPT som regel deltatt på oppstartmøtet, og vært med på 
evalueringsmøter underveis. PPT er alltid med på avslutningsmøtet. I tillegg til å arbeide 
direkte i forhold til elev og skole, har det også vært aktuelt å ha møter med foreldrene. Dette 
har i år foregått sammen med BUP. I flere av sakene har også kompetansesentra, lokalt 
barnevern og andre lokale instanser vært samarbeidspartnere.  
I arbeid med klasseledelse, blir det skrevet referat fra hvert møte med skolen, samt en kort 
oppsummeringsrapport i forkant av sommerferien. I tillegg skriver skolen referat fra sine 
ukentlige teammøter hvor tiltakene blir evaluert. Referatene blir kommentert på mail og på 
neste samling. Denne type saker varer ofte fra ca. 3 måneder og oppover, med ukentlige 
observasjoner-/tilbakemeldingsmøter. 
En ny trend når det gjelder henvisningssaker til TVT dreier seg om skolevegring. Dette er 
komplekse og tidkrevende saker som ofte krever både direkte arbeid opp mot elev, foreldre 
og skole, samt utstrakt samarbeid med instanser som kompetansesentra, BUP, PPT og andre 
lokale instanser. Ofte kan slike saker dreie seg om elever med autismespekterforstyrrelser i 
kombinasjon med psykiatriske lidelser. Slike saker, og andre komplekse saker, kan kreve 
aktivt arbeid over flere år. 
 
Omfang: 
Arrangerte kurs: 

 Kurs om AD/HD og relasjonsskadde barn (sammen med Hans) holdt på barneskole i 
Fræna. 
 

Arbeid med klassemiljø: 

 3 klasser på 3 skoler (2 saker sammen med Hans). 
 

Arbeid med skole-/klassesystem: 

 En klasse-/skolesystemsak. 
 

Elevsaker: 

 7 saker (hvorav Hans er med på 4). To av disse sakene dreier seg om skolevegring. 
 
Saker: 
Rauma kommune: 2 (begge sammen med Hans). 
Fræna kommune: 6 saker (to sammen med Hans). 
Vestnes kommune: 1 sak (sammen med Hans). 
 
Nye saker med oppstart høst 2016: 

 4 saker 
 

 
 

 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

27 

Ekstern IKT-veiledning 2015-2016:  
Else Marie Husevåg, pedagogisk IKT veileder 
 
Bruk av IKT i undervisningen. Digitale lære- og hjelpemidler i fag og kommunikasjon. 
 

Generelt om arbeidet: 
Elevsaker henvises fra PPT. 
Foreldre har alltid tilbud om å delta på veiledningsmøter. 
PP-tjenesten blir orientert, der de er inne i saken. I noen saker er PPT med på møter.  
Samarbeid med andre faginstanser kan være aktuelt i noen saker. Det kan være 
Habiliteringstjenesten, Statped, ergoterapeut, fysioterapeut og Hjelpemiddelsentralen. 
Spørsmål om kurs kommer direkte fra skolene. 
Lærere eller PP-tjenesten kan ta direkte kontakt med veiledningstjenesten for å 
orientere seg om digitale læremidler og hjelpemidler til fag/ opplæringsområder og i bruk 
som alternativ supplerende kommunikasjon. 
I noen saker har det vært samarbeid med logoped eller andre i veiledningstjenesten. 
 

Type saker: 
- Vurdering av digitale hjelpemidler som kan være aktuelle ift vansker eleven har. 

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

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

- Faglig veiledning og tilrettelegging med digitale læremidler, f.eks digitale lærebøker, 
apper til pedagogisk bruk, nettsted til digitale læremidler. 

- Kurs i bruk av digitale læremidler og hjelpemidler. 
 

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

 

Omfang saker: 
 

1 kurs i samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral og programutviklere. 
• NAV/ Tobii: Bruk av Symbolmate, grunnleggende innføring. 

 
8 kurs holdt av IKT-veileder: 

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



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

28 

8 Elevsaker:  
• Førskole 2 
• Grunnskole 6         

 
2 Hospitering:  

• Strukturert dagtavle, bruk av overgangskort, bruk av materiellet «Grønne og røde 
tanker « 

• Digitale læremidler ift språkstimulering/ talespråk. 
 

Kommunevis fordeling av saker:  

Molde 4 

Gjemnes 2 

Fræna 7 

Aukra 1 

Eide 4 
 
 
 

Veiledning i ASK 
(alternativ, supplerende kommunikasjon)   
Rapport fra Ingunn Ostad 
 
Ressurs: 5 timer pr uke  
Kort beskrivelse av saker:  

 Sakene har kommet etter henvisning fra PPT og direkte henvendelse fra barnehager og 
boliger.Sakene har hatt fokus på bruk å finne fram til tiltak for å fremme tidlig 
kommunikasjon. I flere tilfeller har vi jobbet med å finne hvor barna befinner seg på 
kommunikasjonsstigen.  I mange tilfeller har det vært snakk om betydelig forsinket 
språkutvikling og manglende talespråk.  

 Jeg har brukt mye tid på å lese og forberede saker.  

 Våren 2015 hadde jeg et prosjekt med nettverksgruppe der flere skoler /barnehager ble 
samlet. Dette var saker som allerede hadde veiledning. Flere av disse ble etter avtale 
avsluttet høsten 2015.  

 Det er også brukt tid på internveiledning i form av deltakelse på møter og å skaffe fagstoff. 
Det er brukt mye tid på utarbeiding av materiell/forslag til kommunikasjonsverktøy osv.  

 Det har også vært spontane henvendelser og besøk ved skolen der en har brukt tid på å vise 
materiell og fortelle hvordan en jobber. Det har også vært henvendelser spørsmål om råd 
angående tidligere elever som har behov for ASK.  

 Deltakelse på utprøving av kommunikasjonshjelpemiddel ved skolen.  
 

Sak Innhold Hvem Videre avtaler 

Sak 32/14 
Sylte og 
Malme 
barnehage. 

Et møte med oppsummering  barnehagens personale Saken lukkes foreløpig. 
Barnehagen søker om 
kommunikasjonshjelpemiddel 
til barnet. De tar kontakt for 
videre hjelp når/hvis 
søknaden er / blir innvilget. 
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Sak 22/14 
Tornes 
barnehage.  

Observasjon. Drøfting av tiltak 
med tett oppfølging. Møter 
med spesped.ansvarlig, styrer 
og hele personalet etter 
behov. Deltakelse i 
nettverksgruppe rundt barnet. 
Utprøving av 
kommunikasjonshjelpemiddel.  
Barnehagen deltok i fjor i 
nettverket.  

Først og fremst 
barnehagens 
spes.pedansvarlig. Men 
også møte med hele 
personalet ved behov. 
Møte med 
habiliteringstjenesten.  

Det er gitt beskjed om at jeg 
er ute av jobben for et år. 
Saken blir foreløpig lukket. 
Men de tar kontakt med 
Tøndergård ved behov.  

Sak 16/15 
PPT 
Kviltorp skole 

Flere møter angående jenter 
med store 
kommunikasjonsvansker. 
Hjelp til å plassere barna på 
kommunikasjonsstigen. 
Drøfting av tiltak. 
Observasjon.  Veiledning i 
snoezelen. Teori og praktisk 
bruk. Avtale om bruk av 
snoezelen ved Tøndergård 
skole.  

PPT, lærer og assistent ved 
skolen, 
barnehabiliteringstjenesten.  

Det er gitt beskjed om at jeg 
er ute av jobben for et år. 
Saken blir foreløpig lukket. 
Men de tar kontakt med 
Tøndergård ved behov. 

Sak 21/14 
Jendem 
barnehage 

Oppsummeringsmøte . 
Det var i fjor gitt opplæring i 
bruk av boardmaker og ASK 
grunnpakke. 

Barnehagens personale Barnehagens personale 

23/14 
Bud 
barnehage 

Oppsummeringsmøte . 
Det var i fjor gitt opplæring i 
bruk av boardmaker og ASK 
grunnpakke. 

Barnehagens personale Barnehagens personale 

Sak 33/14 
Lyngstad 
barnehage 

Observasjon. Hjelp til å bruke 
Rolltalk. Utprøving av 
Pegasus.  Avklaring av syn. 
Samarbeid med statped. 
Utarbeiding av mobilitetsrute 
med kommunikasjonstiltak.  

Det har vært flest møter 
med barnehagens 
vernepleier men ogås 
møter med leder, 
kommunens 
spespedansvarlig og  andre 
tilsatte i barnehagen.  

Det er gitt beskjed om at jeg 
er ute av jobben for et år. 
Saken blir foreløpig lukket. 
Men de tar kontakt med 
Tøndergård ved behov. 

Sak 12/15 
Solsida 
barnehage. 
Batnfjorden. 

Observasjon. Opplæring i bruk 
av ASK grunnpakke. 
Igangsetting av tiltak med 
evaluering. Det ble utarbeidet 
samtaleplater og annet 
kommunikasjonsmateriell til 
bruk i samling og i daglige 
aktiviteter. Tiltak godt i gang. 
Det ble også brukt tid på å 
drøfte et annet barn da jeg 
var der. De to barna hadde 
behov som kunne møtes med 
ganske like tiltak.  

Møter der alle involverte i 
barnehagen har vært med; 
styrer, spespedansvarlig, 
assistent og avdelingsleder.  

Det er gitt beskjed om at jeg 
er ute av jobben for et år. 
Saken blir foreløpig lukket. 
Men de tar kontakt med 
Tøndergård ved behov. 

Barnebolig 
Eide 

Innføring i hvordan en legger 
til rette for kommunikasjon  i 
hverdagen. Planlegging av 

Leder ved boligen.  Lukket 
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kommunikasjonstiltak for å 
hindre utagering.  

Barnebolig 
Molde 

Innføring i bruk av 
kommunikasjonshjelpemiddel 
til barn som går på 
Tøndergård.  

Kontaktperson ved boligen. Lukket 

 

 
 
AVSNITT 9 
KURSVIRKSOMHET VED TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 
 
I skoleåret 2015-16 har det vært avholdt 5 kurs. Målet er skolering av ansatte ved skolen, 
samt å tilby tjenester i form av kurs innen det spesialpedagogiske feltet til våre 
samarbeidspartnere. Skolens gymsal benyttes som kurslokale for større kurs. Kantine og 
datarom nyttes til mindre kurs.  
 

Kurs 1   12.08.2015 
Tema:  Autismespekterforstyrrelser Hvordan møte barn/elever med 

autismespekterforstyrrelser? Hvordan kan barnehage og skole på sikt bidra til 
et godt voksenliv?  

Foreleser: Torill Fjæran, Spiss kompetansesenter  
 
Kurs 2  14.08.2015 
Tema:  Personaladferd,  Konsekvenser for elevatferd, læring og trivsel  
Foreleser: Inger Lamarch, spesialkonsulent ved Nordvoll skole  
Deltakere: Internkurs for hele personalgruppa 
 
Kurset ble satt opp igjen mandag 26.10.2015, men ble avlyst grunnet få påmeldte 
deltakere. 
 
Kurs 3 20.10.2015 

Tema:   Multifunksjonshemming, Livsutfoldelse og læring,  

Foreleser: Turid Horgen, spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning v/Torshov 

kompetansesenter 

 

Kurs 4 20.11.2015 

Tema:   Avtalestyring 

Et verktøy som skal bidra til kontroll over hvilke oppgaver målpersonen skal 

gjøre. Avtalestyring skal bidra til at målpersonen selv er ansvarlig for å 

iverksette de oppgaver og avtaler som er definert. Bidrar til større grad av 

selvstendighet. 

Foreleser: Terje Gundhus, spesialpsykolog ved Oslo universitetssykehus 
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Kurs 5 13.01.2016    

Avtalestyring- Oppfølgingskurs,  

 

Kurs 6 18.02.2016 

Tema:   Kognitive vansker / kognitive hjelpemidler,   
Hva er kognisjon, hvilke vansker kan en få, hvem har / får slike vansker og 
hvordan kompensere med strategier og tekniske hjelpemidler? 
Gjennomgang av forskjellige produkt.  

Forelesere:  Liv Solfrid Hanken og Trine Dahl fra NAV Hjelpemiddelsentral, M & R  
 
 
Det har vært lavere søknad til våre kurs dette skoleåret. 
Evalueringene fra kursdeltakerne har generelt vært særs god.  
 
Kursdeltaker:  Det har vært både interne og eksterne deltakere på alle kursene, bortsett fra 

kurset om Personalatferd som var et internkurs, der alle ansatte deltok.  
Sted:  Alle kursene har vært avholdt på Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 
 
AVSNITT 10      
SOSIALE TILTAK SKOLE OG INTERNAT 
 
En felles aktivitetsplan for skole og internat har danna utgangspunkt for en rekke sosiale 
aktiviteter gjennom hele skoleåret. 
 
Aktivitetsplanen er satt opp i samarbeid mellom personalet på skole og internat.  Elevene 
har deltatt i planleggingen av de aktivitetene der dette har vært naturlig, både gruppevis, på 
internatene og gjennom elevrådet. Aktivitetene på planen er stort sett blitt avvikla som 
oppsatt. Tilbakemeldingen er at planen fungerer etter intensjonen.  
 
Internatet  
Organiserer selv tilrettelagt aktiviteter som klatring, svømming, ski og aking. Kano og båt har 
også blitt benyttet. I tillegg går de turer i marka,  i skogen og på fjellet.  
Skolens ballbinge , gymsal, bordtennis og biljard har også blitt benyttet i større eller mindre 
grad. De har arrangert julebord, jule- og påskeverksted, dugnader, LAN-party og diskotek.  
I tillegg har de vært på kino, kafe, konsert tivoli, bibliotek, bowling og bursdagsfeiringer. 
 
Skolen  
Kultursekken: Skolen er med på forestillinger fra Kultursekken i Møre og Romsdal.  
Skoleåret 2015-2016 har elevene hatt følgende tilbud gjennom Kultursekken: 
 
Høst 2015: 
29.10.15 Korverksted   her 
02.09.15 Hip hopverksted  her 
25.09.15 Side brok   Bjørnssonhuset 
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15.10.15 Øyne som tinntallerkner Kvam 
21.10.15 Beatles   Kinoen 
01.12.15  Flåte    Kvam 
 
Vår 2016: 
11.01.16 Bøygard og Bøgeberg  her 
01.02.16 Rommet i klassen  Bergmo 
12.04.16 Eventyrskatten  Sellanrå 
27.04.16 Borghild   Langmyra 
 
 

 
Aktivitetsdager: 

 Bli kjent dag 

 Dyregoddagene 

 Idrettsdag 

 Torsdagscafe m/film 

 Syng med oss 

 Julemesse 

 Juleverksted 

 Skidag/akedag på Tusten og Skaret 

 Torsdagscafe med musikk og band 

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

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

 
 
AVSNITT 11     
SKOLEHELSETJENESTEN  
Lege- og helsesøster  
Helsesøster har hatt fast kontortid på Tøndergård skole partalls fredager fra kl 09.00 – 11.00. 
Skolelege er fra Femfaste og tilkalles etter behov. Vi har også muligheten til komme ned til 
legesenteret for undersøkelser og opplæring i forhold til helsetjenester. Skolehelsetjenesten 
tilbyr ordinær vaksinasjon, målretta helseundersøkelse, samt undervisning. De er også med i 
skoleteam, samarbeidsmøter og i ansvarsgrupper ved behov. Tjenesten har fungert godt 
med oppfølging av flere enkeltelever og tilrettelagt undervisning og opplegg i gruppene.  
 
Fysioterapeut / ergoterapeut 
Skolen har dette skoleåret kjøpt 50 % fysioterapeutstilling og 20 % ergoterapeutstilling av 
Molde kommune. Fysioterapeut og ergoterapeut har faste dager ved skolen. 
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AVSNITT 12  
SYKEFRAVÆR 
Sykefraværet på Tøndergård skole og ressurssenter var på 10,8 % skoleåret 2015-2016. 
Dette er en økning på 2,9 % fra 2014-2015, da sykefraværet var på 7,9 % og en økning på 5 % 
fra 2013-2014, da sykefraværet var på 5,8%. 
 
Skolen er med i IA avtalen, og har fokus på oppfølging av sykmeldte. Dette sammen med 
årlige medarbeidersamtaler og årlig evaluering av forhold ved arbeidsplassen er viktig i 
arbeidet vårt med å redusere sykefraværet. Tross dette ser vi at vi har hatt en stor økning i 
sykefraværet dette skoleåret. Spesielt har fravær over 17 dager hatt en økning. På internatet 
(ansvar 82310) har dette fraværet gått opp med 5,9 %, mens skolen (ansvar 82300) har hatt 
en økning i fravær over 17 dager på 0,7 % i samme periode. 
Et sykefravær på 17 % er alvorlig høyt. Omlegging av arbeidsplan med fjerning av særavtaler 
er nok en medvirkende grunn til dette. Passiv nattevakt ble tatt ut av arbeidsplanen, og dette 
resulterte i flere kveldsvakter for dem som hadde alt arbeidet sitt ved internatet. 
Arbeidsplanen viste seg å bli for belastende og førte til flere langtidssykmeldinger. Dette er 
derfor en arbeidsplan som ikke vil bli videreført for skoleåret 2016-2017. 
 
 
 
Sykefraværsstatistikk o/u 16 dager 

Periode: 01.08.2015 til 31.07.2016 
                                  
                                       Mulige dgv.                   1-8 dager             1-16 dager              >=17 dgr                       Total    

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

                                                                                                                                                                              

82300 50,0 7936,5 112,2 1,4 128,1 1,6 363,6 4,6 603,8 7,6 

82310 34,0 3999,5 53,7 1,3 71,4 1,8 554,6 13,9 697,7 17,0 

Sum utvalg 84,0 11936,0 166,0 1,4 199,5 1,7 918,2 7,7 1283,6 10,8 

 

Fordeling på kjønn 

Kvinner 56,0 7858,5 107,6 1,4 146,9 1,9 656,8 8,4 911,3 11,6 

Menn 28,0 4077,4 58,4 1,4 52,6 1,3 261,3 6,4 372,3 9,1 

 
 
 
AVSNITT  13 
MELDINGER   
 
Utleie av Tøndergård skoles gym. sal  2015/2016 - kveldstid 
 
MOLDE DRILL 

Tirsdag kl. 17.00 – 19.00 
Torsdag kl. 17.00 – 19.00 

 
BJØRNS TRIMGRUPPE 
 Mandag kl. 19.00 – 20.00  
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TRENINGSGRUPPE v/Keth Hermann 
 Torsdag kl. 20.30 – 22.00  
 
Elever ved skolens internat har også benyttet gymsalen på kveldstid til diverse aktiviteter. 
 
Utleie av snoezelenrommene skoleåret 2015/16 – dagtid 
Sellanrå skole, Kviltorp skole og  Molde Friskole benyttet snoezelen via veiledningstjenesten. 
 
 
Prisene for utleie har skoleåret 2015/16 vært: 
For gymnastikksalen kr. 160,- pr. klokketime. 
For Snoezelenrommene kr. 160,- pr. klokketime. 
For klasserom kr. 110,- pr. klokketime. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 25/16 09.11.2016 

Nesset formannskap  24.11.2016 

Nesset kommunestyre  15.12.2016 

 
 
 

Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

Vedlegg 

1 Forslag til planprogram for kommunedelplan anlegg hus og område for fysisk 
aktivitet og kultur. 

2 Gjeldande - Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet 
og kultur 2013-2016. 

3 Gjeldande - handlingsplan til Kommunedelplan 2016-2017 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Det skal settast i gang hovudrullering av Kommunedelplan for anlegg, hus og område 
for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 2017-2021.  

 Det blir  nedsett eit tverrfagleg planutval som skal bestå av ein representant frå 
kvar sektor: kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. Nesset idrettsråd  blir 
bedt om å oppnemne ein representant. Kulturleiar er sekretær.  

 Utval for oppvekst og kultur skal vere styringsgruppe for arbeidet. 

 

 

Saksopplysningar 

Etter plan og bygningsloven skal kommunen utarbeide kommunedelplanar for bestemte 
områder av si verksemd. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg i 
2013-2016 er vedtatt av Nesset kommunestyre 13.12.2012. Vedtaket føreset revisjon kvart 
fjerde år. 

Det skal gjerast eit formelt vedtak om igangsetting av hovudrevisjon av planen. Dette vil 
gje politikarane mogelegheit for å legge inn føringar og rammer for arbeidet. Tidsramma 
for den nye planen vil bli for dei neste fire åra 2017 – 2021. 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/1154-1 
 

Saksbehandler:  Turid Leirvoll Øverås 



Sjølve planprosessen bør brukast til å diskutere kva utvikling kommunen ynskjer innan 
dette feltet. 

For å få mest mogeleg ut av arbeidet bør det settast ned eit planutval som er representert 
på tvers av sektorane med til dømes kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. I tillegg 
bør idrettsrådet vere representert. Utval for oppvekst og kultur OK er styringsgruppe for 
planprosessen.  

Ein har valt å ta med kulturbygg i denne kommunedelplanen. Det har samanheng med at 
fleire av kulturbygga i kommunen også har idrettsfunksjon i kombinasjon med å vere 
kulturbygg.  

 

Etter PLB §4-1 er det krav om planprogram for alle kommunale planer som kan ha 
vesentlege verknader for miljø og samfunn. Planprogrammet skal vere grunnlaget for 
planarbeidet og gjere greie for formålet med planarbeidet. Det skal omhandle sjølve 
planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for medverknad frå 
kommunens innbyggarar og andre. Planprogrammet skal sendast ut på høyring samtidig 
med oppstart og kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med uttaler skal vere 
minst 6 veker. 

 

Vurdering 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg skal ha hovudrevisjon kvart 
fjerde år. Rådmannen tilrår derfor at det blir sett i gang hovudrevisjon av 
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for 2017-2021. Grunnlaget for 
ein slik plan er heimla i plan- og bygningsloven.  

For å få mest mogeleg ut av arbeidet bør det settast ned eit planutval som er representert 
på tvers av sektorane med kultur, plan og miljø, oppvekst og folkehelse. I tillegg bør 
idrettsrådet vere representert. Utval for helse, oppvekst og kultur er styringsgruppe for 
planprosessen. Kulturleiar er sekretær.  

Planprogrammet skal vere grunnlaget for planarbeidet og gjere greie for formålet med 
planarbeidet,  planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for 
medverknad frå kommunens innbyggarar og andre. Planprogrammet skal sendast ut på 
høyring samtidig med oppstart og kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med 
uttaler skal vere minst 6 veker. 

Ein tek sikte på å ha planen klar for endeleg vedtak i kommunestyret innan september 
2012.  

 

Økonomiske konsekvensar 

Vedtak om oppstart av planprosess har ingen direkte økonomiske konsekvensar.  

 

Betydning for folkehelse 

Ei god plan for hus, anlegg og område for idrett og fysisk aktivitet har indirekte verknad 
på folkehelse ved at ein får sett fokus på behov og tiltak som har helsefremjande effekt for 
innbyggarane.  
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Forslag til 
planprogram  
Kommunedelplan for anlegg hus og område for 
idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021.  
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Innhald planprogram 

1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 

1.1 Om innhaldet i kommunedelplan for anlegg, hus og område for 

fysisk aktivitet og kultur. 

2 KOMMUNEDELPLAN  

2.1 Utviklingstrekk i samfunnet. Sentrale føringar. 

2.2 Ein gjennomgang av hus, anlegg og område for organisert idrett 

og av tilhøva for eigenorganisert fysisk aktivitet i Nesset 

kommune 

3 VISJON, MÅL OG TILTAK.  

3.1 Kommunedelplan for 2013-2016 

4 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 

4.1 Organisering 

4.2 Plan for medverknad i arbeidet med kommunedelplan. 

5 FRAMDRIFT PLANPROGRAM, POLITISK BEHANDLING 

5.1 Framdrift og politisk behandling av kommunedelplan 

6 VEDLEGG 
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1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg er knytt opp mot 
kommuneplan. Som ledd i varsling og oppstart av planarbeidet skal det iflg PBL 
§ 4.1 lagast eit planprogram. Dette gjeld alle kommunale planer som har 
vesentlege verknader for miljø og samfunn. 

Planprogrammet skal gjere greie for formålet med planarbeidet, sjølve 
planprosessen med fristar og deltakarar, organisering og opplegg for 
medverknad. Planprogrammet skal omhandle behov for utredningar og 
avgrense kva tema ein særleg vil legge vekt på i denne revisjonen. 

Planprogrammet skal sendast ut på høyring samtidig med oppstart og 
kunngjering av planarbeidet. Fristen for å komme med uttaler skal vere minst 6 
veker. 

Planen er heimla i Plan og bygningslova §11-2 og er ein tematisk delplan. 

Planen viser kommunen sin prioritering av anlegg og tilrettelegging av område 
som vert brukt til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Planen skal vere samordna 
med kommunen sitt budsjett/økonomiplan slik at økonomiske rammer frå 
kommunen si side er klarerte. For å få spelemidlar er det ein føresetnad at 
nærmiljøanlegg og ordinære anlegg er med i handlingsprogrammet i denne 
planen. 

 

1.1 Om innhaldet i kommunedelplan for anlegg, hus og område for 

fysisk aktivitet og kultur. 

Forslag til innhaldsliste for kommunedelplanen: 
 

1. Innleiing og bakgrunn for planen.  

a. Planprosessen, organisering og medvirkning 

2. Utviklingstrekk i samfunnet. Sentrale føringar. 

3. Kommunens kultur-, idretts- og friluftspolitikk 

a. Målsetting for kommunens satsing på kultur, idrett og fysisk aktivitet, og 

friluftsliv 

b. Målsetting for hus og anleggsutbygging og sikring av areal for desse 

formåla. 

4. Resultatvurdering av førre plan 2013 - 2016 

5. Situasjonen i Nesset i dag.  

6. Oversikt over område, hus og anlegg for fysisk aktivitet i Nesset kommune 

7. Analyse av behov for aktivitet og anlegg 

8. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg i forhold til andre 

kommunale planer.  

9. Handlingsplan for hus og anlegg for kommande år. 

10. Kart 
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2 KOMMUNEDELPLAN  

Kva er ein kommunedelplan for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg. 

 

Kommunen skal etter plan- og 
bygningsloven ha delplaner for 
bestemte områder av si verksemd. Jfr 
PLB § 11-1. 

Ein kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg er eit politisk 
dokument, og er meint å vere eit 
styringsreiskap for å nå kommunens 
mål innan feltet. 

Kommunestyret skal initiere og vedta 
kommunedelplanen.  

Område som er dekt av planen Planen omfattar område, hus, anlegg 
og aktivitetsfremjande tiltak. 

Friluftsliv gå her inn under omgrepet 
fysisk aktivitet. 

Kulturbygg er med fordi fleire av 
kulturbygga har idrettsfunksjon. 

Folkehelse og helsefremjande effekt 
kal vere eit overordna mål. 

Revisjon og rullering av 
kommunedelplan 

Kommunedelplanen skal ha hovud 
revisjon kvart fjerde år. 

Planen skal vere samordna med 
kommunen sitt budsjett/økonomiplan 
slik at økonomiske rammer frå 
kommunen si side er klarerte. 

For å få spelemidlar er det ein 
føresetnad at nærmiljøanlegg og 
ordinære anlegg er med i 
handlingsprogrammet i denne 
planen.  

Handlingsplanen til kommunedel-
planen skal justerast og tilpassast 
budsjett og prioriteringar kvart år. 
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2.1 Utviklingstrekk i samfunnet. Sentrale føringar. 

Generelle utviklingstrekk i samfunnet skal drøftast og samanliknast med tilhøva 
lokalt. Fokus på kvardagsaktivitet og tilrettelegging i nærmiljøet for å fremje god 
helse og redusere effekten av stillesitjande arbeid og inaktivitet i alle grupper av 
befolkninga.  

2.2 Ein gjennomgang av hus, anlegg og område for organisert idrett og 
av tilhøva for eigenorganisert fysisk aktivitet i Nesset kommune. 

I Nesset har vi mange hus og anlegg som fungerer både som kulturhus og som 
har idrettsfunksjon. Derfor er slike hus, anlegg og område teke inn i plana. 
Nesset har svært gode føresetnader for friluftsliv i variert og vakker natur. 
Planen gjennomgår behov for merking, rydding og tilrettelegging av vegar og 
stiar som alle kan bruke til rekreasjon og fysisk aktivitet.  

Vi har god hjelp til å lage oversikter og kategorisere anlegg ved å bruke 
registeret som er laga i samband med tidlegare planer og lagt inn på KKD sine 
sider www.idrettsanlegg.no. 

Gjennomgangen vil gje ei oversikt og kartlegge både det som finst og kva 
behov innbyggjarane har for å betre anleggsituasjonen. Vi kan tenke oss 
stikkord som: 

 Idrett og fysisk aktivitet i Nesset: Frå toppidrett til trim, friluftsliv, mosjon 

og leik.  

 Aktivitet sett i folkehelseperspektiv. kvardagsfriluftsliv, «verdens 

gapahukdag» 

 Samfunnsmessige gevinstar av fysisk aktivitet.  

 Slagordet omskreve til: «Jeg velger meg God Helse i Nesset» 

3 VISJON, MÅL OG TILTAK 

«Jeg velger meg Nesset» er valt som slagord for Nesset kommune.  

Slagordet er ei omskriving av eit av Bjørnstjerne Bjørnsons mest kjente dikt som 
byrjar med orda – jeg velger meg April. I logoen er fjellet Skjorta innst i 
Eresfjorden brukt.  

Visjonen peikar på at alle er invitert til Nesset for å bu, arbeide og ha eit godt liv. 
Ikkje minst får vi ein assosiasjon til vakker natur som innbyr til aktivt friluftsliv 
både sommar og vinter. Dette passar godt til det å ha eit godt tilbod med 
arenaer for fysisk aktivitet både den organiserte og aktivitet som den enkelte 
legg opp til sjølv. Kommunen skal legge til rette og stimulere til dette.  

 
3.1 Kommunedelplan for 2013-2016  

Kommunens kultur- idretts og friluftspolitikk med fokus på anlegg, blir tema til 
vurdering i ny kommunedelplan. Kommunen har i vedtatt kommuneplan kultur som 
eit av sine satsingsområde fram mot 2020. Det er stort fokus på idrett, friluftsliv og 
frivillig arbeid. Ein har prioritert å ha mindre nærmiljøanlegg i alle byder der dette er 
naturleg og i tillegg nokre større anlegg plassert sentralt og/eller der det t.d. er 
gode snøforhold. F,eks fleirbrukshall i Eidsvåg og skianlegg på Lomsjønna. 

http://www.idrettsanlegg.no/
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4 PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 

 
4.1 Organisering 

Styringsgruppe Utval for oppvekst og kultur (OK) 

er styringsgruppe og skal sørge 

for at arbeidet følgjer 

framdriftsplanen som er foreslått. 

Arbeidsgruppe/planutval Utval for oppvekst og kultur 

foreslår følgjande tverrfaglege 

samansetting av arbeidsgruppe 

for planprosessen: 

 representant for kultur  

 representant  for plan og 
miljø 

 representant for 
skule/oppvekst 

 representant for folkehelse 

 Idrettsrådet ein repr. 
Arbeidsgruppa kan innhente 

ekstern kompetanse for eksempel 

frå Møre og Romsdal idrettskrets. 

 

4.2 Plan for medverknad i arbeidet med kommunedelplan. 

Medverknad frå innbyggarar, lag 

og foreiningar og andre. 

Det skal vere ein open 

planprosess der det blir oppmoda 

om innspel frå innbyggarane, lag 

og foreiningar og andre 

interesserte. 

Høyring Høyringa skal vere open for alle  

interesserte,  idrettslag og andre 

lag og foreiningar.  

Det skal haldast oppstarts- og 

informasjonsmøte.  

Idrettsrådet og frivilligsentralen vil 

vere sentrale samarbeidspartar. 

Barn og unge Denne kommunedelplanen er 

særlig viktig for barn og unge. 

Kulturleiar som barn og unges 

representant i plansaker, er med i 

arbeidsgruppa og er sekretær for 

planprosessen. Ungdommens 
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kommunestyre skal vere blant 

høyringsinstansane. 

Informasjonskanalar Ein legg opp til informasjon på 

kommunens heimesider og andre 

media for innhenting av 

synspunkt. Dette vil gjere det 

enkelt for alle å komme med sine 

innspel.  

 
5 Framdrift planprogram, politisk behandling 

Utval for oppvekst og kultur: 

 

November 2016 

Vedtak om å be formannskapet starte 

prosessen med hovudrevisjon av 

kommunedelplan for idrett, fysisk 

aktivitet og kulturbygg for 2013-2016. 

Med forslag til Arbeidgruppe. 

Formannskap: 

Nov/desember 2016 

Vedtak om å starte prosessen med 

hovudrevisjon av kommunedelplan for 

idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg for 

2017-2021. Behandling av 

høringsdokument for planprogarm og 

oppnemning av arbeidsgruppe 

Nesset kommunestyre: 

15. desmber 2016 

Vedtak om oppstart av arbeidet med 

kommunedelplan. Godkjenning av 

planprogram og arbeidgruppe. Vedtak 

om høyring og offentleg ettersyn av 

planprogrammet. 

Høyringsfrist på planprogrammet 6 veker. Frist til 20. januar 2017 

 
5.1 Framdrift og politisk behandling av kommunedelplan 

Januar – mars 2017. Kunnskapsgrunnlag, arbeid med 

innspel og innhald i planforslaget. 

Sørge for brei medverknad. 

Administrativt og i grupper 

April 2017 Behandling av planforslag i 

OK/styringsgruppe 

Mai/juni 2017 Behandling av planforslag. Vedtak 

om høyring og offentleg ettersyn 

Høringsfrist på kommunedelplan  6 veker. Frist august 2017 

Kommunestyre september Vedtak og iverksetting. 
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6 Vedlegg 



1 
 

 

 

Turid Leirvoll Øverås 

Nesset kommune 

 
Kommunedelplan for anlegg, hus og område 

for idrett, fysisk aktivitet og kultur  
2013- 2016. 

 
13. desember 2012 

 

”Ein stor del av arbeidet 
innan dette feltet blir i 

Nesset utført av frivillige, 
lag og foreiningar, og 
eldsjeler. Utan denne 

innsatsen ville ein ikkje 
hatt det mangfaldet av 

tilbod som Nesset 
kommune stolt kan tilby 

innbyggarar og besøkande. 
- Idealistisk arbeid har 

eigenverdi i seg sjølv og er 
kjelde til god folkehelse” 
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Innhald Kommunedelplan 2013-2016 

 

1. Innleiing og bakgrunn for planen 

2. Planprosessen 

3. Utviklingstrekk 

4. Situasjonen i Nesset i dag. – oversikt over hus, anlegg og friluftslivsanelgg 

5. Kommunens kultur-, idretts- og friluftspolitikk 

6. Langsiktige og kortsiktige behov for anlegg, hus og aktivitet - analyse 

7. Målsetting for anleggsutbygging og sikring av areal for idrett og friluftsliv 

8. Måloppnåing og resultatvurdering av førre plan 2008-2012 

9. Forholdet til andre kommunale planer 

10. Handlingsprogram, prioritert for utbygging av hus, idretts- og friluftsanlegg 13-14 

11. Økonomiplan – drift og vedlikehold av eksisterende og planlagte bygg og anlegg 

12. Kart, oversikt over lokalisering 

13. Andre vedlegg 
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1 Innleiing og bakgrunn for planen 

Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet 
og kultur 2013-2016. 

Bakgrunn for planen 
Nesset kommune fekk godkjent si første kommunedelplan for idrett og friluftsliv i 1996. Siste gjeldande plan 
vart godkjent i 2007 for perioden 2008-2012. Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 
aktivitet og kultur er primært eit verkty for å styre utbygging av anlegg og områder innan dette formålet. Rett 
prioritering og utbygging er ein viktig føresetnad for at innbyggarane kan drive med fysisk aktivitet. Planen 
gjev eit samla oversyn over kva vi har og kva vi planlegg og ynskjer å prioritere i planperioden. Namnet er 
endra for å gjere tydeleg at dette primært er ein plan for å sikre anlegg, hus og område til dette formål. Det er 
ikkje ein plan for aktiviteten i seg sjølv. Område og tilrettelegging for friluftsliv er ein viktig del av dette. 
Nesset kommune vel å ta med kulturbygg og forsamlingshus og denne planen. Dette har samanheng med at 
mange kulturbygg også har idrettsfunksjon eller er brukt i kombinasjon med idrettsanlegg. Ordninga med 
spelemidlar til kulturbygg (fylkeskommunen) krev at tiltak blir prioriterte i handlingsplan. Ein får og ei 
oversikt over alle hus og anlegg på denne måten. 

Kvart år skal handlingsplana som føl kommunedelplana justerast og det skal prioriterast i høve søknad om 
spelemidlar og kommunal medfinansiering ved politiske vedtak. Kommunedelplanen og handlingsplanen er  
ikkje økonomisk bindande for kommunen. Alle tiltak som har økonomiske konsekvensar for kommunen skal 
handsamast som enkeltsaker i aktuelle fora.  

Oppstart av planprosessen vart gjort kjent ved vedtak i HOK 24/01, formannskapet 01.mars og kommune-
styret 29. mars. Oppstartsmøte vart halde 17. april 2012. Vedtak om å sende forslaget til kommuneplan på 
høyring vart gjort i Nesset formannskap i sak 110/12 den 18.10.12. Sluttbehandling i kommunestyret den 13. 
des. 2012 
 
 
 

  
foto: Driva 
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2 Planprosessen 

Formelle krav til kommunal planlegging 

Kommunedelplanen har heimel i plan- og 
bygningslova § 11 og er ein tematisk 
delplan. 

Kommunen skal etter plan og bygningslova 
ha delplanar for bestemte områder av si 
verksemd.  

Ein kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og kulturbygg er eit politisk 
dokument knytt opp mot kommuneplan og er 
meint å vere eit styringsreiskap for å nå 
kommunens mål innan feltet. 
Kommunestyret skal initiere og vedta 
kommunedelplanen. Den skal ha 
hovudrevisjon kvart fjerde år. 

Kommunens overordna mål i 
kommuneplanen 

Kommunedelplanen er eit politisk dokument 
og er meint å vere eit styringsreiskap innan 
feltet. 

Kommunens mål i kommuneplanperioden er 
å snu befolkningsnedgangen, stabilisere 
folketalet og legge til rette for vekst gjennom 
å fortsette å framstå som ein attraktiv bu-
kommune med gode kommunale 
tenestetilbod, eit desentralisert 
busettingsmønster og ein aktiv 
næringspolitikk. 

Arealdelen i kommuneplanen er med å sikre 
areal til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Folkehelse er overordna i alt planarbeid 

Universell utforming 

Kommunen og lokalmiljøet er den viktigaste 
arenaen for folkehelsearbeid. Etter lov om 
folkehelse skal kommunen ivareta folkehelse 
i alt sitt planarbeid. 
Retningslinjer for universell utforming blir lagt 
til grunn for arbeidet. Anlegg og områder 
skal leggast til rette så godt som mogeleg 
slik at alle kan bruke dei.  

Krav til planlegging for tildeling av 
spelemidlar 

Føresegner om tilskot til idrett og fysisk 
aktivitet 2012. pkt. 2.2.10: Eit vilkår for å 
kunne søkje om spelemidlar er at anlegget 
er med i ein kommunal plan. 

Planprosessen og medverknad. Planprogram har vore på høring og det var  
oppstartsmøte 17. april 2012 i samarbeid 
med idrettskretsen.  

Det er stor kompetanse i lag og 
organisasjonar. Denne er søkt utnytta så 
godt det lar seg gjere.  

Plandokumentet er utarbeida av nedsett 
arbeidsgruppe som består av leiar i 
idrettsrådet, skolefagleg rådgjevar, 
folkehelsekoordinator, kommunens 
planavdeling og kulturkonsulenten. 
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3 Utviklingstrekk  
Utviklinga i landet vårt i løpet av dei siste hundre åra viser at ein stadig større del av befolkninga bur i byar og 
tettstader. I år 2000 budde 80% av befolkninga i byar og 20% på bygdene. Nesset kommune er ein 
landkommune som også merkar denne trenden. 

Avgrensa tal på arbeidsplassar i kommunen har ført til ei stor auke i talet på pendlarar. Nesset har i løpet av 
tjue år gått frå å vere ein landbruks- og industrikommune til å bli ein pendlarkommune. Om lag halvparten av 
dei yrkesaktive i Nesset pendlar ut av kommunen for å finne arbeid. Nesset er ein kommune der folk bur, men 
har arbeidet sitt i ein nabokommune og vi seier at vi tilhøyrer ein arbeidsregion med Rauma, Sunndal og 
Molde. Folketalet har gått ned frå 3500 i 1980 til om lag 3000 i 2012. Nedgangen har pågått også lenger 
tilbake i tid. 

Alderssamansetninga i befolkninga i Nesset skil seg ikkje mykje frå andre samanliknbare kommunar. Ei 
samanlikning av kommunane i fylket viser at spesielt aldersgruppa 30-39 år er underrepresentert. Prognosane 
fram mot 2020 viser ein nedgang i talet på barn under 15 år med ca 14%. 

Utfordringa blir ikkje berre å skaffe kommunen arbeidsplassar, men også minst like viktig å gjere kommunen 
attraktiv som bu-kommune slik at innbyggarane vil trivast, at vi får tilflytting og at folk vil bli buande. 

Folkehelse og helsefremjande arbeid.  
Utfordringane i samfunnet har endra seg raskt frå å vere eit samfunn der majoriteten hadde arbeid i 
primærnæring og industri til å bli tenesteytarar og ha meir stillestittande arbeid. Konsekvensane er «dei nye 
folkesjukdommane» einsemd, angst, fedme, fysisk inaktivitet, rus, sosiale ulikheiter mm. Samfunnet brukar 
stadig meir ressursar på å reparere slike skadeverknader. 

Folkehelsearbeidet går på tvers av sektorar og har som mål å utvikle eit samfunn som gjer det lettare for 
innbyggarane å ta positive val for helse, tryggleik og medverknad. 

Nesset kommune har forplikta seg gjennom Folkehelsepartnarskapet; eit avtalebasert offentleg-privat-
frivillig partnarskap der alle sektorane i samfunnet er med.  

 

4 Situasjonen i Nesset i dag. – oversikt 
I tråd med kommunens gjeldande kommunedelplan og vedtatt kommuneplan 2012-2020 vil vi sjå på område, 
hus og anlegg i samanheng i oversikta. Dette er også i tråd med nasjonale og regionale føringar for folkehelse 
og kultur- og idrettsaktivitet. Ein vil arbeide for ei fornuftig fordeling av anlegg mellom bygdene etter 
følgjande hovudtrekk: 
 

• Større sentralanlegg som skal dekke heile kommunen:  
Eks. Fleirbrukshall i Eidsvåg 

Ski-anlegg på Eresfjord og Vistdal skisenter 
Motorsport på Brekken motorsportssenter 

 
• Nærmiljøanlegg i dei ulike bygdene,  

nær bu-områda og med lav terskel og tilgjengeleg for alle 
Eks. Ballbingar og mindre idretts- og aktivitetsanlegg 

Fotballbanar, skøytebanar 
Mindre ski-anlegg og lysløyper 
Trim, tur- og mosjonsløyper og stiar. 
Tilstrekkeleg med forsamlingshus og andre sosiale møteplassar i alle bygder. 
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Vi har god hjelp til å lage oversikter og kategorisere anlegg ved å bruke anleggs registeret som er laga i 
samband med søknader om spelemidlar og tidlegare planer. Anleggregisteret ligg på KKD sine heimesider 
www.idrettsanlegg.no. 

Oversikta er ei kartlegging sortert etter type anlegg. Det viser ei samanstilling av mangfaldet av anlegg i 
kommunen. Det viser og at vi har mange anlegg av same type t.d. fotballbanar og forsamlingshus. Oversikta 
er ikkje uttømmande og det kan vere anlegg som ikkje er registrert av ulike grunnar. 
 

 
 

4.01 Aktivitetsanlegg – Ballbane/balløkke/ballbinge, Hinderløype 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Eikesdal 

Hinderløype Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole/ 
Eresfjord stadion 

Ballbane/balløkke 
Hinderløype 
Jungelleik 

Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Vistdal 

Ballbane/balløkke 
Hinderløype 
Jungelleik 

Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Øvre Nygårdsfelt, Raudsand Ballbinge  Foreldregruppe 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
Eidsvåg 

Ballbane/balløkke 
Apejungel 

Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Gussiås Ballbane/balløkke Gussiås 
bygdalag 

Gussiås bygdalag 

Ranvik Ballbane/balløkke Ranvik 
bygdalag 

Ranvik bygdalag 

Hammervollhagen 
Eidsvåg 

Ballbane/balløkke  Foreldregruppe 

Skogtun familiepark Ballbinge/ballbane Rød Vel Rød Vel 
Hargaut, Eidsvåg Ballbinge  Foreldregruppe 
 
4.02 Sandvolleyball 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Eresfjord stadion Sandvolleyball Eresfjord IL Eresfjord IL 
Skogtun familiepark Sandvolleyball Rød Vel Rød Vel 
Vistdal stadion Sandvolleyball Vistdal IL Vistdal IL 

http://www.idrettsanlegg.no/�
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4.03 Idrettshall / Gymanstikksaler / svømmebasseng 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Nessethallen (under planlegging) 
Eidsvåg 

Idrettshall 
Fleirbrukshall 

Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
Ungdomstrinnet 

Gymsal 
Svømmebasseng 

Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Eikesdal skole 

Gymsal 
Svømmebasseng 

Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Vistdal skole 

Gymsal Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Eresfjord skule og samfunnshus 

Gymsal Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Låven sol og treningsstudio 
Øvre Langset, Eidsvåg 

Treningsstudio 
/solstudio 

Odd Arne 
Langset 

Odd Arne Langset 

 
4.04 Fotballanlegg 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Skogtun familiepark Gressbane Rød vel Rød vel 
Tiltereidet fotballbane Gressbane Eidsøra IL Eidsøra IL 
Eidsvåg stadion Gressbane Eidsvåg IL Eidsvåg IL 
Eidsvåg kunstgress Kunstgrasbane Nesset kom. Nesset kommune 
Eresfjord stadion Gressbane Nesset kom. Eresfjord IL 
Eresfjord skole Grusbane Nesset kom. Eresfjord IL 
Vistdal stadion Gressbane Vistdal IL Vistdal IL 
Vistdal skole Grusbane Nesset kom Nesset kom 
Rausand stadion Gressbane Raudsand IL Raudsand IL 
 
4.05 Friidrettsanlegg 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Eidsvåg stadion,grusbane Delanl. Friidrett Eidsvåg IL Eidsvåg IL 
Eresfjord stadion Friidrett grusbane Nesset kom. Eresfjord IL 
 
4.06 Idrettshus/klubbhus/lager 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Tiltereidet Idrettshus/klubbhus Eidsøra IL Eidsøra IL 
Eidsvåg stadion Klubbhus Eidsvåg IL Eidsvåg IL 
Vistdal stadion Klubbhus Vistdal IL Vistdal IL 
Eidsøra småbåthavn Klubbhus Eidsøra SB Eidsøra SB 
Skogtun familiepark  Lagerbygg Rød Vel Rød Vel 
Eresfjord stadion lager Lagerbygg NK/EIL/E&V 

fotballklubb 
Nesset kom/ Eresfj.IL/ 
E&V fotballklubb 

 



8 
 

4.07 Skianlegg 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Solbjørbakken Alpinanlegg Eidsvåg IL Eidsvåg IL 
Rausand lysløype Lysløype Raudsand IL Raudsand IL 
Eresfjord og Vistdal skisenter Lysløype Eresfjord IL  

Vistdal IL 
Eresfjord og Vistdal 
skisenter 

Tiltereidet- lysløype Lysløype Eidsøra UL Eidsøra UL 
Eidsvåg lysløype Lysløype Eidsvåg IL Eidsvåg IL 
Vistdal lysløype Lysløype Vistdal IL Vistdal IL 
Eikesdal skiskytteranlegg Skiskytebane/løype Eikedals 

skiskyttarlag 
Eikedals skiskyttarlag 

 
4.08 Skyteanlegg 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Tjelle og Ranvik skyttebane Skytebane 100m 

Skytebane 300m 
Skyttarhus  
El.skiver 

Tjelle og 
Ranvik 
skyttarlag 

Tjelle og Ranvik 
skyttarlag 

Brekken skytebane 
Eidsvåg 

Skytebane 100m 
Skytebane 300m 
Skyttarhus  
El.skiver 

Eidsvåg og 
Eidsøra 
skyttarlag 

Eidsvåg og Eidsøra 
skyttarlag 

Vistdal skytebane Skytebane 100m 
Skytebane 300m 
Skyttarhus  
El.skiver 

Vistdal 
skyttarlag 

Vistdal skyttarlag 

Eikesdal skytebane Skytebane 100m 
Skytebane 300m 
El.skiver 

Eikesdal og 
Eresfjord 
skyttarlag 

Eikesdal og Eresfjord 
skyttarlag 

Bugge skytebane Leirduebane (ikkje i 
drift) Jaktskytebane 
El. skive 

Bugge 
bygdalag? 

Bugge bygdalag? 

 
4.09 Samfunnshus, forsamlingshus, kulturbygg 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Nesset prestegard Kulturhus/museum OVF Nesset kommune 
Raudsand Samfunnshus Samfunnshus Raudsand 

samfunnshus 
Raudsand 
samfunnshus 

Raudsand gamle skole Museum Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Raudsand Grubemuseum Museum Raudsand 
grubemuseum 

Raudsand 
grubemuseum 

Storsvingen bygdastue, Eidsøra Samfunnhus, 
klubbhus 

Eidsøra IL Eidsøra IL 

Skogtun ungdomshus, Eidsøra ungdomshus Eidsøra UL Eidsøra UL 
Meisalstranda bedehus Bedehus/bygdastue  Meislastranda 

grendalag 
Bergtun ungdomshus, Eidsvåg Ungdomshus Eidsvåg UL Eidsvåg UL 
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Eidsvåg bedehus Bedehus Eidsvåg 
indremisjon 

Eidsvåg indremisjon 

Skogtun familiepark, Rød Forsamlingshus Rød vel Rød vel 
Rød Bedehus Bedehus  Rød 
Tjelle forsamlingshus Forsamlingshus Tjelle 

bygdalag 
Tjelle bygdalag 

Ranvik bygdahus Forsamlingshus Ranvik 
bygdalag 

Ranvik bygdalag 

Gussiås gamle skole Forsamlingshus  Gussiås 
bygdalag 

Gussiås bygdalag 

Gussiås bedehus Forsamlingshus Gussiås 
indremisjon 

Gussiås indremisjon 

Bugge forsamlingshus Forsamlingshus Bugge 
bygdalag 

Bugge bygalag 

Eresfjord samfunnshus Samfunnshus Nesset 
kommune 

Eresfjord 
samfunnshus/ N.kom. 

Skogly ungdomshus, Eresfjord Ungdomshus Eira UL Eira UL 
Øverås gamle skole Grendahus Øverås 

grendalag 
Øverås grendalag 

Eikesdal skole og grendahus Samfunnshus Nesset 
kommune 

Nesset kommune 

Eikesdal gamle skole Møte- klasserom Eikesdal 
bygdalag 

Eikesdal bygdalag 

Eikesdal bedehus Lager/arkiv Eikesdal 
bygdalag 

Eikesdal bygdalag 

Nerlandskulen grendahus, Vistdal Grendahus Nerlandskulen 
grendahus 

Nerlandskulen 
grendahus 

Vistdal samfunnshus Samfunnshus Vistdal 
samfunnshus 

Vistdal samfunnshus 

Myklebostad bedehus, Vistdal Bedehus Vistdal 
indremisjon 

Vistdal indremisjon 

 
4.10 Tennisanlegg 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Skogtun familiepark 
Rød Tennisbane 

Rød Vel Rød Vel 

 
4.11 Motorsport 
Namn / stad Anleggstype Eier Driver 
Brekken motorsportsenter 
Eidsvåg 

Bane, motorsport Nesset 
snøscooterklubb 

Nesset 
snøscooterklubb 
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4.12 Båthamn/vannsportanlegg (dei fleste har gjesteplasser) 
Namn / stad Anleggstype Eigar Drivar 
Raudsand småbåthavn Båthavn/Brygge Raudsand 

småbåtlag 
Raudsand småbåtlag 

Eresfjord småbåthavn Båthavn/Brygge Eresfjord 
småbåtlag 

Eresfjord småbåtlag 

Eidsøra småbåthamn Båthavn/Brygge Eidsøra 
Småbåtlag 

Eidsøra Småbåtlag 

Eidsvåg småbåthavn Båthavn/Brygge Eidsvåg 
småbåtlag 

Eidsvåg småbåtlag 

Ranvik Småbåthavn Båthavn/brygge Ranvik 
småbåtlag 

Ranvik småbåtlag 

 
 

 
foto: Bjørn Magne Øverås 

 
4.13 Friluftsliv  
Namn / stad Anleggstype Eier Driver 
Eidsvågleira (under utbygging) Badeplass Nesset kom. Nesset kommune 
Eidsvåg, strandpromenade (planlagt) Turveg Nesset kom. Eidsvåg vel/Nesset kom. 
Mardalsfossen – turveg Turveg Grunneigarar Nesset kom/grunneigar 
Helleristningane på Bugge Turmål/kulturminne NTNU Nesset kommune m.fl 
Eikesdal – Gamlevegen Tursti  Grunneigar Eikesdal bygdalag 
Vistdal - Tursti langs Visa Turveg Grunneigar Vistdal bygdalag 
Eidsøra – Karftløypa Turveg  Eidsøra IL 
Eidsvåg – Bjørnsonstien Turveg Grunneigar Nesset kom. 
Hundneset, Eresfjord 
Gravhaug 

Turmål/kulturminne 
grindbygg og bålplass 

Grunneigar Eresfjord IL / Eresfjord 
skule 

Vistdal barnehage Turmål m. lavvo Grunneigar Vistdal barnehage 
Via-ferrata klatrefelt i Eresfjord 
Klatrefelt Eresfjord - Bugge 

Klatrefelt 
Klatrefører (bok) 

Eresfjord IL Eresfjord IL/Contrast 
Adventure 

Buldreområde i Vistdal (under 
Kvithammaren) 

Opparbeida 
buldreområde 

 Frivillige engasjement. 

DNT Hytter/Turstier/løyper i fjellet Overnatting 
Fjellstiar 

DNT DNT 



11 
 

Blåfjellet fjelltur frå Eidsøra el. Bugge Fjelltur med hytte 
på toppen 

Meisalfjellet 
hytteforening 

Meisalfjellet 
hytteforening 

Raudsandvatnet - Kanalneset Turmål med 
gapahuk 

Raudsand 
hytteeierforening 

Raudsand 
hytteeierforening 

Fjelltrim i så godt som alle bygder 
`- sjå også: 
www.morotur.no 

Turstiar/fjelltoppar 
med turbok for 
registrering 

Idrettslaga Idrettslaga 

StikkUT – poster 
`- registrering på: 
www.utenordvest.no 

Turmål/sti/fjelltur 
med registrering 

NR friluftsråd Nesset kommune i 
samarbeid med frivillige. 

Sykkeltrimmen 9 poster Mål for sykkeltur Eresfjord IL Eresfjord IL 
Eresfjord – vannaktivitet Kajakk og kano til 

utlån. 
EIL/Vårsol-4H/ 
m.fl 

Eresfjord skule  

Utstyrspool for friluftsliv 
Div utstyr, kano, 
bekledning mm 

NAV - 
ungdomsprosjekt 

Samarbeid NAV og 
div skoler med mer. 

Strandpromenade i Eidsvåg sentrum er 
under planlegging 

Tilrettelagt turveg 
med UU. 

Nesset 
kommune 

Eidsvåg Vel/nesset 
kommune 

 

Det er mange stiar og friluftsområde i kommunen. Det er alt frå ekstreme toppturar til lavterskel turmål i 
nærmiljøet. Fleire av idrettslaga har fjelltrim med turkasser og bøker. Dei fleste er godt mekra og tilrettelagt 
t.d. gjennom StikkUT prosjektet. Ei målsetting er at fleire stiar og turmål skal skiltast og merkast. Det er og eit 
mål å legge nokre stiar og turløyper til rette med universell utforming (UU).

Helleristningane på Bugge er eit av dei største bergkunstfelta i Norge. Det er automatisk verna kulturminne, 
men det er og eit flott turmål som kommunen ynskjer legge til rette for besøkande. Eit anna eksempel er 
Prestneset ved Nesset prestegard som og blir skilta som kulturminne og turmål. 

 Dette gjeld særleg turvegar og 
løypar i nærmiljø og tett opp til der folk bur. 

Det er viktig å legge til rette og å inspirere fleire til å komme seg ut og i aktivitet. Det er og viktig for at nye 
innbyggarar og besøkande lett skal finne fram til alle dei fine turmåla i kommunen. Opplegg som StikkUT og 
www.morotur.no er gode hjelpemiddel. 

 

 
 foto: Nesset kommune 

http://www.morotur.no/�
http://www.utenordvest.no/�
http://www.morotur.no/�
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 foto: TLØ 

5 Kommunens kultur-, idretts- og friluftslivspolitikk 
Kommuneplanen omtalar kultur som eit av sine satsingsområde for kommunen fram mot 2020. Med 
hovudmålsettinga om å snu nedgangen i folketalet og bli ein god bu og arbeidskommune er dette naturleg. 
Arbeidsgruppa i kommuneplanarbeidet har beskrive fortrinn og moglegheiter for kultur, idrett og friluftsliv. 
Ein stor del av arbeidet innan dette feltet blir utført av frivillige, lag og foreiningar og eldsjeler. Utan denne 
innsatsen ville ein ikkje hatt det mangfald at tilbod som Nesset kommune stolt kan tilby innbyggarar og 
besøkande. Idealistisk arbeid har eigenverdi og er kjede til folkehelse. Vi kan tenke oss stikkord som: 
 

Idrett og fysisk aktivitet i Nesset: Frå toppidrett til trim, friluftsliv, mosjon og leik. 

Aktivitet sett i folkehelseperspektiv. 

Nesset kommune sitt slagord er omskrive til: «Jeg velger meg God Helse i Nesset» 

I-KRAFT kan innførast som omgrep i kommunens politikk innan dette området: 
 

I - IDRETT 
Idretten i Nesset er allsidig har stor breidde. Ein ser fram til å få bygd fleirbrukshallen og fylt den med 
aktivitet. Breidde er viktig for å aktivisere flest mogeleg og stimulere talent til vidare satsing. Vi har og har 
hatt fleire utøvarar som har markert seg i toppidrett både nasjonalt og internasjonalt for eksempel i ski og 
sykkel. Dei er gode representantar for heimkommunen og er til inspirasjon og flotte rollemodellar for barn og 
unge. Nesset idrettsråd representerer alle idrettslaga i kommunen og er eit viktig koordinerande ledd for 
kompetanse og samordning av aktivitet og anleggsutvikling. 

K - KULTUR 
Kommunen har eit rikt kulturliv, og mange frivillige lag og organisasjonar. Det er stor aktivitet innan det 
frivillige organisasjonslivet i Nesset. Lag og foreiningar får noe økonomisk støtte og hjelp til å finne andre 
tilskotordningar frå kommunen.  
Eit variert og allsidig organisasjonsliv i kommunen er den viktigaste ressursen for eit godt kultur- og 
aktivitetstilbod. Større og mindre kulturarrangement og festivalar skaper aktivitet og engasjement. Lag og 
foreiningar er i stor grad avgjerande for det sosiale livet og trivsel i bygdene. Vi har et sterkt teater- og 
revymiljø i fleire bygder og et aktivt idrettsråd som samordnar og tar initiativ innanfor idrettsområdet.  
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R – REKREASJON 
Nesset kommune har unik natur med nok plass og gode mogelegheiter for allsidig friluftsliv og opplevingar: 
Fjell, sjø, jakt, fiske, turstiar og preparerte skiløyper. Vi har sterke og levedyktige bygder med allsidige 
kvalitetar for innbyggarane. Kommunen og Vekstkommuneprosjektet arbeider med legge enda betre til rette 
også for turistar og besøkande som kjem hit. Kommunen er ein viktig pådrivar for samarbeid med frivillige og 
andre aktørar i arbeidet med å fremme folkehelse.  

A - ANLEGG 
Bygdene har mange gode anlegg for idrett og kulturell aktivitet: Kunstgrasbane, fotballbanar, skianlegg, 
motorsportsanlegg, nærmiljøanlegg, samfunnshus, ungdomshus, bedehus m.v.  

F – FOLKEHELSE – FRILUFTSLIV - FRIVILLIGHET 
Folkehelsearbeidet går på tvers av sektorar og har som mål å utvikle eit samfunn som gjer det lettare for 
innbyggarane å ta positive val for helse, tryggleik og medverknad. 

Nesset kommune er medlem i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som har som formål å stimulere til 
friluftsaktivitetar for alle – gjennom å oppleve og mestre opphald og utfordringar i naturen på ein bærekraftig 
måte. Samt å sikre nye friluftsområde, tilrettelegging og drift av friluftsområde.  

Så godt som alt arbeid innan dette feltet blir utført av frivillige, lag og foreiningar og eldsjeler. Utan denne 
innsatsen ville ein ikkje hatt det mangfald at tilbod som Nesset kommune stolt kan tilby innbyggarar og 
besøkande. Idealistisk arbeid har eigenverdi og er kjede til folkehelse. 

T - TILHØRIGHEIT 
Nesset kommune har hovudmålsettinga om å snu nedgangen i folketalet og bli ein god bu og arbeids-
kommune. Inkluderande og positiv aktivitet i alle delar av kommunen for alle grupper og alle aldrar gjev 
tilhørigheit og skaper godt bu- og oppvekstmiljø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
                        foto: Nesset kommune 
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5.01 Utfordringar 
Det meste av arbeidet som er omfatta av denne planen handlar om fritid og frivilligheit. Frivillig arbeid 
kan vere sårbart på fleire måtar. Samfunnet endrar seg og dei fleste har travle kvardagar. Mange lag 
merkar dalande dugnadsånd, det er mange deltakarar, men færre produsentar og eldsjeler. Det kan vere 
krevjande å få til samling om oppgåver som krev mykje innsats. F.eks forsamlingshus, vedlikehald, 
preparering av løyper osv. Profesjonalisering kan opplevast som ei utfordring gjennom at ein stadig større 
del av det frivillige arbeidet blir fokusert på inntektsbringande tiltak framfor fokus på sjølve aktiviteten. 
Profesjonelle tilbydarar av fritidsaktivitetar, trening osv. kan og vere ei utfordring. 

 

Mål for satsingsområdet i kommuneplanen:  Gjennom kommunen sitt kulturarbeid skal det 
stimuleres til glede, trivsel og identitet.  
Det er viktig at alle bygder har gode sosiale 
møteplasser og aktivitets-tilbud som er tilpasset 
bygda sine ønsker og behov.  
Kommunen skal stimulere og hjelpe til slik at lag 
og foreninger har gode arbeidsvilkår for å sikre et 
allsidig og variert aktivitets- og kulturtilbud i alle 
bygder. Kommunen har også et overordnet ansvar 
for fellestiltak og samordning som kommer alle 
innbyggerne til gode.  

 

 

 

 

 

 
foto: Marit-Solveig Finset 

 



15 
 

5.02 Kommunale føringar: 

• Kommuneanlegg. Kommunen vil legge til rette for større fellesanlegg som kjem alle til gode: 
fleirbrukshall, skianlegg, friidrettsanlegg,  mm.  

• Legge til rette for og hjelpe til med drift, investering og utvikling av lokale forsamlingshus og 
aktivitetsanlegg i alle bygder. Kommunen er naturleg inndelt i 11 bygdelag som har rimeleg 
klare geografiske grenser: Raudsand, Eidsøra, Eidsvåg, Rød, Tjelle, Ranvik, Gussiås, Bugge, 
Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. 
Det er eit klart ønske at alle bygdene skal ha gode møteplassar og ulike tilbod til fysisk 
aktivitet, men vi må og vere villige til å prioritere. 
Vidareføre gratis husleige i dei fleste kommunale bygg og anlegg for lag og foreiningar i 
Nesset kommune som aktiviserer barn og ungdom.  

• Aktiv planlegging Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet 
og kultur, og hjelp til med finansiering gjennom spelemiddelordninga og hjelp til å finne 
eksterne tilskotsordningar. 

• Gjennom kommunens arealplanlegging sikre areal for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 
aktivitet og kultur. 

• Gjennom idrettsrådet og andre fora stimulere  til samarbeid, samordning og 
kompetansebygging mellom ulike aktørar på kulturfeltet. Kommunedelplan for anlegg, hus 
og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur er eit viktig reiskap for overordna 
planlegging og prioritering. 

• Fokus på arbeid og tiltak som fremmer folkehelse skal vere gjennomgåande i Nesset kommune 
si verksemd. 

 

6 Langsiktige og kortsiktige behov for anlegg, hus og aktivitet 
Nesset kommune har mange hus og anlegg for idrett, fysisk aktivitet og kultur. Oversikta under pkt 4 viser 
eigar og drivar av anlegga. 
Det stor variasjon og mangfald. Det aller meste av dette er hus og anlegg i regi av frivillige organisasjonar og 
bygdelag. Anlegg som kommunen eig og driv består i all hovudsak av gymnastikksalar og aktivitetsanlegg 
knytt til skulane. Kunstgrasbanen ved ungdomskulen i Eidsvåg, er det einaste kommunale idrettsanlegget 
inntil Fleirbrukshallen kjem opp og i drift. 

Gode anlegg er ein viktig føresetnad for rekruttering og breidde: 

• Oppsummering av innspel og frå oppstartsmøte syner at det manglar eller er dårleg dekning av anlegg 
for friidrett, innandørs idrett og hoppbakkar.  

• Det er eit ønske om fleire nærmiljøanlegg som ballbingar/ballfelt, skøytebanar og aktivitetsanlegg 
som jungelleik og liknande. Det er god dekning av skyteanlegg, fotballbanar og mindre skianlegg.  

• På kort sikt er det eit stort vedlikehalds og rehabiliteringsbehov ved fleire av anlegga. 

• Eit sentralt skianlegg for kommunen blir prioritert høgt frå organisasjonane. Det same er eit nytt eller 
opprusta anlegg for friidrett. 

• Spelemiddelordninga for ordinære anlegg har lang ventetid på opp til 5 år. For nærmiljøanlegg og 
friluftslivsanlegg/tiltak er det kortare ventetid. Ordninga er godt kjent og blir godt nytta i kommunen 
vår. Spelemidlar til kulturbygg har for høg terskel med ei kostnadsramme på kr 500 000,-. Desse 
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midlane blir derfor mindre brukt lokalt. Det blir påpeika frå organisasjonane at spelemiddel-
ordningane er tunge og byråkratiske.  

• For friluftsliv vil ein halde fram arbeid med planlegging og tilrettelegging av turstiar og turmål. Det 
meste av dette arbeidet blir gjort av eldsjeler på dugnad. Kommunen hjelper til med tilskot og 
finansiering av skilt. Turane skal leggast ut på www.morotur.no.  

• Det skal vere mist eit lavterskel turmål i kvar bygd. I kommunen minst 4 UU-turmål (universelt 
uforma) innan 2014. Det er under planlegging ei Helseløype i Eidsvåg sentrum. Med ei helseløype 
sikrar ein mosjonsareal for alle gjennom heile året. Den blir lagt sentralt, nær barnehage, skole, 
omsorgsboliger og i tilknytning til andre idrettsarenaer. 

 

7 Målsetting for anleggsutbygging og sikring av areal for idrett og 
friluftsliv  

«Jeg velger meg Nesset» er valt som slagord for Nesset kommune.  

Slagordet er ei omskriving av eit av Bjørnstjerne Bjørnsons mest kjente dikt som byrjar med orda – jeg velger 
meg April. I logoen er fjellet Skjorta innst i Eresfjorden brukt.  

Visjonen peikar på at alle er invitert til Nesset for å bu, arbeide og ha eit godt liv. Ikkje minst får vi ein 
assosiasjon til vakker natur som innbyr til aktivt friluftsliv både sommar og vinter.  
Dette passar godt til det å ha eit godt tilbod med arenaer for fysisk aktivitet både for den organiserte og for 
aktivitet som den enkelte legg opp til sjølv. Kommunen skal legg til rette og stimulere til dette.  

Kommunen bør vere ein pådrivar for å bygge nærmiljøanlegg og legge til rette for realisering av desse. Slik 
det ser ut i dag, er kanskje rehabiliterings- og vedlikehaldsbehovet like stort som behovet for mange nye 
anlegg. Det er ei målsetting at alle innbyggarar skal ha tilgang til kultur- og aktivitetsanlegg i nærmiljøet 
samtidig som det er tilgang til sentralanlegg i kommunen. 

Med nedgang i barnetal og sentralisering av skulane, vil det oppstå behov for lokalitetar som før var naturleg 
lagt til skulebygg og anlegg. Her må kommunen ha eit særskilt blikk på at bygdelaga må ha lokale og anlegg i 
sitt nærmiljø som møteplassar og plassar for aktivitet. 

Ein føresetnad for friluftsliv og fysisk aktivitet er tilgang til små og store naturområde. Det gjeld både nært 
bebyggelse, ved sjøen, i skogområde og i fjellet.  
I kommuneplanen er ein del turområde langs sjø og vassdrag avsett til LNF*-friluftsføremål. Temakartet i 
kommuneplanen viser område som blir brukt til m.a. bading, turgåing og klatring.  

*LNF; Landbruk, Natur og Friluftsliv 

 

 

http://www.morotur.no/�
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8 Måloppnåing og resultatvurdering av førre plan 2008-2012 
Den gjeldande kommunedelplanen for 2008-2012 hare satt opp følgjande hovudpunkt som Mål og Middel: 

Glede  
Kommunen har ei viktig oppgåve i å legge til rette for og stimulere til fysisk aktivitet, kulturaktivitet og 
opplevingar i heile befolkninga. Dette gir stor gevinst både fysisk og psykisk og det bidrar til auka trivsel. 
Inkluderande og aktive lag og foreiningar bidrar til å skape identitet, tilhørigheit og sosiale nettverk. Barn og 
unge, vaksne og eldre skal ha mogelegheit og stimulans til å delta i fysisk og kulturell aktivitet ut i frå eigne 
føresetnader og behov. 

Fordeling og samarbeid  
Arbeidet med hus og anlegg må skje i nært samarbeid med lag og foreiningar: bygdelag, velforeiningar, 
idrettslag, ungdomslag, idrettsråd, skule osb. er gode samarbeidspartar for kommunen. 

Mange hus å vedlikehalde 
Kommunen er naturleg inndelt i 11 bygdelag som har rimeleg klare geografiske grenser: Raudsand, Eidsøra, 
Eidsvåg, Rød, Tjelle, Ranvik, Gussiås, Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. Det er eit klart ønske at alle 
bygdene skal ha gode møteplassar og ulike tilbod til fysisk aktivitet, men vi må og vere villige til å prioritere. 
Vi trur det er tid for å vurdere kor mange forsamlingshus vi skal ha i bygdene 

Økonomi 
Mange bygder har fleire hus, og det krev stor innsats for å halde ved like og drifte desse husa. Det er bygdene 
sjølv som må vurdere behov og kapasitet, men kommunen har avgrensa midlar til driftstøtte og investering. 
Kommunen ønsker å hjelpe til med finansiering av tiltak som er prioritert i kommunedelplana og å gi 
driftstilskot til hus og anlegg. Tiltak for barn og unge vert prioritert. 

Resultatvurdering av overordna mål og tiltak: 
Gjeldande kommunedelplan er generell i sine overordna mål og det er uproblematisk å slutte seg til desse. Dei 
er og i tråd med nasjonale og regionale føringar og lokale målsettingar i kommuneplan. Når det gjeld konkrete 
tiltak som er lista opp på neste side ser ein og at mykje er gjennomført. Ein del mindre tiltak som er avhengig 
av dugnad er berre delvis gjennomført. Det kan og vere noko mangelfull planlegging på tidspunktet. For 
eksempel er det no arbeid på gang for å få til ei større utbygging av Eresfjord og Vistdal skisenter der det 
inngår både utviding av løyper og bygging av servicebygg. 
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Resultatvurdering av prioriterte tiltak i førre plan 2008-2012 
Idrettsanlegg 2008: Vurdering hausten 2012 

1. Bygging av fleirbrukshall 
 

2. Ny standplass Brekken skytebane 

3. Motorsportsanlegg på Brekken 

4. Rehabilitering av lysløype Eidsvåg 

5. Innkjøp av trakkmaskin for «indre» 

1. Ferdig planlagt. 
Venter på grunnundersøking frå NVE. 

2. Utført 

3. Utført. Arbeid i gang med knattebane. 

4. Utskifting av PCB er utført. 

5. Utført. 

Idrettsanlegg 2009: Vurdering hausten 2012 

1. Utviding av lysløype Eresfjord og Vistdal 
skisenter. 

2. Sanitæranlegg ved Vistdal stdion 

3. Ballbinge Eresfjord m/overbygg 

1. Ikkje utført. Arbeid med planer pågår. Søknad 
om spelemidlar i 2014. 

2. Under bygging. 

3. Ikkje gjennomført 

Nærmiljøanlegg   
og anlegg for friluftsliv 2008-2009 

Vurdering hausten 2012 

1. Leikeplass Syltebø bustadfelt 

2. Gapahuk Skogtun familiepark 

3. Sandvolleyballbane Tiltertun stadion 

4. Ballbinge Eidsvåg skole, småtrinnet 

5. Skileik Eresfjord og Vistdal skisenter 
 

6. Løypekjøring i fjellet 
 

7. Kjentmann i Nesset 
 

8. Tursti med gapahuk på Bakkefjellet 

1. Gjennomført. 

2. Gjennomført med spelemidlar 

3. Endra planer til skøytebane og klubbhus. 

4. Planane endra til leikepark under bygging 

5. Plan inngår i heilheitleg plan for skianlegget som 
kommuneanlegg. 

6. Idrettslaga rapporterer og får tilskot gjennom 
kulturmidlane. 

7. Går under prosjektet Stikk-UT som har 11 turmål 
i Nesset. 

8. Gjennomført 

Langtidsplan friluftsliv Vurdering hausten 2012 

1. Badeplass Eidsvågleira 

2. Toalett, badeplass Æratangen, Eresfjord 

3. Villmarkscamp ved Litjvatnet, Eikesdal 

1. Areal sikra. Utbygging påbegynt 

2. Ikkje gjennomført 

3. Gjennomført på Setra 

Kulturbygg 2008 - 2009 Vurdering hausten 2012 

1. Kultursenter Nesset prestegard 

2. Raudsand samfunnshus, vedlikehald, utbetring 

3. Gussiås Bedehus, utviding kjøkken 

4. Ranvik bygdehus, nytt inngangsparti 

1. Fjøsen 1.etg ferdig våren 2010 

2. Delvis gjennomført. Fortsetter 

3. Delvis gjennomført. Fortsetter 

4. Delvis gjennomført. Fortsetter 
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9 Forholdet til andre kommunale planer 
Kommuneplan for perioden 2012 – 2020. Satsingsområde: Kommunen som arbeids- bu og servicekommune 
med vekt på kultur som paraply for idrett, friluftsliv og aktivitet på alle område. Arealdelen viser areal og 
område for idrett, kultur og friluftsliv 

Helse og omsorgsplan 2011 – 2030 som seier at ein skal arbeide for:  Økt livskvalitet og redusert press på 
helsevesenet gjennom satsing på helsefremmede og forebyggende arbeid.  

Plan for skoleutvikling: Elevene blir godt kjent med naturen, kulturen og arbeidslivet i kommunen. 

Ruspolitisk plan: Legg vekt på å skape gode møteplassar og tilbod til alle innbyggarar med særleg vekt på 
barn og unge. 

Reiselivsplan for Nesset 2010 – 2015  Legg vekt på at turistar og besøkande skal ha aktivitetstilbod og 
tilgjengelegheit til aktivitetar, friluftsliv og ha tilbod om kulturopplevingar. 

 

10 Handlingsprogram, prioritert for utbygging av hus, idretts- og 
friluftsanlegg for perioden 13-14.  

Handlingsplan for 2013-2014 skal vere vedlegg til kommunedelplanen. Handlingsplanen skal ha ein 
kortsiktig del med prioriteringar for søknad om spelemidlar. Den skal og ha ein langsiktig og uprioritert del 
som er retningsgivande for framtidlige tiltak. 

Handlingsplanen skal justerast, prioriterast og vere gjenstand politisk handsaming kvart år. 

 

11 Økonomiplan – drift og vedlikehald av eksisterande og planlagde 
bygg og anlegg. 

Budsjett, innspel drift og  vedlikehald blir lagt inn i kommunes økonomiplan. Kommunedelplan og 
handlingsplan er ikkje økonomisk bindande for kommunen. Alle anlegg og tiltak som  har økonomiske 
konsekvensar for kommunen skal handsamast som enkeltsaker  i aktuelle fora. 

 

12 Kart, oversikt over lokalisering 
Viser til  arealdelen i kommuneplanen med kart som viser område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

 

13 Andre vedlegg  
Retningslinjer for kulturmidlar i Nesset kommune. 



Handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

2016-2017 (Vedtatt av Utvalg for helse og omsorg Sak 4/15 den 08.12.2015)

Ordinære anlegg for 

organisert idrett og fysisk 

aktivitet

Anleggstype Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

1/3 av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Nessethallen Fleirbrukshall, Eidsvåg

Nesset kommune

Nr. 1 - 2016 44.000 8 900

Idrettsfunksjomnell godkjenning 

fornya av dep jan. 2014.  Fornye med 

endringer 2016

Eresfjord stadion 

Friidrettsanlegg

Rehabilitering av løpebane, 

hoppegrop etc
Eresfjord IL

Nr. 2 - 2016 512 165

Fornye søknad i 2016 (med tillegg for 

forstøtningsmur kostn. 200.000)

Rehabiliterinng av dekke på 

kunstgrasbanen i Eidsvåg

Rehabilitering av Kunstgras, 

fotballbane
Nesset kommune

Nr. 3 - 2016 4.500 1.350

Jfr. Investeringsbudsjett 2016. 

Rehabilitering av dekke etter 10 år. 

Vistdal stadion, hus Idrettshus: Garderobehus toalett Vistdal IL Nr. 4 - 2016 450 150 Fornye søknad i 2015

Eidsvåg stadion  

Garasje/kaldlager 

Idrettshus: Garasje kaldlager for 

vedlikehold og  utstyr til fotball og 

allidrett

Eidsvåg IL

2016 600 200 Ny søknad 2016

Eidsvåg skianlegg fjellet 

Garasje for tråkkemaskin 

Idrettshus: Garasje og lager for 

vedlikehold og  utstyr skianlegg

Eidsvåg IL 2016 600 200 Ny søknad 2016

Eidsvåg stadion  Klubbhus 

Eidsvåg IL

Idrettshus:  rehab/påbygg toalett, 

garderobe  kiosk

Eidsvåg IL

2017

Utvidelse E&V skisenter I Stadion, forlenging utvidelse av 

langrennstrase
Eresfjord/ Vistdal 

skisenter 2017 1 000 330

Reguleringsplan, rasrisko etc er 

under arbeid

Utvidelse E&V skisenter  II Idrettshus: servicebygg/kiosk, lager 

og varmestue

Eresfjord/ Vistdal 

skisenter 2017 750 250

reguleringsplan, rasrisko etc er under 

arbeid

Utvidelse E&V skisenter  III Dagløype rundt Thorhus -vatnet   

Løypetrase u/lys 2000 m
Eresfjord/ Vistdal Langtidsplan 

uprioritert 400 130

Reguleringsplan, rasrisko etc er 

under arbeid

Utvidelse E&V skisenter  IV Alpinbakke Eresfjord/ Vistdal Langtidsplan 

uprioritert 6 000 2 000

reguleringsplan, rasrisko etc er under 

arbeid

Øverås badeplass        Vannsportanlegg: Baderampe UU
Øverås grendalag Langtidsplan 

uprioritert

Trening/turløyper Eidsv.IL Trening/turløyper i fjellet 
Eidsvåg IL Langtidsplan 

uprioritert

Eidsvåg stadion Rehab løpebane, friidrett
Eidsvåg IL Langtidsplan 

uprioritert



Handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

2016-2017 (Vedtatt av Utvalg for helse og omsorg Sak 4/15 den 08.12.2015)

Ordinære anlegg 

Friluftslivsanl., turvegar, 

turløyper, turstigar

Anleggstype Søkjar Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

50% av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Tursti Bjørnsonfeltet - 

Prestneset Tursti ca 2 km
Nesset kommune

2016 Div. avklaringer ang. kulturminner

E&V Skisenter. Dagsturhytte: Gapahuk og skileik 
Eresfjord/ Vistdal 

skisenter

Langtidsplan 

uprioritert Friluftsliv/folkehelse

Eresfjord småbåtlag, fiskeplass

Turmål lavterskel  UU-kai på 

moloen/fiskeplass
Eresfjord SBL Langtidsplan 

uprioritert

Turveg rundt Raudsandvatnet 

del II Turveg tilrettelagt. 2,5 -3 km
Raudsand IL Langtidsplan 

uprioritert

Helseløype Eidsvåg fase III

Skileikebakke, naturhelsestudio,                                                      

tursti forlenging
Nesset kom.           + 

evt Eidsvåg IL

Langtidsplan 

uprioritert Friluftsliv/folkehelse

Visa tursti ny del Bergsetbrua - Nerland
Vistdal bygdalag Langtidsplan 

uprioritert



Handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

2016-2017 (Vedtatt av Utvalg for helse og omsorg Sak 4/15 den 08.12.2015)

Nærmiljøanlegg for 

egenorganisert fys.akt.

Anleggstype.                           Jfr. 

Pkt 3.1.8 (V-0732)

Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

Kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

50% av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Ballbinge Eresfjord ballbinge/ballfelt Eresfjord og Vistdal 

fotballklubb Nr. 1 - 2016 592 296 Nytt

Eidsvåg barnehage - 

uteområde 

Aktivitetsløype/hinderløypa Nesset kommune
Nr. 2 - 2016 500 250 Jfr. Investeringsbudsjett 2015.

Eidsvåg barneskole 

uteområde

Nesset kommune

Sykkeltrase/sti Aursjøen - 

Dalsida (Lesja)

Sykkeltrase/tursi Langtidsplan 

uprioritert

Gammelsetra 

skiutfartsområde

Vinterparkeringsplass Langtidsplan 

uprioritert

Arbeid med planlegging og avtaler m 

grunneier.

Desentalisert ordning, 

tilskot til Kulturhus. 

Søknadsfrist 1. mars

Anleggstype Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

1/3 av kostnad  > 

300000,-

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Raudsand gruvemuseum

Standardheving hus; HC-toalett, HC 

inngang/rømmingveger mm.
Raudsand 

gruvemuseum 2016 300 100 Fornye søknad 

Nesset prestegard, 2. etg 

Fjøsen

Utstillingslokale/lager lokalhistorie og 

museum, ENØK tiltak 

Nesset kommune
2016 500 166

Raudsand Samfunnshus Rehabilitering; nytt kjøkken
Raudsand 

samfunnshus

Langtidsplan 

uprioritert 360 120

Storsvingen bygdastue Oppussing/oppgradering
Eidsøra IL Langtidsplan 

uprioritert

Ungdomshuset Bergtun Rehabilitering av scene
Eidsvåg UL Langtidsplan 

uprioritert
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Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og 
område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 

Vedlegg 

1 Forslag til rullert handlingsplan 2017-2018 

 
 

Rådmannens innstilling 

Rullert handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur for perioden 
2017-2018 godkjennes. 

 

 

Saksopplysninger 

Viser til Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013 – 
2016, vedtatt av kommunestyret den 13. desember 2012. Kommunedelplanen har heimel i 
PBL § 11 og er ein temaplan. Det er utarbeidd handlingsplan som skal rullerast kvart år.  

 

Forankring i kommunal plan er mellom anna eit av vilkåra for kunne søkje om tilskot 
gjennom spelemiddelordninga. Handlingsplanen skal ha politisk behandling og 
godkjenning. 

Lag og organisasjonar må melde inn sine planer for hus og anlegg osv. som skal inn på 
handlingsplanen innan den fristen som kommunen set. Kommunen må og sette sine tiltak 
innan dette området på handlingsplanen. Døme på dette er Nessethallen og uteområde 
ved skular og barnehagar som er allment tilgjengelege som park/leikeområde.  

 

Handlingsplanen skal vere ei vurdering av nye planer for anlegg, hus og områder for 
fysisk aktivitet og kultur. Kommunen har eit ansvar for å tenke heilheit og legge forholda 
til rette for gode vilkår for aktivitet som er forankra gjennom kommunedelplanen. Nye 
anlegg skal inn i handlingsplanen og prioriterast etter dei mål og strategiar som ligg i 

Arkiv: 143 
 

Arkivsaksnr: 2012/95-33 
 

Saksbehandler:  Turid Leirvoll Øverås 



vedtekne planer. Prioritering i handlingsplan åleine er ingen garanti for kommunal 
medfinansiering. 

Føresegner om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet V-0732) 
klassifiserer ulike anlegg og har retningslinjer for statlege tilskot (spelemidlane). Vi har 
delt inn handlingsplanen etter desse kriteria så langt det let seg gjere. Dette er viktig for å 
få best mogeleg effekt av eventuelle spelemidlar. 

 

Medvirkning 

Nesset idrettsråd er sentral i høve koordinering av idrettsanlegg og det er viktig at 
idrettslaga og kommunen har god dialog med Idrettsrådet om idear, planer finansiering 
og framdrift. Kommunen har dei siste åra hatt ein generell frist 15. september for å komme 
med innspel.  

Den framlagte planen er  «rydda» i forhold til tilbakemeldingar og i samråd med dei som 
står bak dei aktuelle tiltaka. Det er viktig at tiltaka er realistiske både når det gjeld 
finansiering og praktisk gjennomføring.  

 

Spelemidlar i 2016 

Det vart sendt inn 10 søknader om spelemidlar frå Nesset i 2016. Av desse var 3 nye tiltak. 
Alle vart godkjente av fylkeskommunen og har dermed rett til spelemidlar. Fylket får 
tildelt ein pott frå staten som blir fordelt på godkjente søknader.  Tre av søknadene frå 
Nesset fekk tildeling i 2016; Nessethallen fekk 3 mill. (deltilskot) og Visa tursti del III 
(Elvastien) fekk innvilga 195.000,-. I tillegg fekk Rausand gruvemuseum tildelt kr 123.000,- 
av midlane til kulturhus. Søknader som er godkjende, men fekk avslag i 2016 på grunn av 
manglande midlar vil bli fornya i 2017.  

Det vil bli sendt fornya søknad for Eidsvåg kunstgrasbane, sanitærhus ved Vistdal 
stadion, kaldlager ved Eidsvåg stadion og hus for trakkemaskina til Eidsvåg IL. Til 
nærmiljøanlegga blir det fornya søknad for friidrettsbanen ved Eresfjord stadion, 
ballbinge ved Eresfjord stadion/skule og hinderløypa ved Eidsvåg barnehage. 

 

Rådmannen prioriterer følgjande tiltak på handlingsplanen for perioden 2017-2018: 

Lista er inndelt i kategoriar etter retningslinjene for spelemidlar. 

 

Ordinære anlegg for organisert idrett og fysisk aktvitet: 

1. Nessethallen. Frå før er tildelt 2,5 mill. i 2015 og 3 mill. i 2016. Tiltaket på stå på 
handlingsplanen og søknaden må gjentakast for å få ut resterande inntil 8,9 mill 
som er godkjent. 

2. Rehabilitering av dekket på kunstgrasbanen i Eidsvåg  
Levetida for ein KGB er 8-12 år. Banen var nedslitt både når det gjeld dekket og 
grunnen under. Kommunen søkte om spelemidlar til prosjektet i 2015. Søknaden er 
godkjent. Arbeidet med å skifte dekket er ferdig i 2016 og søknaden om 
spelemidlar blir fornya i 2017. Anleggseigar: Nesset kommune 

3. Eidsvåg stadion. Garasje/kaldlager for idrettsutstyr. Eidsvåg IL bygger lagerhus 
ved Eidsvåg stadion. Planer og søknad vart godkjent i 2016 og søknaden blir fornya 
i 2017. Anleggseigar Eidsvåg IL. 

4. Skianlegg Eidsvågfjellet, garasje for m.a. trakkemaskin. Eidsvåg IL bygger 
garasje og lager for trakkemaskin og anna utstyr for oppkøyring av skiløyper på 
fjellet i Eidsvåg og omegn. Planer og søknad vart godkjent i 2016 og søknaden blir 
fornya i 2017. Anleggseigar Eidsvåg IL. 

http://www.regjeringen.no/Upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732B-2014.pdf


5. Garderobehus ved Vistdal stadion. Huset er bygd av Vistdal IL. Planer og søknad 
er godkjent og søknaden blir fornya i 2017. Anleggseigar Vistdal IL. 

 

Ordinære anlegg for friluftsliv: 

1. Blåfjellstien. Meisalfjellet hytteforening har tatt initiativ til tilrettelegging og 
opprusting av turstien fra Meisalvatnet til Blåfjellet. Ny søknad i 2017 som er 
under utarbeiding. Anleggseigar er Meisalfjellet hytteforening. 

 

Nærmiljøanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet: 

1. Friidrettsanlegg Eresfjord stadion. Eresfjord idrettslag har starta arbeidet med 
renovering og oppgradering av friidrettsanlegget på Eresfjord stadion. Anlegget 
ligg i tilknytning til Eresfjord skule og blir brukt i friminutt og til kroppsøving. 
Anlegget er tilgjengeleg for alle også utanom skuletida. Nesset har ikkje gode 
friidrettsanlegg utanom dette. Eresfjord IL finansierer anlegget med eksterne 
tilskot, dugnad og eigne midlar. Godkjent søknad om spelemidlar blir fornya i 
2017.  Anleggseigar: Eresfjord Idrettslag  

2. Ballbinge Eresfjord.  Eresfjord og Vistdal fotballklubb planlegg å bygge ein 
ballbinge ved Eresfjord skule. Dette blir eit anlegg tilknytt til uteanlegget ved 
skulen som også kan brukast i skuletida. Søknaden er godkjent og blir fornya i 
2017. Anleggseigar: Eresfjord og Vistdal fotballklubb.  

3. Hinderløype Eidsvåg barnehage. Uteområdet ved Eidsvåg barnehage vil vere ein 
del av fritidspark ved Eidsvåg stadion, kunstgrasbanen og skuleområdet i Eidsvåg. 
Tilgjengelig for alle utanom barnehagetida. Anlegget blir finansiert gjennom 
budsjett til uteområde, dugnad frå foreldre, eksterne tilskot og spelemidlar. Søknad 
om spelemidlar er godkjent og blir fornya i 2017. Anleggseigar: Nesset kommune. 

4. Naturklatrejungel ved Skogtun familiepark. Rød vel planlegg naturklatrejungel 
ved Skogtun familiepark. Ny søknad som er under utarbeiding. Anleggseigar er 
Rød vel. 
 

Vurdering 

Tiltaka som blir sett opp på prioritert plass viser at det er stor aktivitet og mykje 
engasjement når det gjeld arbeid med anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet.  
Det er og mange tiltak som står på kommande års eller langtids prioritering. Desse kan 
hentast fram i planperioden dersom det blir teke initiativ frå eigarane av tiltaka og skaffa 
finansiering. Søknader som er godkjende av fylket med har fått avslag på grunn av 
manglande midlar, blir fornya slik som dei er. 
I prioriteringa er det berre teke med tiltak som det er aktuelt å søke om spelemidlar til i 
2017. Kommunal prioritering er ingen garanti for kommunal medfinansiering.  

 

Økonomiske konsekvensar 

Med unntak av dei tiltaka som er inne i rådmannens forslag til økonomiplan for 2017, har 
ingen av dei prioriterte tiltaka økonomiske konsekvensar for Nesset kommune. 

 

Betydning for folkehelse 

Alle tiltaka har stor betydning for aktivitet, fysisk aktivitet og folkehelse. Dugnadsarbeid 
og engasjement i nærmiljøet er med å skape samhald i bygda og eigarskap til anlegga. 
Mange av tiltaka har særleg stor betyding for aktivitet retta mot barn og unge. 

 



Forslag til handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 

fysisk aktivitet og kultur 2017-2018.

Ordinære anlegg for 

organisert idrett og fysisk 

aktivitet

Anleggstype Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

1/3 av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Nessethallen Fleirbrukshall, Eidsvåg

Nesset kommune

Nr. 1 - 2017 53.000 8 900

Idrettsfunksjomnell godkjenning 

fornya av dep des 2015.  Søknad om 

spelemdiar gjentas for 2017

Rehabiliterinng av dekke på 

kunstgrasbanen i Eidsvåg

Rehabilitering av Kunstgras, 

fotballbane
Nesset kommune

Nr. 2 - 2017 4.500 1.350

Fornye søknad i 2017 8                   

(Jfr. Investeringsbudsjett 2016). 

Eidsvåg stadion  

Garasje/kaldlager 

Idrettshus: Garasje kaldlager for 

vedlikehold og  utstyr til fotball og 

allidrett

Eidsvåg IL

Nr. 3 - 2017 600 200 Fornye søknad i 2017

Eidsvåg skianlegg på fjellet 

Garasje for tråkkemaskin 

Idrettshus: Garasje og lager for 

vedlikehold og  utstyr skianlegg

Eidsvåg IL Nr. 4 - 2017 600 200 Fornye søknad i 2017

Vistdal stadion, hus Idrettshus: Garderobehus toalett Vistdal IL Nr. 5 - 2017 450 150 Fornye søknad i 2017

Eidsvåg stadion  Klubbhus 

Eidsvåg IL

Idrettshus:  rehab/påbygg toalett, 

garderobe  kiosk

Eidsvåg IL

Uprioritert

Utvidelse E&V skisenter I Stadion, forlenging utvidelse av 

langrennstrase
Eresfjord/ Vistdal 

skisenter Uprioritert 1 000 330

Reguleringsplan, rasrisko etc er 

under arbeid

Utvidelse E&V skisenter  II Idrettshus: servicebygg/kiosk, lager 

og varmestue

Eresfjord/ Vistdal 

skisenter

Langtidsplan 

uprioritert 750 250

reguleringsplan, rasrisko etc er under 

arbeid

Utvidelse E&V skisenter  III Dagløype rundt Thorhus -vatnet   

Løypetrase u/lys 2000 m
Eresfjord/ Vistdal Langtidsplan 

uprioritert 400 130

Reguleringsplan, rasrisko etc er 

under arbeid

Utvidelse E&V skisenter  IV Alpinbakke Eresfjord/ Vistdal Langtidsplan 

uprioritert 6 000 2 000

reguleringsplan, rasrisko etc er under 

arbeid

Øverås badeplass        Vannsportanlegg: Baderampe UU
Øverås grendalag Langtidsplan 

uprioritert

Trening/turløyper Eidsv.IL Trening/turløyper i fjellet 
Eidsvåg IL Langtidsplan 

uprioritert

Eidsvåg stadion Rehab løpebane, friidrett
Eidsvåg IL Langtidsplan 

uprioritert



Forslag til handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 

fysisk aktivitet og kultur 2017-2018.

Ordinære anlegg 

Friluftslivsanl., turvegar, 

turløyper, turstigar

Anleggstype Søkjar Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

50% av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Blåfjellstien Tursti fra Meisalfjellet til Blåfjellet Meisalfjellet 

hytteforening 2017 Nytt

Turveg rundt Raudsandvatnet 

del II Turveg tilrettelagt. 2,5 -3 km
Raudsand IL

2017 Nytt

Tursti Bjørnsonfeltet - 

Prestneset Tursti ca 2 km
Nesset kommune Langtidsplan 

uprioritert Div. avklaringer ang. kulturminner

E&V Skisenter. Dagsturhytte: Gapahuk og skileik 
Eresfjord/ Vistdal 

skisenter

Langtidsplan 

uprioritert Friluftsliv/folkehelse

Eresfjord småbåtlag, fiskeplass

Turmål lavterskel  UU-kai på 

moloen/fiskeplass
Eresfjord SBL Langtidsplan 

uprioritert

Helseløype Eidsvåg fase III

Skileikebakke, naturhelsestudio,                                                      

tursti forlenging
Nesset kom.           + 

evt Eidsvåg IL

Langtidsplan 

uprioritert Friluftsliv/folkehelse



Forslag til handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, 

fysisk aktivitet og kultur 2017-2018.

Nærmiljøanlegg for 

egenorganisert fys.akt.

Anleggstype.                           Jfr. 

Pkt 3.1.8 (V-0732)

Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

Kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

50% av kostnad

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Eresfjord stadion 

Friidrettsanlegg

Rehabilitering av løpebane, 

hoppegrop etc
Eresfjord IL

Nr. 1 - 2017 512 165 Fornye søknad i 2017

Ballbinge Eresfjord ballbinge/ballfelt Eresfjord og Vistdal 

fotballklubb Nr.2 - 2017 592 296 Fornye søknad i 2017

Eidsvåg barnehage - 

uteområde 

Aktivitetsløype/hinderløypa Nesset kommune
Nr.3 - 2017 500 250

Fornye søknad i 2017                       

(Jfr. Investeringsbudsjett 2015)

Naturklatrejungel Naturklatrejungel ved skogtun 

familiepark

Rød vel
Nr. 4 - 2017 Nytt

Skatepark i Eidsvåg Skatebrett/rullebrettbane ? Uprioritert Nytt

Sykkeltrase/sti Aursjøen - 

Dalsida (Lesja)

Sykkeltrase/tursti Langtidsplan 

uprioritert

Gammelsetra 

skiutfartsområde

Vinterparkeringsplass Langtidsplan 

uprioritert

Arbeid med planlegging og avtaler m 

grunneier.

Desentalisert ordning, 

tilskot til Kulturhus. 

Søknadsfrist 1. mars

Anleggstype Søkjar / 

tiltakshavar

Kommunal 

prioritering

kostnads

overslag

Maksimalt 

tilsk.spelemidlar 

1/3 av kostnad  > 

300000,-

Merknad ang. søknad, kategori 

mm

Raudsand Samfunnshus Rehabilitering; nytt kjøkken
Raudsand 

samfunnshus

Langtidsplan 

uprioritert 360 120

Storsvingen bygdastue Oppussing/oppgradering
Eidsøra IL Langtidsplan 

uprioritert

Ungdomshuset Bergtun Rehabilitering av scene
Eidsvåg UL Langtidsplan 

uprioritert



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 27/16 09.11.2016 

Nesset formannskap  24.11.2016 

Nesset kommunestyre  15.12.2016 

 
 
 

Endring vedtekter, åpningstider i SFO 

Vedlegg 

1 SFO vedtekter 

 
 

Rådmannens innstilling 

Vedtekter for SFO i Nesset pkt. 4 og 5 endres med sikte på å tilby helårsåpen SFO.  

Utvida åpningstid i ferier finansieres med at satsene for opphold i SFO-ordninga økes til kr. 1900,- 
for hel plass og kr. 1300,- for halv plass. Dette inkluderer morgentilbud. Det faktureres i 11 mnd. 

Endringen gjelder fra 1/8-17.  

 

Vedtektene endres til: 

 

 4. Foreldrebetaling:  

Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  

Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som ønskjer det, kan bruke ordninga. Gjeldande  

satsar ligg ved i eige dokument.  

Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen.  

Betalinga skjer forskotsvis på tilsende innbetalingsgiro. Ein betaler for elleve månader  frå 1.aug. til 

30.juni. Kommunen har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande betaling.  

Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I spesielle 

tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.  

 

Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  

handsamast i kommunestyret 

 

 

 

 

 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/954-1 
 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 



5. Opphald: 
Den kommunale skulefritidsordninga (SFO) er et tilbod til elever i 1. – 4. klasse som trenger tilsyn 

utanom ordinær skuletid.  

Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet til 
brukarane.  
SFO tilbyr opphald i haust- og vinterferie, i dagane før jul t.o.m. 23.des. i 3 dagar mellom 
palmesøndag og skjærtorsdag og i sommarferien unntatt 3 veker i juli og veka før skulestart. 
Tilbodet i feriane blir gjeve ved SFO i Eidsvåg.  
Skulane gjennomfører bindande påmelding til opphald i dei forskjellige feriane innan 1.sept. kvart 
år. 
SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein halv 

plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 

 

 

Saksopplysninger 

Skolefritidsordningene i Nesset har i utgangspunktet hatt ordinært tilbud som har fulgt skoleruta. I 
tillegg har det vært gitt tilbud i skolens høst-/vinterferie og delvis om sommeren hvis det har vært 
nok påmeldte. Tilbudet har variert fra år til år og det har vært usikkerhet blant foreldre om det 
kom tilbud om opphold i ferier. 

Etter initiativ fra politisk hold og fra foreldre er det sett på muligheten for å tilby opphold i ferier 
som fast ordning. I skissen til løsning beskrives et tilbud om opphold i skolens ferier (høst-, jule-, 
vinter-, påske- og sommerferie) som fast ordning der foreldre melder behov allerede i starten av 
skoleåret. Videre er det sett på hvordan dette kan finansieres.  

 

Vurdering 

Det har lenge vært et behov for foreldre å ha tilbud om SFO i skolens ferier. Mange har ikke gode 
nok ordninger for tilsyn når barna har fri fra skolen og foreldrene må på arbeid. Tilbudet fram til 
nå har vært litt tilfeldig og foreldre har vært usikre på om en kunne regne med det. 

 

Ved å utvide SFO-året blir tilbudet forutsigbart og foreldre vil kunne planlegge på lang sikt. Det vil 
fortsatt være nødvendig med påmelding for å kunne planlegge bemanning. 

 

Vedtektene gir fra før grunnlag for å samle barn fra hele kommunen på den skolen med flest 
påmeldte. I forslaget til endring legges ferietilbudet til SFO i Eidsvåg. Det vil fortsatt være et tilbud 
for elever fra alle skolene. 

 

I den foreslåtte ordningen åpnes det for tilbud i høst- og vinterferie, samt om sommeren unntatt 4 
uker. Dette har vært delvis praktisert tidligere. I tillegg gis tilbud i påskeuka og i hverdagene etter 
skoleslutt i desember fram til og med 23.des. Dette gir 35 dager ekstra åpningstid utenom 
skoleruta. 

 

Finansiering av utvida åpningstid kan gjøres enten ved en generell økning av betaling uavhengig 
om en bruker ferier eller ikke, eller at bare de som bruker SFO i feriene betaler ut fra vedtatte 
time/dag/ukesatser.  

 

Økte kostnader: 

Beregna lønn 3 voksne i 35 dager: 250.000,- (inkl. sos. kostnader) 

Rådmannen vil gå inn for at kostnader ved utvida åpningstid finansieres ved økt foreldrebetaling 

 

Ved 40 barn i helplass vil foreldrebetaling måtte økes med kr. 6250,- pr. år pr. barn.  



Fordelt på 11 mnd. blir prisen kr.1900,- pr. mnd. for hel-plass. For å forenkle administrasjon og 
saksbehandling vil hel- og halvplass inkludere morgentilbud. 

 

Utgifter til lokaler er ikke beregnet. 

 

 

Nesset har pr. i dag rimelige SFO-takster sammenlignet med kommunen rundt oss. Det fremgår av 
tabellen at selv etter en foreslått prisøkning vil Nesset ha rimelige takster. 

 

Kommune pr. i dag  Pris hel plass 
pr. mnd. 

Tilbud utover skoledager 

Nesset Kr. 1.500,- Nei 

Molde Kr.2.771,- Ja 

Gjemnes Kr. 2.725 ? 

Rauma Kr. 2.450,- Nei 

Sunndal Kr.   765,- Nei  

Fræna Kr. 2.409,- Nei 

Eide Kr. 2.340,- Ja 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

 

Betydning for folkehelse 

Forutsigbarhet i tilbudet gir større mulighet for å planlegge ferietid og fridager for foreldre. 



Nesset kommune 
Rådmannskontoret 
 

VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNINGA 

I GRUNNSKOLEN I NESSET 
 

Formål: 

1. Målet med Skolefritidsordninga i Nesset å vere eit godt tillegg til skolen og eit trygt og 

triveleg fritids-tilbod til barn på 1.-4. klassetrinn i grunnskolen i Nesset. 
 

Grunnlag: 

2. Nesset Kommune eig og driv SFO som ein heilskapeleg del av verksemda i skulen. SFO blir 

oppretta i dei krinsane der minst 6 barn er påmelde ordninga ved utgangen av april. Ved færre 

enn 6 påmelde kan rektor organisere SFO i kombinasjon med andre tilbod viss det er 

økonomisk forsvarleg. 
 

 

Innhald: 

3. Innhaldet i SFO skal vere variert og tilpassa barna sine behov og føresetnader. Tilbodet skal  

 vere i tråd med skolen sine overordna mål og knytast til lokalmiljøet. Andre organisasjonar    

 som til dømes musikkskole, kan komme inn med sine tilbod i samråd med leiinga av SFO. 
 

Foreldrebetaling: 

4. Foreldrebetalinga skjer etter dei satsar og reglar som blir vedtekne i Nesset Kommunestyre.  

Betalinga bør vere på eit slikt nivå at alle som  ønskjer det, kan bruke ordninga.  Gjeldande  

satsar ligg ved i eige dokument. 

Det er søskenmoderasjon 20 % i tråd med prinsippa for barnehagen. 

 Betalinga skjer forskotsvis på tilsende innbetalingsgiro. Ein betaler for ti månader ca. frå 

18.aug. til 18.juni. Kommunen har rett til å seie opp plassar ved tre månaders manglande 

betaling. 

Foreldrebetalinga blir halvert når barn er borte over ein månad på grunn av sjukdom. I  

 spesielle tilfelle kan fritak for betaling vurderast på bakgrunn av grunngjeven søknad.    
 

          Servicekontoret tek seg av foreldrebetaling etter grunnlag motteke frå eieningsleiar/dagleg  

leiar.      
 

Betalingssatsane blir regulert årleg i tråd med konsumprisindeksen. Regulering utover det må  

handsamast i kommunestyret        

Opphald: 

5. Den kommunale skolefritidsordninga følgjer i utgangspunktet skoleåret, og dekkjer tida etter  

skoleslutt til kl. 16.00.  Eventuelt opphald før skoletid, om ettermiddagen etter kl. 16,  i haust-

og vinterferie må avtalast og betalast ekstra for, i tråd med gjeldande satsar. Dette tilbodet kan 

også gjevast i barnehagen dersom dei har kapasitet til å ta imot. Minst 6 barn må vere 

påmelde for opphald i sommar-, haust- og vinterferie for å halde ope. Unnatak kan gjerast i 

spesielle tilfelle.  Tilbodet i feriane kan samordnast for heile kommunen og gjevast i den 

skolefritidsordninga som har flest påmelde. Ferieopninga gjeld berre dersom kommunen 

greier å skaffe kvalifisert personale. 
 

Sommartilbod : behovsundersøking gjennomførast i mars med bindande påmelding innan 1. 

april.  
 

Opningstidene blir fastsett i den enkelte SFO tilpassa organisering av skoledagen og behovet 

til brukarane. 
 

 SFO er brukartilpassa så langt det let seg gjere innafor økonomiske rammer. Det tyder at ein 

halv plass har inntil 8 t/v som kan fordelast etter den til kvar tid gjeldande timeplan. 
 

Skyss: 

6. Skyss til og frå SFO er foreldra sitt ansvar i dei tilfella ein ikkje kan nytte ordinær skuleskyss. 

 

 

 



Opptak: 

7. Opptak til SFO skjer etter påmelding innan 1. april.  Alle elevar i 1.-4. klasse som har søkt i  

 rett tid får plass.  I særlige tilfelle kan og eldre barn nytte SFO-tilbodet. For  

 barn med spesielle behov kan det gjevast tilrettelagt tilbod i samarbeid med andre.    

 Påmelding til SFO i løpet av året kan gjerast viss det er ledig plass, eller viss skolen har dei  

  nødvendige ressursar til å sette inn ekstra bemanning. 
 

Oppseiing: 

8.  Oppseiing av plass i løpet av året må gjerast skriftleg med minimum ein månads varsel og  

 seinast 1. mars. Oppseiinga blir då gjeldande frå 1.april. 
 

Leiing: 

9.   SFO skal leiast av rektor som har 8% administrasjonstid til formålet. Dersom SFO har meir  

enn 10 elevar skal det vere dagleg leiar med administrasjonstid i samsvar med gjeldande 

regelverk tilpassa komprimert arbeidsår.  Personalet sine stillingsstorleikar blir tilpassa elevtal 

og opningstid.  

   Einingsleiar har det overordna pedagogiske, administrative og økonomiske ansvaret for SFO  

 ved sine skolar. Han set opp budsjett og arbeidstidsplan for dei tilsette i samråd med dagleg  

 leiar. Han syter og for at det blir sett opp plan for det pedagogiske arbeidet gjennom året.   

 Einingsleiar har og ansvar for tilsetting, påmelding og rapportering til GSI. 
 

Personale: 

10. Personalet i SFO får inntil 37,5 timar til etterutdanning etter tilsettingsprosenten sin. Denne  

 kan leggast samtidig med lærarane si 39. skuleveke. I tillegg får dei tid til felles-planlegging,  

 foreldremøte og jamnleg samarbeid.  
 

Sakshandsaming: 

11. Rådmannen handsamar saker for SFO på same vis som for barnehage og den andre   

 verksemda i skolen.  Det gjeld og tilrettelegging for etterutdanning av personalet. 
 

Styreorgan: 

12. Samarbeidsutvalet på kvar skole er styre også for SFO. Samansettinga av samarbeidsutvalet  

 må vere slik at foreldre med barn i SFO er sikra ein representant. Sameleis må dei tilsette vere 

 representerte. Slik representasjon kan sikrast ved utviding av samarbeidsutvalet, eller ved at  

 ein av foreldrerepresentantane blir valt mellom SFO-foreldra. 
 

Vedtaksorgan: 

13. Revisjon av vedtektene må handsamast i kommunestyret. 

 

        ********** SFO ********** 
 

Vedtektene er revidert i Nesset kommunestyre sitt møte den 16.06.98 sak K 078/98 

Vedtektene er revidert i Nesset kommunestyre sitt møte den 26.10.00, sak 119 

Vedtektene er revidert i Nesset kommunestyre sitt møte den 29.09.05, sak 080 – (pkt. 2 andre ledd, 

pkt 12 og pkt13, som følge av omstilling) 

Vedtektene er revidert i Nesset kommunestyre sitt møte den 29.11.07, sak K 125/07 

Vedtektene er revidert i Nesset kommunestyre sitt møte den 20.05.10, sak 043 – (tillegg til pkt 4 og 

endring i pkt 5, 1. avsnitt )  

Vedtektene er revidert i Nesset kommunestyre sitt møte den 24.04.14, sak 31/14 – (tillegg til pkt 2 

og stryking av setning ang. SFO i Eikesal ) 
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