
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur 

Møtested:  Nesset prestegard 

Dato: 08.02.2017 

Tidspunkt: 14:00 - 1800 

 

 

 

Orienteringer: 

 Resultater Nasjonale prøver og kommunebidragsindikator for Nesset v/skolefaglig rådgiver 

 Arbeidet med driftsmodell for Nessethallen v/kulturleder 

 Status for Nesset Prestegård og omvisning v/Bjørn Ølander, Romsdalsmuseet 

 Ny finansiering av Frivilligsentralen konsekvenser for organisering – statstilskuddet blir overført til 
kommunen i rammeoverføringa, v/kulturleder 

 

Årsmøte i Frivilligsentralen blir i tilknytning til OK-møtet den 15. mars. 

 

 

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

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Eva Solstad Alme Kari Gussiås 

leder sekretær 
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PS�1/17�Godkjenning�av�protokoll�fra�forrige�møte



PS�2/17�Referatsaker



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

 

Referat fra styremøte i PPT Sunndal, Tingvoll og Nesset 
Møtested: PPT’s møterom 
Dato:  21.10.2016 
Tidspunkt: 09.00 – 12.50 
 
Følgende faste medlemmer møtte:        
Navn:    Funksjon:  Representerer:        
Marit Selfors Isaksen  Styreleder  Sunndal kommune pol.  
Eva Solstad Alme   Nestleder  Nesset kommune pol  
Liv Ingrid Horvli  Medlem  Sunndal kommune adm.  
Frode Sundstrøm   Medlem   Nesset kommune adm. 
Per Magne Waagen Medlem  Tingvoll kommune adm.   
Bente Stafsnes  Medlem   Ansattes representant 
   
  
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn:    Funksjon:  Representerer: 
Bjørn Slettbakk  Medlem  Tingvoll kommune adml. 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn:    Funksjon:  Representerer: 
Gerd Anne Bråttvik     Tingvoll kommune adm.  
 
Saker til behandling: 
Sak 1-2016/17: Årsmelding 2015/16 
Vedtak:  
Framlagte Årsmelding 2015/16 vedtas med følgende tillegg:  

- Styret ber kontorleder legge fram en sak om hvordan Sunndal, Tingvoll og 
Nesset kan styrke kompetansen i barnehage og skole med sikte på å gi et 
bedre og mer helhetlig tilbud til barn/elever med store sammensatte vansker. 
Det må undersøkes om det er mulig å søke prosjektmidler til arbeidet. 

- Styret ber om at det i neste årsmelding redegjøres for kontorets samla 
tidsbruk fordelt mellom barnehage, grunnskole, videregående skole og 
voksenopplæring. Likeledes at tidsbruken fordelt på de tre eierkommunen 
kommer fram. 

Enstemmig. 
 
Sak 2-2016/17: Regnskapsrapport pr. 28.09.2016 
Vedtak: 
Framlagte regnskapsrapport tas til etterretning.  
Enstemmig. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Sak 3-2016/17: Budsjett 2017 
Vedtak: 
Foreslått økning fra budsjett 2016 til budsjett 2017: kr 437 730,- skal reduseres med 
kr 240 000. 
Nominell økning av budsjett etter styrevedtak tas fra ubundne fond. 
Enstemmig. 
 
Sak 4-2016/17: Beredskapsteam mot mobbing (BMM)  
Vedtak: 
Framlagte orientering tas til vitande.  
Enstemmig. 
 
Kristin Øksenvåg fra fylkesmannen i Møre og Romsdal deltok i behandling av denne 
saken. 
 
Sak 5-2016/17: Lønnsforhandlinger kontorleder 
Trond Hansen Riise fratrådte under behandling av saken. 
Vedtak: 
Styreleder Marit Isaksen og styrerepresentant fra Nesset, Frode Sundstrøm 
forhandler med utdanningsforbundet om lønn til daglig leder. 
Enstemmig. 
 
Sak 6-2016/17: Stedfortreder for leder 
Vedtak: 
Framlagte avtale om stilling som stedfortreder for leder vedtas med følgende 
endringer: 
Oppgaven – fordele nye saker, settes som eget kulepunkt. 
Enstemmig. 
 
Styret drøftet saken og presiserte at stedfortreder må ha en samlet arbeidsbelastning 
som er forsvarlig. 
 
NB!  
Dato for neste styremøte: Fredag 16.12.2016 kl. 12.00 – 16.00. Møtet starter med 
julelunsj der de ansatte også inviteres. 

 
 
 

Marit Sefors Isaksen (sign)    Trond Hansen Riise 
Styreleder        Sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
Vedlegg til protokoll Sak 3-2016/17: Budsjett 2017 
 
 
Vedtak: 
Foreslått økning fra budsjett 2016 til budsjett 2017: kr 437 730,- skal reduseres med kr 240 000. 
Nominell økning av budsjett etter styrevedtak tas fra ubundne fond. 
Enstemmig 
 
 
Vi har redusert lønn og sosiale utgifter med kr. 200 243, og varer og tjenester med kr.  40 000, til 
sammen kr 240 243.  Budsjett økning 2016 til 2017 blir da 2,95%; kr 197 487 som belastes ubundne 
fond. 
 

  
Diff 2016 – 2017 i budsjettforslag: 437 730 

Reduksjon etter styrevedtak: 240 243 

Diff. 2016 -2017 etter styrevedtak 197 487 

Budsjett 2016 6 690 461 

Budsjett etter styrevedtak 6 887 948 
  





Refusjonsbudsjett 2017 korrigert etter styrevedtak 21.10.2016

Kommunene Fylkeskom.

Lønn i faste stillinger 4 144 380 4 144 380

Seniortillegg 34 179 34 179

Lønn vikar for perm. Personell 83 912 83 912

Forventet lønnsvekst 15 000 15 000

Avtalefestede tillegg 48 000 48 000

Telefongodtgjørelse 15 000 15 000

Gruppelivsforsikring 8 000 8 000

Ulykkesforsikring 4 000 4 000

Arbeidsgiverandel pensjon 778 587 778 587

Arbeidsgiveravgift 543 890 543 890

Kontormateriell 9 000 9 000

Litteratur/abonnementer 8 000 8 000

Arbeidsmateriell i undervisningen 7 000 7 000

Bevertning 9 000 9 000

Velferdstiltak ansatte 2 000 2 000

Telefonutgifter 11 000 11 000

Kommunikasjon 1 000 1 000

Portoutgifter 8 000 8 000

Stillingsannonser 0 0

Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 66 000 66 000

11501 kursutg. Prosjekt 99240 200 000 200 000

Km.godtgjøring- oppg.pliktig, ansatte 60 000 60 000

Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 8 000 8 000

Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.plikt. 14 000 14 000  

Drivstoff/olje 8 000 8 000

Strøm 32 000

Husleie, leie av lokaler 361 000

Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000

Renholdstjenester 103 000

Kontingenter 6 000 6 000

Inventar 7 000

Utstyr 5 000 5 000

Edb-utstyr 18 000 18 000

Leie, leasing og kjøp av transportmidler 66 000 66 000

Serviceavtaler 88 000 88 000

Konsulenttjenester 20 000 20 000

overførte lønnsmidler seniortiltak 45 000 45 000

Momskomp. utgift - drift 50 000 50 000

Sum utgifter 6 384 948 6 887 948

Refusjon fra fylkeskommuner -710 051

Prosjektmidler overført fra 2016 -300 000 -300 000

Bruk av fondsmidler etter styrevedtak -197 487 -197 487

Sum inntekter -1 207 538

Sum netto utgift 5 177 410 6 390 461

Fordeling kommunene etter elevtall Antall Grunnlag Andel budsj.2016 Diff.2016-2017 Økn.ant.elever

Sunndal kommune prognose 2017/18 806 5 177 410 2 868 036     2 747 417 120 619 16 

Tingvoll kommune 2017/18 352 5 177 410 1 252 542     1 213 732 38 810 3

Nesset kommune prognose 2017/18 297 5 177 410 1 056 832     1 032 890 23 942 0

1 455 5 177 410     4 994 039 183 371 19

Fordeling fylkeskomm etter antall faglige stillinger : Grunnlag Andel

Fylkeskommunens andel (0,75/6,75) av 6 390 461 710 051        711 505 -1 454

Totalt fylkeskommunen 710 051        

Budsjett 2017 Budsjett 2016 Diff.2016-2017

Sunndal kommune kontorhold 503 000 498 000 5 000

Sum lønnskostnader 5 674 948 5 471 461 203 487

SUM varer og tjenester 1 213 000 1 219 000 -6 000

SUM budsjett 6 887 948 6 690 461 197 487



 

 

 



Fordelte Betalt Avregning

kostnader forskudd

Møre og Romsdal fylkeskommune -          

Tingvoll kommune -            

Nesset kommune -          

Sunndal kommune -          

 -          -          

Tillegg Sunndal kommune  

Sunndal kommune (og fylket) Renhold

Husleie

Inventar  

Strøm

Sunndal kom. 0

Sum Sunndal kommune: -              

-                

-                

  

 

 

 



Sunndal kommune

Fordelings Konto Ansvar Tjeneste Til fordeling Forskuddsfordelt Avregning

%

Grunnskolen 25 % 13500 2011 2020 -                   

Spesial undervisning 50 % 13500 2011 2021 -                   

Voksenopplæring 10 % 13500 2011 2130 -                   

Integrering SFO 4 % 13500 2013 2150 -                       -                   

Integrering barnehage 11 % 13500 2015 2010 -                   

100 % -                       -                   

  

Motkonto: 16900.9920.1905  

  

Sunnndal

Utgifter etter elevtal

husleie og lignende

 

  

 



Budsjett 2017 korrigert etter styrevedtak 21.10.2016
 PPT Budsjett 2017 Budsjett 2016 Budsjett 2015

10100 Lønn i faste stillinger 4 144 380 4 022 695 3 797 921

10102 Avtalefestede tillegg 48 000

10105 Seniortillegg 34 179

10202 Lønn vikar for perm.personell 83 912 0 202 979

10199 Forventet lønnsvekst 15 000 146 856 140 032

10508 Telefongodtgjørelse 15 000 15 000 15 000

10901 Gruppelivsforsikr. Trekkpliktig 8 000 8 000 8 000

10902 Ulykkesforsikring Trekkpliktig 4 000 4 000 4 000

10903 Arbeidsgiverandel pensjon 778 587 750 520 750 228

10990 Arbeidsgiveravgift 543 890 524 390 521 325

Sum lønnskostnader 5 674 948 5 471 461 5 439 485

11000 Kontormateriell 9 000 12 000 12 000

11001 Litteratur/abonnementer 8 000 8 000 6 000

11051 Arbeidsmateriell i undervisningen 7 000 10 000 10 000

11151 Bevertning 9 000 10 000 20 000

11201 Velferdstiltak ansatte 2 000 2 000 2 000

11300 Telefonutgifter 11 000 11 000 11 000

11302 Kommunikasjon 1 000 2 000 2 000

11303 Portoutgifter 8 000 9 000 9 000

11400 Stillingsannonser 0 6 000 5 000

11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 66 000 70 000 217 000

11500 Kursutgifter prosjekt 99240 200 000 150 000

11600 Utgifter og godtgjørelse for reise, diett mil m. 60 000 68 000 60 000

11602 Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 8 000 10 000 12 000

11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.plikt. 14 000 15 000 20 000

11702 Drivstoff/olje 8 000 9 000 9 000

11800 Strøm 32 000 32 000 35 000

11851 Yrkesskadeforsikring 1 000 1 000 1 000

11900 Husleie, leie av lokaler 361 000 360 000 350 000

11950 Kontingenter 6 000 6 000 6 000

12000 Inventar 7 000 7 000 5 000

12001 Utstyr 5 000 5 000

12002 Edb-utstyr 18 000 20 000 15 000

12100 Leie, leasing og kjøp av transportmidler 66 000 67 000 66 000

12400 Serviceavtaler 88 000 100 000 95 000

12600 Renholdstjenester 103 000 99 000 99 000

12700 Konsulenttjenester 20 000 20 000 20 000

12901 Overførte lønnsutgifter seniortiltak 45 000 55 000 60 000

14290 Merverdiavgift utenfor mva-loven 50 000 55 000 60 000

Sum varer og tjenester 1 213 000 1 219 000 1 207 000

Utgifter 6 887 948 6 690 461 6 646 485

Prosjektmidler DUB 0 0 -150 000

Prosjektmidl.99240 Overf. Fra 2016 -300 000 -200 000 0

Styrking fra ubundne fond -197 487 -200 000 0

Refusjon BS logoped 0 -86 917 -477 196

Refusjon politiske verv 0 0 -40 000

17300 Refusjon fra fylkeskommuner -710 051 -711 505 -664 365

17500 Refusjon fra kommuner -5 177 410 -4 994 039 -4 825 924

17500 Refusjon politiker 0 0 0

17500 Husleie o.a. som dekkes av Sunndal komm -503 000 -498 000 -489 000

Inntekter -6 887 948 -6 690 461 -6 646 485

Netto 0 0 0



 



Tøndergård skole og ressurssenter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 25. NOVEMBER 2016 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide     Molde kommune 
  Rune Skjørsæther    Nesset kommune 

Aud Solveig Pedersen Malmedal  Fræna kommune   
  Rolf Harald Blomvik    Aukra kommune 

May Britt Skavnes (vara)   Vestnes kommune 
Eva Karin Gråberg    Rauma kommune 

      
For øvrig møtte:  

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

 
Gjemnes, Midsund og Eide kommuner og Kari Volden meldte forfall.  
 

SAK 50/16 REFERATSAKER 

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

SAK 51/16 BUDSJETTFORSLAG 2017 

Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner forslag til budsjett for 2017 med en 
utgifts- og inntektsramme på kr. 55.386000,-. 
 

SAK 52/16 FORSLAG TIL INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2017 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner investeringsbudsjett 2017. 

SAK 53/16 SELSKAPSAVTALE 

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

SAK 54/16 KJØP AV NY MINIBUSS 
Enstemmig vedtak: 

 Styret godkjenner kjøp av minibuss, 16 seter Mercedes Benz Sprinter 2012. 

 Midler fra drift 2016 overføres til investeringsbudsjett 2016 for finansiering. 
 
 
Møtet slutt kl. 14.30 
 
Eli Bakke, sekretær 



 
 
 
 
 

STYREMØTE 
 

25.11.2016 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 Saksliste og sakspapirer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

 
Bankgiro: 4202 20 98750 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

2 

 
 
 

Molde 25.11.2016 
 

 
 
 
Styrerepresentantene v/Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER TIL STYREMØTE FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

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

 
Møtet avholdes: 
 
- Dato:                 Fredag 25.11.16 
- Tid:     Kl. 13.00 
- Sted:     Kantina, Tøndergård skole og ressurssenter 
 
Saksliste: 
 

SAK 50/16 Referatsaker ...................................................................................... 3 
SAK 51/16 Budsjettforslag 2017 .......................................................................... 4 

SAK 52/16 Forslag til investeringsbudsjett for 2017 .......................................... 10 
SAK 53/16 Selskapsavtale ................................................................................ 12 

SAK 54/16 Kjøp av ny minibuss ........................................................................ 13 

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



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

 
Bankgiro: 4202 20 98750 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 
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          Molde 27.11.15 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 50/16 Referatsaker 
Jnr
. 

Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

712 pers.mappe 31.10.2016 Jan Helge Fjørtoft Avtale videreutdanning 2016-17 

726 ventilasjonS 04.11.2016 VVS Planlegging AS Notat etter befaring 

728 808 07.11.2016 HT Bil & Buss Tilbud på ny minibuss, Ford Transit 

729 808 07.11.2016 Bertel O. Steen Tilbud på ny minibuss, Mercedes 

730 365 07.11.2016 StikkUt 2016 Resultat av  StikkUt bedrift 2016 

735 ballbinge 08.11.2016 Molde kommune Fornyet søknad om spillemidler ballbinge 

738 808 09.11.2016 Bertel O. Steen Nytt tilbud på minibuss 

751 brannperm 15.11.2016 Molde Brann- og Redningsavd. Kontrollrapport årlig kontroll 

     
Jnr

. 
Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

378 plan-bygg 31.10.2016 Plan- og byggenemnda Referat fra møtet 26.09.2016 

384 257 07.11.2016 Samarbeidsutvalget Innkalling til møte 21.11.2016 

394 808 09.11.2016 Bertel O. Steen Takker ja til kjøp av minibuss etter spesifikasj. 

395 808 09.11.2016 HT Bil & Buss Takker nei til kjøp av minibuss 

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



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

 
Bankgiro: 4202 20 98750 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 
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        Molde 25.11.16 
 

 
 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 51/16 Budsjettforslag 2017 
 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
 
Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene 
med hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre 
kommuner enn eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 
Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal 
fylkeskommune etter avtale. 
 
Budsjettrammen 
Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 
og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  
I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner.  
Både fylkeskommunen og en del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de 
plassene de abonnerer på.  
Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  
 
Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte 
elevplasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede 
ekstraressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i 
vårsemesteret 2017.  Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra 
dagens elevsituasjon og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. 
Det vil bli foretatt en budsjettjustering i løpet av høsten 2017 når antall elever er klart, 
og vi dermed ser det reelle behovet vi har for personale. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 
2017, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 
videregående skole. Prisen på tjenesten blir regulert etter konsumprisindeksen der 
arbeidslønn er dominerende faktor. (3,3%).  

Fra 1.1.2017 er prisen kr 850,- pr. time. 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

 
Bankgiro: 4202 20 98750 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 
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Budsjettforslag for 2017 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 
Grunnskoleelever 
Skole: 
16 abonnementsplasser. 
18,8 ekstra skoleplasser våren 2017, 16 ekstra plasser høsten 2017. 
4 gjesteelever våren 2017, 4 gjesteelever høsten 2017. 

 
Internat: 
2 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2017 3 plasser høsten 2017. 
 
3 gjesteelever våren 2017 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 
4 gjesteelever høsten 2017. 
 
Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkes-
kommune) 
Skole: 
18,1 elever våren 2017 
19  elever høsten 2017. 
 
Internat: 
7 elever våren 2017. 
7 elever høsten 2017 
 
Samlet elevtall vårsemesteret 2017 er 57, inkludert delte plasser. Med bakgrunn i de 
forespørsler vi har hatt vedrørende neste skoleår, har vi valgt å legge opp til et 
tilnærmet likt elevtall for neste skoleår i forhold til det vi har våren 2017. Både skole 
og internat har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og skulle vi få et høyere evt. 
et lavere elevtall høstsemesteret 2017 enn budsjettert, vil dette bli justert i 
budsjettjusteringene høsten 2017.  
Behovet for internat varierer fra år til år. De siste årene har vi hatt ledig kapasitet. 
Fylkeskommunen betaler internatplass for elever i videregående skole som ikke bor i 
pendleravstand.  
Hybelhuset ble tatt i bruk igjen i januar 2016, og internat 3 ble stående ledig i 
vårsemesteret 16. Dette skoleåret er alle fire husene igjen tatt i bruk. Internat 1 
brukes imidlertid som undervisningslokaler. 
I løpet av høstsemesteret har vi fått forespørsel om å tilrettelegge for et forsterket 
botilbud for elev med mindre bistandsbehov til en rimeligere pris enn det et ordinært 
internattilbud koster. Siden vi har ledig kapasitet, har vi ønske om å kunne tilby et 
slikt forsterket hybeltilbud på et av internatene. Vi har regnet på kostnader og satt 
opp ulike modeller, og vi ser at vi kan tilby et forsterket hybeltilbud for rundt 360.000 
kr. pr år. Prisen vil være avhengig av antall elever som søker et slikt tilbud, om det er 
behov for nattevakt eller om det er nok med personale på ettermiddag/ kveld og 
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morgen. Vi vil i dette tilbudet hovedsakelig tilby et botilbud med tilsynsordning. 
Målrettet miljøarbeid vil bli mindre vektlagt.  
 

Beregning av skole- og internatsatser for 2017 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 
beregnet til 3,3 % (okt.15 – okt. 16)   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2017 blir dermed slik: 

 
 Sats 2016  2017 

Skoleplass 437 000 451 000 
Internatplass 441 500   456 000 
 
Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13 til 
1.08.2018, om kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Satsene er like for elever i grunnskolealder og i 
videregående skole. 

 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 
 
- arbeidsgiveravgift 14,1 %  
- arbeidsgivers premie i KLP 20 %  
- arbeidsgivers premie i SPK 12.25 % 
- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.05.2016 
- forventet pris og lønnsvekst  
  
Utgiftsposter 
10 Fast lønn 
Lønnsutgiftene legger budsjett 2016til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 
 
0121 Ansvar 82300 Lønn lærere 
Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 
enkelte pr. 01.05.2016. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 
Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 
til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 
på grunn av seniortiltak. I vårsemesteret har vi to lærere som er med i 
videreutdanningsordningen. En i forhold til vikarordningen og en i forhold til 
stipendordninger. Det er tatt høyde for dette. 

Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veiledningstjeneste er innbefattet i 
lønnsutgiftene.  
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0111 Ansvar 82310 Lønn faste stillinger  
Lønnsutgiftene på internatet baserer seg på lønnsplassering pr 1.5.2016. På grunn 
av bl.a. organisasjonsendringer med reduksjon av administrasjonsressurs på 
internatet har flere ansatte en høyere årslønn enn de ville ha hatt ved ordinær 
tilsetting. Det er tatt høyde for dette i budsjettet 
 

Driftsutgifter. 
11051 - 11056 
Vi har foretatt en endring av benevnelsen på en del av artene i forhold til tidligere 
budsjett. Dette både for å få rette fagbenevnelser, men også for å gjøre arbeide med 
anvisning mer oversiktlig. Art 11055 er tatt ut. Tidligere utgifter vil nå bli belastet art 
11052. Vi har et mål om større grad av samarbeid med samlingsstyrere vedrørende 
budsjettrammer. 
 
15401 Avsetning til disposisjonsfond 
På grunn av framtidige økonomiske utfordringer i forbindelse med nytt 
ventilasjonsanlegg i skolens vestfløy, er det lagt opp til et nøkternt driftsbudsjett. Nytt 
varme og ventilasjonsanlegg er vedtatt installert i resterende del av skolebygningen. 
Det er planlagt rehabiliteringsarbeider i skolens sørfløy i 2017, så sant det er 
økonomiske rammer til finansiering.  
Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr 5.828.000 eks. mva. (2016) 
Det er i budsjettforslaget satt av midler til disposisjonsfond fra driftsinntekter for å 
kunne møte disse utfordringene. 
 
14501 Refusjon ubrukt eierandel 
I samarbeidsavtalen for Tøndergård skole og ressurssenter er det bestemt at 
eierkommuner som ikke benytter abonnementsplassen sin får refundert inntil 50 % av 
prisen.  For 2016 utgjør dette kr 437.000  
I tillegg ble differensierte satser for kjøp av skoleplasser vedtatt innført i 2014. Dette 
innebærer at eierkommunene som kjøper plasser utover abonnementsplassene får 
en reduksjon på 5 % pr. plass. (styresak 49/14 og representantskap-sak 20/14).  
For 2016 utgjør dette en tilbakebetaling på kr 427.895,- 
Vi ser for oss en tilsvarende tilbakebetaling også i 2017. Det er tatt høyde for dette i 
budsjettet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

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

 
Bankgiro: 4202 20 98750 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

8 

Inntektsposter 
Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på 
enkeltelever som er tilkjent ekstraressurser, både på skole og internat. Disse 
lønnsutgiftene blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2016 er lagt til grunn for 2017 
 
7301 Fylkestilskudd 
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 18,1 skoleplasser og 7 internatplasser 
vårsemesteret 2017. Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av 
elevene. Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, 
og mange av elevene er avhengig av internattilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp 
til et tilnærmet tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2017 som for 
vårsemesteret i vårt forslag til budsjett.  

7503 Refundert fra gjesteelever 
Det budsjetteres med 4 gjesteelever våren 2017 og 4 elever høsten 2017. 
På internatet budsjetteres det med 3 internatelever våren 2017 og 4 elever for våren 
2017.  
 
7502 Internatopphold eierkommuner 
Det budsjetteres med 2 elevplasser for våren 2017 og 3 for høsten 2017.  
 
7501 Elevandel eierkommunene 
16 abonnementsplasser, samt kjøp av 18,8 ekstra skoleplasser våren 2017 og 16 
ekstra plasser høsten 2017. 
 

Budsjettjusteringer høsten 2017 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen. 

 
Avslutning 
I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  
 

 Videre tilrettelegging av opplæringstilbudet på skole og internat i henhold til 
Kunnskapsløftet. 

 Kartlegge skolens behov for kompetanseheving, sett i forhold til vedtatte 
kompetansekrav. 

 Elektronisk arkivering. 

 Veiledningstjenesten  
- Følge opp de behov eierkommunene har.  
- Arrangere og gjennomføre kurs. 

 Avklare evt. videre samarbeid med fylkeskommunen etter 1.08.2018. 
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 Avklare hvilken selskapsform Tøndergård skole og ressurssenter er i henhold 
til samarbeidsavtalen 

 Inkluderende arbeidsliv videreføres 

 Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 
og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

 Avklare krav om utbetaling av klesgodtgjørelse også for pedagogisk 
personale. 

 Følge opp plan for rehabilitering vedtatt av styret i sak 11/16, 18.mars 2016, 
Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen på 
Tøndergård skole og ressurssenter. 

 

Rektor mener å kunne legge fram et budsjettforslag for styret for Tøndergård skole 
og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for skolens elever på en 
tilfredsstillende måte, samtidig som bygg og anlegg holdes ved like og utbedres. 

Regnskap pr 14.11.16 og budsjettforslag for 2017 følger vedlagt. Budsjett for 2017 
balanserte på kr. 55.386.000,- En vesentlig grunn til et redusert budsjett for 2017, 
sammenlignet med 2016 er et lavere antall elever, både på skole og internat for 
vårsemesteret, og også en tilsvarende forventning vedrørende høstsemesteret. 

 

Rektor vil overfor styret for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at budsjett for 
2017 godkjennes. 

 
Innstilling: 
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2017 med en utgifts- og inntektsramme på kr. 
55.386.000,- 
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Molde 25.11.16 
 

 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 52/16 Forslag til investeringsbudsjett for 2017 
 
 
Utbedring/rehabilitering 
I styresak 05/15, 27.mars 2015, Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen ble prioriteringer i forhold til rehabiliteringsoppgaver vedtatt.  
 
Arbeidet sommeren 2016 er i samsvar med vedtatt plan: 
Skole: 

1. Oppgradering av skolens nordfløy med 
 Nytt varme og ventilasjonsanlegg  
 Nye vinduer, etterisolering av vegger på øst- og nordveggen 
 Maling og utskifting av dører  

 
2. Ferdigstillelse av grunnarbeidet, universelt utformet aktivitetsplass  

 
Forslag til investeringsprosjekt 2017: 
Nytt varme og ventilasjonsanlegg i skolens sør-vest fløy. 
I styresak 11/16 ble det vedtatt at resterende del av prosjektet Nytt varme- og 
ventilasjonsanlegg skulle utføres sommeren 2017  

Dette er et langt mer omfattende arbeid enn tilsvarende oppgraderinger utført 
sommeren 2014 og sommeren 2016, da denne delen av bygningsmassen strekker 
seg over 2 etasjer. I sak 44/16 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme – 
og ventilasjonsanlegg/ Videre arbeid med siste del av prosjektet, ble det vedtatt 
prosjektet videreføres og at mindreforbruket i forhold til del 2 av prosjektet på kr. 
753.945,- blir stående slik at forprosjektering av siste del av prosjektet kan starte.  

Det er nødvendig at dette arbeidet gjøres i elevenes sommerferie. Skal en komme i 
mål til skolestart 2017-2018, må arbeidet komme i gang tidlig juni 2017.  
 
 
Universelt utformet aktivitetsplass 
Styret har godkjent etablering av universelt utformet aktivitetsplass. Det ble i styresak 
66/15. Forslag til revidert investeringsbudsjett, satt av kr 450.000,- til grunnarbeid og 
innkjøp av dissestativ. Grunnarbeidet ble ferdigstilt sommeren 2016. I sak 45/16 
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Universelt utformet aktivitetsplass, ble det vedtatt at arbeidet utlyses på Doffin i løpet 
av 2016. Arbeidet finansieres av avsatte midler og av fondsmidler. 
 

Vi foreslår følgende investeringsbudsjett for 2017: 
 
Investeringsbudsjett 2017:   
1.  Ev. økning i KLP egenkapitalfond     Kr  200.000,- 
 Dekkes fra disposisjonsfond 

 
2. Universelt utformet lekeplass 
 Midler er satt av i 2015      Kr.  364.000,- 
 Bruk av disposisjonsfond      Kr 500.000,- 
 Totalt          864.000,- 
 
3.  Oppgradering av varme og ventilasjonsanlegget    
 i skolens sørfløy        Kr.   6.000 000 
 Dekkes fra disposisjonsfond 
 
Sum investeringsbudsjett 2017      Kr 7.064.000 
   
 
 
Innstilling:                                                                            
Styret godkjenner forslag til investeringsbudsjett 2017 
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Molde 25.11.16 
 

 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 53/16 Selskapsavtale 
 
Distriktsrevisjonen har bedt Tøndergård skole og ressurssenter å revidere vedtekter / 
selskapsavtale slik at skolens eierform klargjøres. I følge revisor kommer ikke dette 
tydelig fram i gjeldende samarbeidsavtale.  
 
Selskapsform er avgjørende både for årsregnskap, årsmelding og noter 

 Kostra rapportering 
 Søknad om momskompensasjon 
 Pensjonsforpliktelser – bokføring 
 Inndekking av underskudd, disponering av overskudd 

 
Tøndergård skole og ressurssenter ble etablert i 1972. I samarbeidsavtalen for 
Tøndergård skole og ressurssenter Står det i pkt. 1.1  

 
Tøndergård skole er en interkommunal skole med internat, etablert med 
hjemmel i opplæringsloven §13.1 og Kommuneloven §27 

 
Mye har skjedd i forhold til lovverket når det gjelder interkommunalt samarbeid siden 
sist samarbeidsavtalen ble behandlet i den enkelte eierkommune. 
 
Skolens revisor og rektor ved Tøndergård skole har bedt om et møte med jurist Geir 
Kristoffersen, i Molde kommune for å avklare hvilken selskapsform skolen har, ut fra 
gjeldende samarbeidsavtale.  
Usikkerheten går ifølge revisor på om Tøndergård er et eget rettsobjekt, eller om det 
er en del av Molde kommune. I Brønnøysund er Tøndergård skole og ressurssenter 
registrert som et organisasjonsledd under kommunen, mens praksis er at skolen 
opptrer som et IKS, med eget budsjett, disponering av egne midler, egne lokale 
forhandlinger, egne ansettelser, styre med representanter fra hver eierkommune etc.  
Kommuneadvokaten har gitt tilbakemelding om at Molde kommunen ønsker interne 
drøftinger før dette møtet finner sted. Vi avventer derfor tilbakemeldinger i forhold til 
saken.  
Store endringer ligger også foran oss i nær framtid forbindelse med 
kommunereformen. Det er derfor nærliggende å spørre om en videreføring av 
nåværende rutiner kan fortsette til det nye kommunekartet er definert.  
En evt. revidering av samarbeidsavtalen må opp til behandling i skolens 9 
eierkommuner. 
 
Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
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Molde 25.11.16 
 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 54/16 Kjøp av ny minibuss 
I styresak 12/16 Regnskapsmessig mindreforbruk 2015/Disposisjonsfond, ble 
framtidige utfordringer skissert. Her ble det orientert om at skolen eier to minibusser. 
(en 13-seter Mercedes Benz, 2002 mod, og en 9-seter Renault Trafic, 2004 modell), 
og utfordringer vedrørende alder og slitasje i forhold til begge bussene. 
Skolebilene nyttes både i undervisningssammenheng (kjøring til/fra svømming, 
friluftsliv, handicapriding etc.), til skolekjøring, og i forbindelse med fritidsaktiviteter på 
internatet. Det ble videre orientert om særlig 13-seteren, er i en slik forfatning at det 
vil bli behov for utskifting i løpet av kort tid.  
 
Mercedes-en viste seg å være i dårligere forfatning enn antatt da styret ble orientert 
om saken, og i slutten av oktober fikk vi ikke start på bilen. Det viste seg at en 
glødeplugg var defekt. Denne ble byttet, uten at bilen startet. Det viste seg videre at 
det var dyselekkasje fra alle fire dyser, og vi ble forespeila en reparasjonskostnad på 
32.000 i deler, samt pris for arbeid. Verkstedet kunne ikke garantere at det kun var 
dette som var årsak til at en ikke fikk start på bilen. 
Når bilen i tillegg har rustskader, er kollisjonsskadd bak slik at folk klager over at 
eksos lekker inn bakdøra, ble det i samråd med styreleder bestemt å få fortgang på 
nybilkjøpet. Det ble innhentet pristilbud både på ny bil, og det ble undersøkt 
tilgjengelige, aktuelle biler på Finn.no 
 
Beste tilbudet totalt sett fikk vi hos lokal forhandler i Molde. De hadde inne en 16 
seter Mercedes-Benz Sprinter 2012 modell med ferdig montert rullestolrampe og 
med plass til 2 rullestoler. Bilen har elektrisk sidedør, nye sommer og vinterdekk, 
krok, ryggekamera, automatgir, med 1 års bruktbilgaranti. Forhandler kunne ta 
skolebilen i innbytte, mot fratrekk i prisen. Kort leveringstid og lokal forhandler med 
merkeverksted var også positive faktorer som var med i vår vurdering. 
Total pris inkludert 1 år/15.000 km bruktbilgaranti, ferdig registrert og med årsavgift 
betalt, er kr 395.000,- Innbyttepris for den gamle skolebilen kommer som fratrekk, slik 
at totale kostnader blir kr 385.000,- 
 
Bilen blir finansiert med midler overført fra drift til investeringsbudsjett for 2016 
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Innstilling: 

 Styret godkjenner kjøp av minibuss, 16 seter Mercedes Benz Sprinter, 2012 
modell. 

 Midler fra drift 2016 overføres til investeringsbudsjett 2016 for finansiering. 
 













HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET  
FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER FREDAG 2. DESEMBER 2016 KL. 13.00 

 

Til stede:  

Kjersti Løge    Molde kommune 

Rolf Jonas Hurlen   Nesset kommune 

Borghild Drejer (vara)   Fræna kommune 

Knut Sjømæling (vara)  Gjemnes kommune 

Rolf Harald Blomvik (m/fullmakt) Aukra kommune 

Atle Hammerbukt (vara)  Eide kommune 

Arnfinn Stige    Vestnes kommune 

Eli Bakke    rektor 

 

Midsund og Rauma kommuner hadde meldt forfall. 

 

 

SAK 8/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte    

Enstemmig vedtak: 

Protokollen godkjennes. 

 

 

SAK 9/16 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2015/2016 

Enstemmig vedtak 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk årsrapport for 

skoleåret 2015/2016 til orientering. 

 

 

SAK 10/16 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme- og ventilasjonsanlegg. / 

Videre arbeid med siste del av prosjektet. 

Enstemmig vedtak:  

A. Representantskapet 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 representantskapet i forbindelse med 

regnskapsavslutning 2016.  

 

 

 

 

 



 

SAK 11/16 Universelt utformet aktivitetsplass 

Enstemmig vedtak:  

Arbeidet med universelt utformet aktivitetsplass utlyses på Doffin i løpet av vinteren 

2016/2017. 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 representantskapet i forbindelse med 

regnskapsavslutning 2016. 

 

 

SAK 12/16 Kommentarer til driftsbudsjett for 2016 

Enstemmig vedtak:  

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

budsjett for 2016. 

 

 

SAK 13/16 Budsjettforslag 2017 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner budsjett for 2017 med en utgifts- og inntektsramme på  

kr. 55.386.000,-. 

 

 

SAK 14/16 Forslag til investeringsbudsjett for 2017 

Enstemmig vedtak:  

Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett for 2017. 

 

 

SAK 15/16 Kjøp av ny minibuss 

Enstemmig vedtak:  

 Representantskapet godkjenner kjøp av minibuss, 16 seter Mercedes Benz Sprinter,  

2012 modell. 

 Midler fra drift 2016 overføres til investeringsbudsjett 2016 for finansiering. 

 

 

Møtet sluttet kl. 15.00 med innlagt omvisning på skolen. 

 

 

 

Eli Bakke, ref. 
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Molde 2.12.2016 

 
 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOR TØNDERGÅRD SKOLE 

OG RESSURSSENTER 
 
TID:     Fredag 2. desember 2016 kl. 13.00 
Sted:    Tøndergård skole og ressurssenter, Kantina 
 

SAKSLISTE: 

 
SAK   8/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ......................................... 3 
SAK   9/16 Pedagogisk årsrapport for skoleåret 2015/2016 ............................... 4 

Sak 10/16 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme og 
ventilasjonsanlegg. / Videre arbeid med siste del av prosjektet. ......................... 5 
SAK 11/16 Universelt utformet aktivitetsplass ..................................................... 7 

SAK 12/16 Kommentarer til driftsbudsjett for 2016 .............................................. 8 
SAK 13/16 Budsjettforslag 2017 ........................................................................ 10 

Sak  14/16 Forslag til investeringsbudsjett for 2017 .......................................... 16 
SAK 15/16  Kjøp av ny minibuss ....................................................................... 18 

 
Vennligst gi beskjed til skolen, tlf. 71 19 56 60 dersom du eller vara-representanten 
ikke kan møte. 
Møtet avsluttes med en omvisning i skolens nordfløy ( rehabilitert sommeren 2016) 
 
Innkalling blir sendt vararepresentanten til underretning. 
 
 
 
 
 
Kjersti Løge        Eli Bakke 
Leder i representantskapet     Rektor  
       
         Eli BakkLeder i representantskapet     Rektor 
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Molde 2.12.2016 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

 

SAK 8/16 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
 

Hovedutskrift fra møte i representantskapet, fredag 15. april 2016 
følger vedlagt. 
 
 
Innstilling 
 
Protokollen godkjennes  
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Molde 2.12.2016 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 9/16 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 
og representantskapet 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. 
 

 Årsrapporten for skoleåret 2015/2016 følger vedlagt. 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter tar pedagogisk 
årsrapport for skoleåret 2015/2016 til orientering 
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Molde 2.12.2016 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

Sak 10/16 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 representantskapssak 7/16 Regnskapsmessig mindreforbruk 2015 / Disposisjons-
fond 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.) 
 
Styret vedtok i sak 44/16, 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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Styrets innstilling til representantskapet: 

 
A. Representantskapet 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 representantskapet i 
forbindelse med regnskapsavslutning 2016.  
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Molde 2.12.2016 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

SAK 11/16 Universelt utformet aktivitetsplass 
 
I representantsak 15/15 Forslag til revidert investeringsbudsjett, ble kr. 450.000,- satt 
av 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. 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
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 representantskapet i forbindelse med 
regnskapsavslutning 2016. 
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Molde 9.12.2016 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK 12/16 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 
 
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 
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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 representantskapssak 7/16 Regnskapsmessig mindreforbruk 2015 / Disposisjons-
fond, 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. 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 

På grunn av små endringer i driftsinntekter/ driftsutgifter legges det ikke fram 
revidert budsjett for 2016. 
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Molde 2.12.2016 

 
 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 13/16 Budsjettforslag 2017 
 
Tøndergård skole og ressurssenters formål 
Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker. 
Internatets formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
 
Skolen skal primært bidra til å oppfylle de forpliktelser som påhviler eierkommunene 
med hensyn til å gi spesialpedagogisk hjelp til barn og unge. Elever fra andre 
kommuner enn eierkommunene kan også opptas som elever i den grad det er plass. 
Tøndergård skole og ressurssenter selger tjenester til Møre og Romsdal 
fylkeskommune etter avtale. 
 
Budsjettrammen 
Skolens økonomiske fundament er eierkommunenes abonnement på 16 skoleplasser 
og Møre og Romsdal fylkeskommunes abonnement på 17 skoleplasser.  
I tillegg har skolen gjesteelever fra andre kommuner.  
Både fylkeskommunen og en del av våre eierkommuner kjøper plasser utover de 
plassene de abonnerer på.  
Driften baserer seg på pris pr. elev både på skole og internat.  
 
Personale både på skole og internat tilsettes på bakgrunn av antall solgte 
elevplasser. Assistenter/miljøpersonale tilsettes på samme måte etter bevilgede 
ekstraressurser på enkeltelever. Pr. dato har vi kun oversikt over elevtallet i 
vårsemesteret 2017.  Antall elever i høstsemesteret baserer seg på antagelser utfra 
dagens elevsituasjon og nye henvendelser i forbindelse med eventuelle søknader. 
Det vil bli foretatt en budsjettjustering i løpet av høsten 2017 når antall elever er klart, 
og vi dermed ser det reelle behovet vi har for personale. 

Det er lagt opp til samme timetall pr. uke til veiledningstjenesten for høstsemesteret 
2017, til sammen 37 timer pr. uke. Skolen har tilbudt salg av tjenester til lærere i 
videregående skole. Prisen på tjenesten blir regulert etter konsumprisindeksen der 
arbeidslønn er dominerende faktor. (3,3%).  

Fra 1.1.2017 er prisen kr 850,- pr. time. 
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Budsjettforslag for 2017 baserer seg på følgende omfang av salg av tjenester: 
Grunnskoleelever 
Skole: 
16 abonnementsplasser. 
18,8 ekstra skoleplasser våren 2017, 16 ekstra plasser høsten 2017. 
4 gjesteelever våren 2017, 4 gjesteelever høsten 2017. 

 
Internat: 
2 internatplasser betalt av eierkommunene våren 2017 3 plasser høsten 2017. 
 
3 gjesteelever våren 2017 (betalt av kommuner utenom eierkommunene) 
4 gjesteelever høsten 2017. 
 
Videregående elever (betalt av Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkes-
kommune) 
Skole: 
18,1 elever våren 2017 
19  elever høsten 2017. 
 
Internat: 
7 elever våren 2017. 
7 elever høsten 2017 
 
Samlet elevtall vårsemesteret 2017 er 57, inkludert delte plasser. Med bakgrunn i de 
forespørsler vi har hatt vedrørende neste skoleår, har vi valgt å legge opp til et 
tilnærmet likt elevtall for neste skoleår i forhold til det vi har våren 2017. Både skole 
og internat har imidlertid kapasitet til å ta inn flere elever, og skulle vi få et høyere evt. 
et lavere elevtall høstsemesteret 2017 enn budsjettert, vil dette bli justert i 
budsjettjusteringene høsten 2017.  
Behovet for internat varierer fra år til år. De siste årene har vi hatt ledig kapasitet. 
Fylkeskommunen betaler internatplass for elever i videregående skole som ikke bor i 
pendleravstand.  
Hybelhuset ble tatt i bruk igjen i januar 2016, og internat 3 ble stående ledig i 
vårsemesteret 16. Dette skoleåret er alle fire husene igjen tatt i bruk. Internat 1 
brukes imidlertid som undervisningslokaler. 
I løpet av høstsemesteret har vi fått forespørsel om å tilrettelegge for et forsterket 
botilbud for elev med mindre bistandsbehov til en rimeligere pris enn det et ordinært 
internattilbud koster. Siden vi har ledig kapasitet, har vi ønske om å kunne tilby et 
slikt forsterket hybeltilbud på et av internatene. Vi har regnet på kostnader og satt 
opp ulike modeller, og vi ser at vi kan tilby et forsterket hybeltilbud for rundt 360.000 
kr. pr år. Prisen vil være avhengig av antall elever som søker et slikt tilbud, om det er 
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behov for nattevakt eller om det er nok med personale på ettermiddag/ kveld og 
morgen. Vi vil i dette tilbudet hovedsakelig tilby et botilbud med tilsynsordning. 
Målrettet miljøarbeid vil bli mindre vektlagt.  
 

Beregning av skole- og internatsatser for 2017 

Statistisk Sentralbyrå konsumprisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor er 
beregnet til 3,3 % (okt.15 – okt. 16)   

Satsene for skoleplass og internatplass for 2017 blir dermed slik: 

 
 Sats 2016  2017 

Skoleplass 437 000 451 000 
Internatplass 441 500   456 000 
 
Satsene for videregående elever er nedfelt i avtale, gjeldende fra 01.08.13 til 
1.08.2018, om kjøp av undervisningstjenester mellom Tøndergård skole og Møre og 
Romsdal fylkeskommune. Satsene er like for elever i grunnskolealder og i 
videregående skole. 

 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved beregning av lønnsbudsjettet: 
 
- arbeidsgiveravgift 14,1 %  
- arbeidsgivers premie i KLP 20 %  
- arbeidsgivers premie i SPK 12.25 % 
- lønnsplassering/ lønnsstruktur KS – området, lønnsplassering pr. 01.05.2016 
- forventet pris og lønnsvekst  
  
Utgiftsposter 
10 Fast lønn 
Lønnsutgiftene legger budsjett 2016til grunn for beregningene.  

Det er likevel grunn til å nevne noen områder spesielt: 
 
0121 Ansvar 82300 Lønn lærere 
Lønnsutgiftene for lærere baserer seg på antall lærere og lønnsplassering til den 
enkelte pr. 01.05.2016. Skolen har lærere med høy utdannelse og lang ansiennitet. 
Dette er viktig for å kunne gi elevene et godt opplæringstilbud, men det fører samtidig 
til høye lønnskostnader. Vi har dessuten flere lærere med redusert undervisningstid 
på grunn av seniortiltak. I vårsemesteret har vi to lærere som er med i 
videreutdanningsordningen. En i forhold til vikarordningen og en i forhold til 
stipendordninger. Det er tatt høyde for dette. 
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Utgifter til Tøndergård skole og ressurssenters veiledningstjeneste er innbefattet i 
lønnsutgiftene.  

0111 Ansvar 82310 Lønn faste stillinger  
Lønnsutgiftene på internatet baserer seg på lønnsplassering pr 1.5.2016. På grunn 
av bl.a. organisasjonsendringer med reduksjon av administrasjonsressurs på 
internatet har flere ansatte en høyere årslønn enn de ville ha hatt ved ordinær 
tilsetting. Det er tatt høyde for dette i budsjettet 
 

Driftsutgifter. 
11051 - 11056 
Vi har foretatt en endring av benevnelsen på en del av artene i forhold til tidligere 
budsjett. Dette både for å få rette fagbenevnelser, men også for å gjøre arbeide med 
anvisning mer oversiktlig. Art 11055 er tatt ut. Tidligere utgifter vil nå bli belastet art 
11052. Vi har et mål om større grad av samarbeid med samlingsstyrere vedrørende 
budsjettrammer. 
 
15401 Avsetning til disposisjonsfond 
På grunn av framtidige økonomiske utfordringer i forbindelse med nytt 
ventilasjonsanlegg i skolens vestfløy, er det lagt opp til et nøkternt driftsbudsjett. Nytt 
varme og ventilasjonsanlegg er vedtatt installert i resterende del av skolebygningen. 
Det er planlagt rehabiliteringsarbeider i skolens sørfløy i 2017, så sant det er 
økonomiske rammer til finansiering.  
Dette arbeidet er kostnadsberegnet til kr 5.828.000 eks. mva. (2016) 
Det er i budsjettforslaget satt av midler til disposisjonsfond fra driftsinntekter for å 
kunne møte disse utfordringene. 
 
14501 Refusjon ubrukt eierandel 
I samarbeidsavtalen for Tøndergård skole og ressurssenter er det bestemt at 
eierkommuner som ikke benytter abonnementsplassen sin får refundert inntil 50 % av 
prisen.  For 2016 utgjør dette kr 437.000  
I tillegg ble differensierte satser for kjøp av skoleplasser vedtatt innført i 2014. Dette 
innebærer at eierkommunene som kjøper plasser utover abonnementsplassene får 
en reduksjon på 5 % pr. plass. (styresak 49/14 og representantskap-sak 20/14).  
For 2016 utgjør dette en tilbakebetaling på kr 427.895,- 
Vi ser for oss en tilsvarende tilbakebetaling også i 2017. Det er tatt høyde for dette i 
budsjettet. 
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Inntektsposter 
Tøndergård skole og ressurssenter har tilsatt assistenter og miljøarbeidere på 
enkeltelever som er tilkjent ekstraressurser, både på skole og internat. Disse 
lønnsutgiftene blir refundert fra elevens hjemkommune.  

Omtrent samme inntektsgrunnlag som for 2016 er lagt til grunn for 2017 
 
7301 Fylkestilskudd 
Møre og Romsdal Fylkeskommune kjøper 18,1 skoleplasser og 7 internatplasser 
vårsemesteret 2017. Fylkeskommunen betaler i tillegg ekstraressurser for en del av 
elevene. Det videregående opplæringstilbudet ved skolen er for elever fra hele fylket, 
og mange av elevene er avhengig av internattilbud gjennom skoleuken. Vi legger opp 
til et tilnærmet tilsvarende salg av skole- og internatplasser for høsten 2017 som for 
vårsemesteret i vårt forslag til budsjett.  

7503 Refundert fra gjesteelever 
Det budsjetteres med 4 gjesteelever våren 2017 og 4 elever høsten 2017. 
På internatet budsjetteres det med 3 internatelever våren 2017 og 4 elever for våren 
2017.  
 
7502 Internatopphold eierkommuner 
Det budsjetteres med 2 elevplasser for våren 2017 og 3 for høsten 2017.  
 
7501 Elevandel eierkommunene 
16 abonnementsplasser, samt kjøp av 18,8 ekstra skoleplasser våren 2017 og 16 
ekstra plasser høsten 2017. 
 

Budsjettjusteringer høsten 2017 vil ta hensyn til den faktiske elevsituasjonen. 

 
Avslutning 
I budsjettperioden bør det arbeides spesielt med:  
 

 Videre tilrettelegging av opplæringstilbudet på skole og internat i henhold til 
Kunnskapsløftet. 

 Kartlegge skolens behov for kompetanseheving, sett i forhold til vedtatte 
kompetansekrav. 

 Elektronisk arkivering. 

 Veiledningstjenesten  
- Følge opp de behov eierkommunene har.  
- Arrangere og gjennomføre kurs. 
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 Avklare evt. videre samarbeid med fylkeskommunen etter 1.08.2018. 

 Avklare hvilken selskapsform Tøndergård skole og ressurssenter er i henhold 
til samarbeidsavtalen 

 Inkluderende arbeidsliv videreføres 

 Medfinansiering av ordninger i forbindelse med tilrettelegging for sykemeldte 
og forebyggende tiltak for å hindre sykefravær.  

 Avklare krav om utbetaling av klesgodtgjørelse også for pedagogisk 
personale. 

 Følge opp plan for rehabilitering vedtatt av styret i sak 11/16, 18.mars 2016, 
Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av bygningsmassen på 
Tøndergård skole og ressurssenter. 

 

Rektor mener å kunne legge fram et budsjettforslag for styret og representantskapet 
for Tøndergård skole og ressurssenter som viderefører opplæringstilbudet for 
skolens elever på en tilfredsstillende måte, samtidig som bygg og anlegg holdes ved 
like og utbedres. 

Regnskap pr 14.11.16 og budsjettforslag for 2017 følger vedlagt. Budsjett for 2017 
balanserte på kr. 55.386.000,- En vesentlig grunn til et redusert budsjett for 2017, 
sammenlignet med 2016 er et lavere antall elever, både på skole og internat for 
vårsemesteret, og også en tilsvarende forventning vedrørende høstsemesteret. 

 

Rektor vil overfor styret for Tøndergård skole og ressurssenter foreslå at budsjett for 
2017 godkjennes. 

 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner forslag til budsjett for 2017 med en utgifts- og 
inntektsramme på kr. 55.386.000,- 
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Molde 2.12.2016 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

Sak 14/16 Forslag til investeringsbudsjett for 2017 
 
 
Utbedring/rehabilitering 
I styresak 05/15, 27.mars 2015, Rullering av 5-årig strategiplan for rehabilitering av 
bygningsmassen ble prioriteringer i forhold til rehabiliteringsoppgaver vedtatt.  
 
Arbeidet sommeren 2016 er i samsvar med vedtatt plan: 
Skole: 

1. Oppgradering av skolens nordfløy med 
 Nytt varme og ventilasjonsanlegg  
 Nye vinduer, etterisolering av vegger på øst- og nordveggen 
 Maling og utskifting av dører  

 
2. Ferdigstillelse av grunnarbeidet, universelt utformet aktivitetsplass  

 
Forslag til investeringsprosjekt 2017: 
Nytt varme og ventilasjonsanlegg i skolens sør-vest fløy. 
I styresak 11/16 ble det vedtatt at resterende del av prosjektet Nytt varme- og 
ventilasjonsanlegg skulle utføres sommeren 2017  

Dette er et langt mer omfattende arbeid enn tilsvarende oppgraderinger utført 
sommeren 2014 og sommeren 2016, da denne delen av bygningsmassen strekker 
seg over 2 etasjer. I sak 44/16 Kostnader i forbindelse med del 2 av prosjekt varme – 
og ventilasjonsanlegg/ Videre arbeid med siste del av prosjektet, ble det vedtatt 
prosjektet videreføres og at mindreforbruket i forhold til del 2 av prosjektet på kr. 
753.945,- blir stående slik at forprosjektering av siste del av prosjektet kan starte.  

Det er nødvendig at dette arbeidet gjøres i elevenes sommerferie. Skal en komme i 
mål til skolestart 2017-2018, må arbeidet komme i gang tidlig juni 2017.  
 
 
Universelt utformet aktivitetsplass 
Styret og representantskapet har godkjent etablering av universelt utformet 
aktivitetsplass. Det ble i representantskapsak 15/15. Forslag til revidert 
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investeringsbudsjett, satt av kr 450.000,- til grunnarbeid og innkjøp av dissestativ. 
Grunnarbeidet ble ferdigstilt sommeren 2016. I styresak 45/16 Universelt utformet 
aktivitetsplass, ble det vedtatt at arbeidet utlyses på Doffin i løpet av 2016. Arbeidet 
finansieres av avsatte midler og av fondsmidler. 
 

Vi foreslår følgende investeringsbudsjett for 2017: 
 
Investeringsbudsjett 2017:   
1.  Ev. økning i KLP egenkapitalfond     Kr  200.000,- 
 Dekkes fra disposisjonsfond 

 
2. Universelt utformet lekeplass 
 Midler er satt av i 2015      Kr.  364.000,- 
 Bruk av disposisjonsfond      Kr 500.000,- 
 Totalt          864.000,- 
 
3.  Oppgradering av varme og ventilasjonsanlegget    
 i skolens sørfløy        Kr.   6.000 000 
 Dekkes fra disposisjonsfond 
 
Sum investeringsbudsjett 2017      Kr 7.064.000 
   
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett for 2017 
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Molde 2.12.2016 
 

 
 
 

Representantskapet for Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 

SAK 15/16 Kjøp av ny minibuss 
I representantskapssak 7/16 Regnskapsmessig mindreforbruk 2015 / Disposisjons-
fond, ble framtidige utfordringer skissert. Her ble det orientert om at skolen eier to 
minibusser. (en 13-seter Mercedes Benz, 2002 mod, og en 9-seter Renault Trafic, 
2004 modell), og utfordringer vedrørende alder og slitasje i forhold til begge bussene. 
Skolebilene nyttes både i undervisningssammenheng (kjøring til/fra svømming, 
friluftsliv, handicapriding etc.), til skolekjøring, og i forbindelse med fritidsaktiviteter på 
internatet. Det ble videre orientert om særlig 13-seteren, er i en slik forfatning at det 
vil bli behov for utskifting i løpet av kort tid.  
 
Mercedes-en viste seg å være i dårligere forfatning enn antatt da representantskapet 
ble orientert om saken, og i slutten av oktober fikk vi ikke start på bilen. Det viste seg 
at en glødeplugg var defekt. Denne ble byttet, uten at bilen startet. Det viste seg 
videre at det var dyselekkasje fra alle fire dyser, og vi ble forespeila en 
reparasjonskostnad på 32.000 i deler, samt pris for arbeid. Verkstedet kunne ikke 
garantere at det kun var dette som var årsak til at en ikke fikk start på bilen. 
Når bilen i tillegg har rustskader, er kollisjonsskadd bak slik at folk klager over at 
eksos lekker inn bakdøra, ble det i samråd med styreleder bestemt å få fortgang på 
nybilkjøpet. Det ble innhentet pristilbud både på ny bil, og det ble undersøkt 
tilgjengelige, aktuelle biler på Finn.no 
 
Beste tilbudet totalt sett fikk vi hos lokal forhandler i Molde. De hadde inne en 16 
seter Mercedes-Benz Sprinter 2012 modell med ferdig montert rullestolrampe og 
med plass til 2 rullestoler. Bilen har elektrisk sidedør, nye sommer og vinterdekk, 
krok, ryggekamera, automatgir, med 1 års bruktbilgaranti. Forhandler kunne ta 
skolebilen i innbytte, mot fratrekk i prisen. Kort leveringstid og lokal forhandler med 
merkeverksted var også positive faktorer som var med i vår vurdering. 
Total pris inkludert 1 år/15.000 km bruktbilgaranti, ferdig registrert og med årsavgift 
betalt, er kr 395.000,- Innbyttepris for den gamle skolebilen kommer som fratrekk, slik 
at totale kostnader blir kr 385.000,- 
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Bilen blir finansiert med midler overført fra drift til investeringsbudsjett for 2016 
 
 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 

 Representantskapet godkjenner kjøp av minibuss, 16 seter Mercedes Benz 
Sprinter, 2012 modell. 

 Midler fra drift 2016 overføres til investeringsbudsjett 2016 for finansiering. 
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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. 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

6 

 
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. 
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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 
 



Tøndergård skole og ressurssenter  

 

25 

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 
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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. 
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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. 













PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE        

FOR SUNNDAL, TINGVOLL OG NESSET 
Postboks 120, 6601 Sunndalsøra 

Besøksadresse: Sunndalsveien 14 

Epost: sunndal@pptnordmore.no   

Telefon: 71689700  

                                                                                                                     
  

  

 

             

Til styret i PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset: 

Liv Ingrid Horvli – Sunndal kommune -   Forfall, ingen møtte.   

Marit Selfors Isaksen – Sunndal kommune pol.  -  Forfall, Linda Haugan møtte.    

Bjørn Slettbakk – Tingvoll kommune adm.-  Ikke møtt.    

Per Magne Waagen – Tingvoll kommune pol.  Møtt.    

Frode Sundstrøm – Nesset kommune adm.-   Møtt. 

Eva Solstad Alme – Nesset kommune pol.-  Møtt.   

Bente Stafsnes – Ansattes representant -   Møtt.  

  

Referat fra styremøte: 

 

Tid: Fredag 16.12.2016 kl. 12.00 – 15.00 

Sted: PPT’s møterom 

  

Sak 5-2016/17: Regnskapsrapport pr. 12.12.2016 

 

Vedtak: 

Vedlagte regnskapsrapport tas til etterretning. Eventuelt mindreforbruk i forhold til budsjett, godskrives 

bundne driftsfond. Styreleder og kontorleder gis fullmakt til å gjøre økonomiske disponeringer for 

avslutning av regnskapsåret 2016, herunder overføring til fond. 

Enstemmig. 

 

Sak 6-2016/17: Spesialpedagogisk kompetanse – plan 

 

Vedtak: 

Kontorleder fortsetter planlegging av tiltaket, og bes komme tilbake til styret med en sak i første styremøte i 

2017. 

Enstemmig. 

 

Sak 7-2016/17: Kurs i Lingdys/Lingright 

 

Vedtak: 

Styret ber kontorleder gjennomføre opplegget som skissert lokalt. 

Enstemmig. 

 

Sak 8-2016/17: Valg av styreleder og nestleder 

 

Bakgrunn:  

Styreleder Marit Selfors Isaksen har fått fritak fra styreverv i PPT i Sunndal kommunestyre 14.12.2016. 

Styret må derfor konstitueres på nytt. 

 

Vedtak: 

Styreleder:  Linda Haugan, Sunndal kommune. 

Nestleder:  Eva Solstad Alme, Nesset kommune. 

Enstemmig. 

mailto:sunndal@pptnordmore.no


 

Orienteringssaker:  

 

 Stedfortreder for kontorleder har gjennom Utdanningsforbundet i Sunndal bedt om forhandlinger om 

økonomisk godtgjørelse.  

 

 Jeanette Wilhelmsen holdt et meget engasjerende innlegg med tittelen: «Jeg klarte ikke mer. Skolen 

ble det enkleste å velge bort.» Funn fra masteroppgave om frafall i videregående skole.  

 

 

 

 

Linda Haugan (sign)     Trond Hansen Riise (sign) 

Styreleder      Sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for oppvekst og kultur 3/17 08.02.2017 

 
 
 

Skolerute 2017-18 

Vedlegg 

1 Framlegg til skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal skoleåra 2017/2018, 
2018/2019 og 2019/2020 

 
 

Rådmannens innstilling 

Utvalg for oppvekst og kultur vedtar forskrift for skolerute i Nesset kommune for skoleåret 
2017/18 og forskrift for skolerute i Nesset kommune 2018/19 og 2019/20 i tråd med forslaget fra 
Møre og Romsdal Fylkeskommune slik: 

 

2017-2018 

2017  Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 21.august  9 

September   21 

Oktober Høstferie : uke 41, mandag 9. - fredag 13. okt. 17 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21.des. 15 

2018   

Januar Første skoledag: onsdag 3.januar 21 

Februar Vinterferie: uke 8, mandag 19. - fredag 23.feb. 15 

Mars Påskeferie: mandag 26.mars – mandag 2.april 17 

April  20 

Mai Elevfri dag : fredag 18.mai  17 

Juni Siste skoledag : fredag 22.juni 16 

 Sum 190 

 

 

  

Arkiv: B06 
 

Arkivsaksnr: 2008/299-28 
 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 



2018/19 

2018  Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 20.august  10 

September   20 

Oktober Høstferie : uke 41, mandag 8. - fredag 12. okt. 18 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: torsdag 20.des. 14 

2019   

Januar Første skoledag: onsdag 2.januar 22 

Februar Vinterferie: uke 9, mandag 25.feb. - fredag 1.mars. 16 

Mars  20 

April Påskeferie: mandag 15.apr. – mandag 22.apr. 16 

Mai Elevfri dag : torsdag 16.mai og fredag 31.mai  18 

Juni Siste skoledag : fredag 21.juni 14 

 Sum 190 

 

 

2019/20 

2019  Antall 
skoledager 

August Første skoledag: mandag 19.august  10 

September   21 

Oktober Høstferie : uke 41, mandag 7. - fredag 11. okt. 18 

November  21 

Desember Siste skoledag før jul: fredag 20.des. 15 

2020   

Januar Første skoledag: mandag 6.januar 20 

Februar Vinterferie: uke 8, mandag 17. - fredag 21.feb. 15 

Mars  22 

April Påskeferie: mandag 6.apr. – mandag 13.apr. 16 

Mai Elevfri dag : Fredag  22.mai  18 

Juni Siste skoledag : fredag 19.juni 14 

 Sum 190 

 

 

Saksopplysninger 

Etter Opplæringslova § 2-2 skal kommunen gi «...forskrifter om skole- og feriedagar i skoleåret for 
elevane. Forskrifta skal være tilpassa avviklinga av nasjonale prøver.» 

Vanlig ordning har vært at Fylkeskommunen vedtar ei skolerute først, og at den kommunale 
skoleruta følger denne. Det er fordi det er praktisk å ha samme skole-/fri-dager for elevene i 
grunnskole og videregående skole mht. skyss og samarbeid mellom skoler. Hvis kommunen velger 
å ha skoledager på andre dager enn det som er vedtatt i Fylkeskommunen må kommunen selv 
dekke hele skyssen. 

 

Fylkeskommunen vedtar som regel skoleruta for 3 skoleår framover. Fylkeskommunen har 
foreslått skolerute for skoleåra 2017/18-2019/20 men ikke gjort endelig vedtak på dette 
tidspunktet. 

 



Vurdering 

Skoleruta for Nesset bør som normalordning følge skoleruta for Møre og Romsdal Fylke. I og med 
at Møre og Romsdal Fylke ikke har gjort endelig vedtak må en legge forslaget fra fylkeskommunen 
til grunn for kommunalt vedtak. 

 

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

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

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen 

Betydning for folkehelse 

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

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
- 

 

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse:  Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 25 87 80 ● Telefaks: 71 24 50 01 
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

 

Til  
Kommunane i Møre og Romsdal 
Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 
Møre og Romsdal fylke – Samferdselsavdelinga 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
Rektorane ved dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal 
Lærarorganisasjonane 
Elevorganisasjonen 
Elevombodet i Møre og Romsdal 
 

 

   

 

  
 

 

 
 
 

Forslag til skolerute for grunnopplæringa i Møre og Romsdal 

skoleåra 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 
 

./. Vedlagt følgjer forslag til skole- og feriedagar (skolerute) for elevane i skoleåra 2017/2018, 

2018/2019 og 2019/2020. 
 
Det er nødvendig med ei samordning av skoleruta for heile grunnopplæringa (grunnskolen og 
vidaregåande opplæring) om ein skal få til rasjonell skoleskyss, jf. opplæringslova § 13-4. 
 
Vi gjer merksam på at det ikkje er gjort endringar for skoleåra 2017/2018 og 2018/2019 i høve 
tidlegare forslag til skolerute. 

 
Høyringsfrist: 31. desember 2016 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  

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

  114391/2016/ Ann-Christin Hoel Lervik, 71 25 87 84  08.11.2016 

Med helsing   

  

Erik Brekken   Ann-Christin Hoel Lervik 
fylkesutdanningssjef   rådgivar 
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Forslag til skole- og feriedagar (skolerute) for elevane 
skoleåra 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020 

 

2017/2018 
 

Haust 2017 
 

Skoledagar 

August Første skoledag: måndag 21. august 9 

September  21 

Oktober Haustferie veke 41: måndag 9. – fredag 13. oktober 17 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: torsdag 21. desember 15 

 
Vår 2018 
 

  

Januar Første skoledag etter jul: onsdag 3. januar 21 

Februar Vinterferie veke 8, måndag 19. – fredag 23. februar 15 

Mars Påskeferie: måndag 26. mars – måndag 2. april 
Første skoledag etter påske: tysdag 3. april 

17 

April   20 

Mai Elevfri dag: fredag 18. mai 17 

Juni Siste skoledag: fredag 22. juni 16 

 Sum 190 

  
 

2018/2019 
 

Haust 2018 
 

Skoledagar 

August Første skoledag: måndag 20. august 10 

September  20 

Oktober Haustferie veke 41: måndag 8. – fredag 12. oktober 18 

November  22 

Desember Siste skoledag før jul: torsdag 20. desember 14 

 
Vår 2019 
 

  

Januar Første skoledag etter jul: onsdag 2. januar 22 

Februar Vinterferie veke 9: måndag 25. februar – fredag 1. mars 16 

Mars  20 

April Påskeferie: måndag 15. april –  måndag 22. april.  
Første skoledag etter påske: tysdag 23.april 

16 

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

18 

Juni Siste skoledag: fredag 21. juni 14 

 Sum 190 
  



Side 3 
 
 

 
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 
 

Haust 2019 
 

Skoledagar 

August Første skoledag: måndag 19. august 10 

September  21 

Oktober Haustferie veke 41: måndag 7. – fredag 11. oktober 18 

November  21 

Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15 

 
Vår 2020 

 

Januar Første skoledag etter jul: måndag 6. januar 20 

Februar Vinterferie veke 8: måndag 17. – fredag 21. februar 15 

Mars  22 

April Påskeferie: måndag 6.april – måndag 13. april 
Første skoledag etter påske: tysdag 14. april 

16 

Mai Elevfri dag: fredag 22. mai 18 

Juni Siste skoledag: fredag 19. juni 14 

 Sum 190 
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Plan for kompetanseutvikling 2017-20 

Vedlegg 

1 Plan for kompetanseutvikling 2017-20 

2 Uttale fra Utdanningsforbundet, Nesset 

 
 

Rådmannens innstilling 

«Plan for kompetanseutvikling 2017-20 for personalet i Nessetskolen» godkjennes. 

 

 

 

Saksopplysninger 

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

 

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

 

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

 

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

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

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2017/98-2 
 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 



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

 

Forslaget til Plan for kompetanseutvikling har vært drøftet med rektorene og 
undervisningsinspektørene. Forslaget er sendt skolene, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og 
Delta til uttalelse. Det har kommet inn 1 uttalelse. 

 

 

Vurdering 

Videreutdanning: 

Ny forskrift om kompetansekrav i grunnskolen krever at flere lærere må ta videreutdanning for å 
ha formell kompetanse for å undervise i faget. Kompetansekravene gjelder fagene norsk, engelsk 
og matematikk. Det er dårligst dekning på barnetrinnet. Det blir derfor viktig å prioritere 
videreutdanning i disse fagene i årene som kommer. Det arbeides for å starte regionale 
videreutdanningstilbud (Molde, Ålesund). Dette kan gjøre det lettere å få søkere til 
videreutdanning, og kostnadene for kommunen blir mindre. Nesset har deltatt i ordninga med 
videreutdanning for lærere med statlig støtte siden den startet i 2009. Det blir viktig å fortsette med 
dette for å oppnå kompetansekravene. 

 

Etterutdanning: 

Kommende skoleår blir det en hovedoppgave å sørge for god implementering etter at 
hovedperioden med «Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag» er avsluttet. Parallelt med 
dette arbeides det videre med læringsmiljø og f.eks. bruk av IKT-verktøy. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er beregnet totale utgifter for neste skoleår på kr. 1.196.000,- til etter- og videreutdanning. Det 
er beregnet til sammen kr. 760.000 i tilskudd. Kommunal andel blir da kr.436.000,- (skoleåret 2017-
18).  Det hefter en del usikkerhet om beregning av utgifter fordi en del av tiltakene ikke er konkret 
planlagt, men det er satt av penger. På samme måte vet vi ikke pr. nå størrelsen på tilskuddene. 
Tilskudd til videreutdanning avhenger bl.a. av om hvilke fag det gis videreutdanning i. Derfor må 
iverksetting av Plan for kompetanseutvikling hele tiden tilpasses de økonomiske forutsetningene, 
inkl. egne budsjetter.  

 

Betydning for folkehelse 

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

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

forskrift og Plan for skoleutvikling. 
 
 

2.    BAKGRUNN 

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

 

3.    KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER 

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

 14.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 15.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 16.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 17.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

 18.august -17: Kurs-/planleggingsdag 

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

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

Tilstandsrapport Budsjett 
Plan for 
skoleutvikling 

Plan for 
kompetanseutvikling 
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4.    SKOLELEDERE 

Delmål 1:  

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

Delmål 1: Skoleledelse, videreutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2017/18 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2017/18 

høst-17 vår-18 

1.1 Videre-
utdanning 

Økt formell 
kompetanse rektor/ 
inspektør 

Fullføre 
rektorskole for 1 
inspektør. 

Tilby 
rektorskole el. 
tilsvarende   

20.000  

   Sum tiltak 20.000 0 

   Total sum 20.000 

 
 

Delmål 1: Skoleledelse, etterutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2017/18 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2017/18 

høst-17 vår-18 

1.1 Ledermøte:  

 Rektormøte 
 

 Utvida 
skoleleder-
møte 
m/undv.insp 

Informasjon og 
kompetanse-heving. 
Lærende møter 

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

Kontinuerlig   

1.2 Administrative   
       verktøy 
 

Vedlikehold og 
kompetanse-heving i 
div. fagprogram mm. 

Interne 
kursdager i 
kommunal regi  

Oppdatering   

1.3 Lederopplæring 
i Fronter 

Effektiv bruk av 
lærings-plattform 

Kursøkter etter 
behov 

Videre 
opplæring  

5.000 5.000 

1.4 Office365 Utprøving av O365 
som adm. verktøy 

Arbeid i  
rektormøte. 
  

 2000 2000 

1.5 Inspektør-
funksjonen 

Heve kompetansen, 
øke støtte-funksjonen 
for rektor, 
skolevandring 

Eksterne kurs Drive 
teambygging 

2.000 2.000 

1.8 Fokus på Kap 
9a og klasseledelse   

Nullvisjon mot 
mobbing 

Samarbeid med 
PPT 
 

Kontinuerlig   

   Sum tiltak 27.000 10.000 

   Total sum 37.000 
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5.    PERSONALET I SKOLEN 

Delmål 2:  

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

Delmål 2: personalet i skolen, videreutdanning 

 

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

høst-17 vår-18 

2.1  Engelsk 
 

Dekning innen  
2020  
 

1 lærer på 
videreutd. i 
engelsk 

 
  

115.000 160.000 

 
2.2  Matematikk 
 

Dekning innen 
2020  
 

1 lærer på 
videreutd. i 
matematikk/ 
rekning 

 
Flere med 30 st.p 
(ved nytilsetting) 

115.000 160.000 

2.3  Norsk 
 

Dekning innen  
2020 

1 lærer på  
videreutd. i 
norsk 

 
Flere med 30 st.p 
(ved nytilsetting) 

115.000 160.000 

2.4 Andre fag Så god dekning 
som råd ved alle 
skoler 

1 lærer på  
videreutd. 

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

115.000 160.000 

   Sum tiltak 460.000 640.000 

   Total sum 1.100.000 
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Delmål 2: personalet i skolen, etterutdanning 

Fagområde Mål Tiltak 2017/18 Langsiktige 
tiltak 

Kostnad 2017/18 

høst-17 vår-18 

2.0 Lærings-
miljø 

Vedlikeholde og 
utvikle et godt 
læringsmiljø 

Intern 
kompetanse-
heving med 
faglig støtte fra 
PPT 

Fortsette i 
perioden. 
 

  

2.1 Office 365 Ta i bruk Office 
356 i pedagogisk 
arbeid 

Intern opplæring 
og erfarings-
deling 

   

2.2  Fronter Fronter i aktivt 
bruk 
på alle trinn 

Fortsette med 
interne kurs etter 
behov 

Videre arbeid 
på skolene 

2.000 2.000 

2.3 Spesial-
pedagogikk 

Kompetansehevi
ng for arbeid 
med barn med 
store behov 

Delta på 
kursdager i regi 
av PPT 

 10.000 10.000 

2.4 Spesial-
pedagogikk 
        

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

Videreføre den 
etablerte 
ressursgruppa 
Kurs for 
ressursgruppa  

Fortsette i 
perioden. 
Kompetanse-
bygging ved 
nettverk 

2.000 2.000 

2.5 Regning 
som 
grunnlegg. 
ferdighet i alle 
fag 

Økt kompetanse 
i regning 

Starte med 
implementering 
«Ungdomstrinn i 
utvikling»  høst-
17 

   

2.6 Studietur Øke innsikt og 
motivasjon i 
arbeidet med 
regning  

 Studietur hvert 
3. år. Høst -18 ? 

  

2.7 Elev-
vurdering 

Økt kompetanse 
og ferdighet. 

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

Skolering for 
alle 
Samordning 
med 
etterutdanning 
i regning 

 5.000 

2.8 
Skoleassistent
-rolla 

Økt kompetanse 
og oppdatering 

Tilby aktuelle 
kurs 

Regelmessige 
tilbud på 
kommunale 
kursdagar 

2.000  

2.9 Valgfag Øke 
kompetansen i 
nye valgfag 

Tilby relevante 
kurs 

 2.000 2.000 

   Sum tiltak 18.000 21.000 

   Total sum 39.000 
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6.    KOSTNAD 

 

Stipulert kostnad: Høst 2017       vår 2018 

TILTAK -  delmål 1 – ledelse, videreutdanning     20.000                 0   

TILTAK -  delmål 1 – ledelse, etterutdanning    27.000 10.000 

TILTAK -  delmål 2 – personalet i skolen, -
videreutdanning 

460.000                640.000 

TILTAK  -  delmål 2 - personalet i skolen, 
etterutdanning 

18.000                21.000        

sum 525.000             671.000 

Støtte fra STAT til etterutd.:   0           0          

Støtte fra STAT til videreutd:   -380.000           - 380.000 

Kommunal kostnad: 150.000            291.000 

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

7.    PLAN FOR NYUTDANNA LÆRERE 

Delmål 2:  

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

 

 

Mål Tiltak Gjennom- 
ført 

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

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

 Administrative verktøy, interne 
kursdager 

Ok f.eks. på utvida 
skoleledermøte 

 Lederopplæring i Fronter, kursdager Ok Ikke eksterne kurs 

 Kvalitetssikring ved hjelp av 1310.no Ok På rektormøter 

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

 Inspektør, eksterne kurs Ikke gj.ført  

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

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

 Logopedi Ok 1 lærer ferdig vår-17 

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

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

 Norsk Ikke gj.ført Ikke søkere 

 Andre fag Ikke gj.ført Ikke søkere 

Etter-
utdanning 

 Gr.leggende IKT-kunnskap, kurs Delvis Intern opplæring 

 Kurs IKT-kontakter Ikke gj.ført  

 Fronter, interne kurs  Ok Intern opplæring 

 Fagtekst, interne kurs Ok Intern opplæring 

 Videreføre ressursgruppa Ok Videreført 

 Fullføre «Ungdomstrinn i utvikling» Ok Avsluttes vår-17 

 Studietur Ikke gj.ført Ikke nok interesse 

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

 Kurs skoleassistenter Ok Kursdag aug.-16 

 Kurs valgfag Ikke gj.ført  



Takk for svar. 

Veldig greit å vite hvordan dere tenker angående videreutdanning. Grunnen til at jeg skrev 2020, er 
at det står et mål om dekning innen 2020 i plan for kompetanseutvikling.
Med vennlig hilsen
Utdanningsforbundet Nesset
v/ Nils Erling Skarseth

Fra: Frode Sundstrøm <frode.sundstrom@nesset.kommune.no>
Sendt: 6. januar 2017 11:01
Til: Utdanningsforbundet Nesset

Emne: SV: Plan for kompetanseutvikling, utkast

Takk for innspill. Det blir tatt med i arbeidet videre fram til politisk behandling.

Et par kommentarer tilbake:
 Plassering av kurs- og planleggingsdagene er innenfor prolongert arbeidstidsavtale. Det er likevel 

fornuftig å ta dette opp på skolene og det er derfor jeg har sendt den ut til uttale.
 Du har rett i at videreutdanning i mat. er rimeligere for kommunen. Kostnaden som er angitt i tabellen 

s. 5 er kommunens bruttoutgift (altså til permisjon+ andre utgifter). Så er det beregnet statsstøtte (som 
da er større for mat.) i tabellen på s. 7. Totalen for kommune skal være noenlunde rett. Men dette 
kunne kanskje vært tydeligere….

 Så vidt jeg har fått med meg er fristen forlenga til 2025. Hvis vi greier 2-3 pr. år i 7-8 år er vi ikke så 
langt unna de 20 videreutdanningene som det pr. i dag er behov for. I mellomtiden vil det også skje 
avganger og nytilsettinger som kan bedre situasjonen. Det er mulig at det allerede fra neste skoleår vil 
tilbys regionale tilbud (Molde/Ålesund) som kan gjøre det lettere å få med flere på videreutdanning. 
Men dette blir uansett en utfordring og kommunen har ikke kontroll over alle faktorer og forutsetninger.

 Studietur? Håper vi kan få til noe….

Fra: Utdanningsforbundet Nesset [mailto:post@Nesset.utdanningsforbundet.no] 
Sendt: 6. januar 2017 10:21
Til: Frode Sundstrøm <frode.sundstrom@nesset.kommune.no>
Emne: SV: Plan for kompetanseutvikling, utkast

Hei

Plan for kompetanseutvikling ser god og gjennomtenkt ut. Et godt arbeid! 
Jeg har noen kommentarer:
- Har plassering av kurs- og planleggingsdager blitt drøftet med arbeidsplasstillitsvalgte ved skolene? 
Regner med at rektorene har gjort det før det har blitt skrevet ned i denne plana. Når det gjelder 
plassering av de seks planleggingsdagene, ser det veldig logisk og greit ut. 
- Det er en feil i kostnad for videreutdanning i matematikk. Dette faget har ikke de samme 

Med hilsen
Nesset kommune

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver

Telefon: 71 23 11 55
Mobil: 900 57 399

frode.sundstrom@nesset.kommune.no
www.nesset.kommune.no
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kostnadene som for eksempel norsk eller engelsk.
- Det er bra at kommunen prioriterer videreutdanning for å kunne innfri de nye kompetansekravene 
til 2020. Likevel har jeg spørsmål om arbeidsgiver er i rute til å komme i mål til 2020 ved å 
videreutdanne bare en lærer innenfor hvert av basisfagene det neste skoleåret?
- Veldig positivt at det er ført inn studietur i løpet av høsten 2018 i plana. En slik tur har veldig mye å 
si for samhold og miljø på hver enkelt skole, og for kontakt mellom skolene. Veldig synd at det ikke 
ble nok påmeldte sist dette var oppe. Jeg tror det faktisk er lurt å vente såpass lenge som til høsten 
2018. Da har frustrasjoner fra de som ville på tur sist sjanse til å lande skikkelig først. 

Med vennlig hilsen
Utdanningsforbundet Nesset
v/ Nils Erling Skarseth

Fra: Frode Sundstrøm <frode.sundstrom@nesset.kommune.no>
Sendt: 5. januar 2017 08:49
Til: Per Einar Strand; Hilde Toven; Monica Kalseth Hånes; Silje Brubæk; Kirsti Meisingset Evensen; Marit Berg 
Øien; Utdanningsforbundet Nesset; Fagforbundet Nesset kommune; Peggy Brandt Vike; Anne-Karin Sjøli

Emne: Plan for kompetanseutvikling, utkast

Hei!

Vedlagt er utkast til Plan for kompetanseutvikling 2017-2020 (rullering)
Pga. politisk møteplan og tidsnød kommer denne planen før Plan for skoleutvikling i år.

Plan for kompetanseutvikling skal behandles politisk i OK-utvalg 8.feb. Planen er også grunnlag for å lyse ut og 
prioritere evt. søkere til videreutdanning. Denne prosessen starter i februar.

Lokal årlig arbeidstidsavtale for lærere skal være grunnlag for bl.a. antall dager utover skoleåret til kurs- og 
planleggingsdager, såkalt «arbeidsårets lengde». Utdanningsforbundet Nesset har avklart med fylkeslaget sitt 
at så lenge begge parter er fornøyd med gjeldende avtale kan denne prolongeres uten formelle forhandlinger. 
Dette blir derfor gjort i år. Antall dager (6) er det samme som før, plassering går fram av planutkastet.

Planutkastet vil bli drøftet i skoleledermøte(r). Prioritering av fag til videreutdanning/søkere til videreutdanning 
vil bli spesielt drøftet med Utdanningsforbundet Nesset.

Innspill til Plan for kompetanseutvikling bør sendes meg innen 18.januar.

- Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. Denne e-post er kun beregnet for den person/de 
personer den er rettet til. E-posten kan inneholde fortrolig informasjon. I tilfelle 
feiloverføring/feilsending skal e-posten slettes. Det gjøres oppmerksom på at enhver form for bruk av 
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opplysningene mottatt ved feiloverføring/feilsending ikke er tillatt. Ved feiloverføring/feilsending 
vennligst kontakt avsender eller post@utdanningsforbundet.no, eller ring 24 14 20 00. 

- Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten. Denne e-post er kun beregnet for den person/de 
personer den er rettet til. E-posten kan inneholde fortrolig informasjon. I tilfelle 
feiloverføring/feilsending skal e-posten slettes. Det gjøres oppmerksom på at enhver form for bruk av 
opplysningene mottatt ved feiloverføring/feilsending ikke er tillatt. Ved feiloverføring/feilsending 
vennligst kontakt avsender eller post@utdanningsforbundet.no, eller ring 24 14 20 00. 
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