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Tøndergård skole og ressurssenter 

 
HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I STYRET FOR TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER FREDAG 28. MARS 2014 KL. 13.00 
 
Tilstede: Ivar Vereide   Molde kommune 
  Martinius Leirvoll  Nesset kommune   

Knut Sæbø   Fræna kommune 
  Jan Karsten Schjølberg Gjemnes kommune 

Rolf Harald Blomvik  Aukra kommune 
  Gunhild Dahle  Rauma kommune (vara) 
     
Midsund kommune, Eide kommune, Vestnes kommune og foreldrerepresentant Inger 
Steinveg hadde meldt forfall.  
 
For øvrig møtte:  
Kari Volden   Utdanningsavdelinga 
Eva Karin Gråberg  Representantskap 
Kari Vingsand  Utdanningsforbundet 
Marit Sporsheim  Fagforbundet 
Nora Jørgensen  Undervisningsinspektør 
Eli Bakke   Rektor 
 
 
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
SAK 27/14 REFERATSAKER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
 
 
SAK 28/14 ÅRSPLAN FOR SKOLEÅRET 2014-2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret 2014-
2015. 
 
 
SAK 29/14 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING VED TØNDERGÅRD SKOLE 

OG RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanse-
utvikling for skoleåret 2014-2015. 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategiske plan 
for kompetanseutvikling 2014-2017. 
 
 
SAK 30/14 GODKJENNING AV FORELØPIG RAMMETIMETALL FOR 2014-2015 
Enstemmig vedtak: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall for 
skoleåret 2014-2015 med 18.747 timer. Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved 
endring av elevtall. 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
SAK 31/14 LOKAL SÆRAVTALE FOR KONTAKTLÆRERFUNKSJON VED 

TØNDERGÅRD SKOLE OG RESSURSSENTER 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2014-2015 til orientering. 
 
 
SAK 32/14 TILBAKEMELDING HØRING VEDRØRENDE TØNDERGÅRD 

SKOLES VEILEDNINGSTJENESTE 
Enstemmig innstilling: 
Saken legges fram som orienteringssak 
 
 
SAK 33/14 ØKONOMISK UTVIKLING TØNDERGÅRD SKOLE OG 

RESSURSSENTER SISTE 3 ÅR 
Enstemmig vedtak:  
Styret tar saken til orientering. Arbeidsutvalget arbeider videre med dette. 
 
 
SAK 34/14 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 28.12.01 tas opp som fulltidselev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 
august 2014. 
 
 
SAK 35/14 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 16.05.05 tas opp som fulltidselev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 
august 2014. 
 
 
SAK 36/14 TILDELING AV INTERNATPLASS (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 29.10.97 får internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2014-2015 under forutsetning av at Skodje kommune dekker alle kostnader 
vedrørende internatoppholdet. 
 
SAK 37/14 TILDELING AV INTERNATPLASS (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 04.04.95 får internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2014-2015 under forutsetning av at Tingvoll kommune dekker alle kostnader 
vedrørende internatoppholdet. 
 
 
SAK 38/14 TILDELING AV INTERNATPLASS (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 04.08.95 får internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2014-2015 under forutsetning av at Rauma kommune dekker alle kostnader 
vedrørende internatoppholdet. 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

 
 
SAK 39/14 TILDELING AV INTERNATPLASS (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 14.05.98 får internatplass ved Tøndergård skole og ressurssenter skoleåret 
2014-2015 under forutsetning av at Haram kommune dekker alle kostnader 
vedrørende internatoppholdet. 
 
 
SAK 40/14 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 24.11.99 tas opp som fulltidselev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 
skoleåret 2014-2015. Eleven får internatplass under forutsetning av at Averøy 
kommune dekker alle kostnader vedrørende internattilbudet. 
 
 
SAK 41/14 OPPTAK AV ELEV (UNNTATT OFFENTLIGHET) 
Enstemmig vedtak: 
Elev f. 21.05.00 tas opp som fulltidselev ved Tøndergård skole og ressurssenter fra 
skoleåret 2014-2015. Eleven får internattilbud. En forutsetning for opptaket er at 
kommunal garanti foreligger i løpet av uke 24, slik beskrevet i søknaden, og at Smøla 
kommune dekker alle kostnader vedrørende skole- og internattilbudet. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 15.30 
 
 
 
Eli Bakke 
sekretær        
 



STYREMØTE

Fredag 6. juni 2014

SAKSLISTE OG SAKSPAPIRER



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 
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INNKALLING TIL STYREMØTE PÅ TØNDERGÅRD SKOLE OG 
RESSURSSENTER 

 
Tid: 6. juni 2014 kl. 1300 
Sted: Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK  27/14   Referatsaker .............................................................................................................................. 3 
SAK 28/14    Årsplan for skoleåret 2014-2015 ............................................................................................... 4 
SAK 29/14 Plan for kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter ..................................... 5 
SAK 30/14 Godkjenning av foreløpig rammetimetallet for 2014-2015 ...................................................... 7 
SAK 31/14 Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og ressurssenter .................. 9 
SAK 32/14 Tilbakemelding høring vedrørende Tøndergård skoles veiledningstjeneste ........................... 10 
SAK 33/14 Økonomisk utvikling Tøndergård skole og ressurssenter siste 3 årene. ................................. 12 
SAK 34/14 Opptak av elev (unntatt offentlighet) .................................................................................. 15 
SAK 35/14 Opptak av elev (unntatt offentlighet) .................................................................................. 16 
SAK 36/14 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet) ................................................................ 17 
SAK 37/14 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet) ................................................................ 18 
SAK 38/14 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet) ................................................................ 19 
SAK 39/14 Tildeling av internatplass (unntatt offentlighet) ................................................................ 20 
SAK 40/14 Opptak av elev (unntatt offentlighet) .................................................................................. 21 
SAK 41/14 Opptak av elev (unntatt offentlighet) .................................................................................. 22 

 
Vedlegg til sak 28, 29 og 31. 
Sak 34 – 41vil bli utdelt på styremøte. 
 
Styrerepresentantene har tidligere mottatt e-post om tidspunktet for møtet. Vennligst 
gi beskjed på tlf. 71 19 56 60 dersom du eller vararepresentanten har forfall. 
 
Innkalling blir sendt vararepresentantene til underretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf Harald Blomvik  (sign.)     Eli Bakke 

leder          rektor 
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Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

3 

 
 
 
 
 

Molde, 6.06.2014 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

SAK  27/14 Referatsaker 
 
 
Jnr. Arkivnr Dato Inngående fra Saksinnhold  

157 pers.mappe 28.03.14 Bjørg Thue Rasmussen Oppsigelse av stilling fra 01.08.2014 

167 01 31.03.14 Quality Hotel Alexandra Underskrevet hotellavtale 2014-15 

199 ventilasjon 03.04.14 Xpro v/Helge Rønning Orientering om forarbeid 

200 ventilasjon 03.04.14 Xpro v/Helge Rønning Orientering om forarbeid 

209 ballbinge 08.04.14 Molde kommune, byggesak og 
geodata 

Tillatelse til oppføring av ballbinge 

266 ballbinge 10.04.14 Scansis Ballbinge ferdig og klar til levering 

283 rehabperm 22.04.14 Xpro v/Helge Rønning Ny kalkyle varme- og ventilasjonssystem 

299 rehabperm 30.04.14 Arbeidstilsynet Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr 

305 pers.mappe 05.05.14 Eli Beinnes Fosse Stillingsbrøk skoleåret 2014-15 

313 pers.mappe 12.05.14 Sindre H. Løding Ønsker å fortsette permisjon ett år til 

325 299,6 16.05.14 SPK Premiesats for pensjonsordningen 2015 

333 rehabperm 19.05.14 Xpro v/Helge Rønning Innkalling koordinering 

336 rehabperm 21.05.14 Xpro Referat fra koordineringsmøte med diverse  
lister for logistikk 

347 ballbinge 26.05.14 Nesset Sparebank Sponsoravtale, skal opplyses i presse 

348 rehabperm 26.05.14 Xpro Framdriftsplan prosjekt ventilasjon 

     

Jnr. Arkivnr Dato Utgående til Saksinnhold  

172 rehabperm 08.04.14 Xpro v/Helge Rønning Søknad om tillatelse i ett trinn 

187 rehabperm 09.04.14 Xpro v/Helge Rønning Ansattmedvirkning, vedlegg til søknad 

215 813 11.04.14 Kemneren i Molde Ønsker ekstraordinært avdrag på lån KLP 

244 Comenius2 30.04.14 Nettsøknad Comenius 2 (Erasmus+) 

246 257 08.05.14 Alle foresatte, 
alle på Tøndergård 

Invitasjon til utendørs vårfest 

250 pers.mappe 14.05.14 Sindre Hostad Løding Forlengelse av permisjon til 31.07.2015 

252 pers.mappe 16.05.14 Eli Beinnes Fosse Innvilget 10% redusert stilling 2014-2015 

256 ballbinge 21.05.14 Nesset Sparebank, Eidsvåg Takk for økonomisk støtte, kr. 5000,- 

 
 
Innstilling: 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter tar referatsakene til orientering. 
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Tøndergård skole og ressurssenter 
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Molde, 6.06.2014 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 28/14 Årsplan for skoleåret 2014-2015 

 

  
Styret for Tøndergård skole har i sak 36/13 godkjent virksomhetsplan for 2014-2016. 
Årsplanen for 2014-15 bygger på denne. 
 
Virksomhetsplanen, med sin beskrivelse av mål i planperioden, er lagt til grunn ved 
utarbeidelse av årsplanen.  
Hovedmål og delmål er satt innen områdene: 
 

 Opplæring 
 Kompetanse 
 Veiledningstjenesten 
 Økonomi 
 Fysisk miljø 

 
Skolens visjon og pedagogisk plattform er innarbeidet i skolens virksomhetsplan.  
 
Måloppnåelse i forhold til årsplan for 2013-14 er evaluert i skolens årsevaluering 
våren 2014, og dette er det tatt hensyn til i forslaget som legges fram.  
En oppsummering av evalueringsarbeidet vil bli presentert i skolens årsmelding. 
 
Årsplan for skoleåret 2014 / 2015 følger saken som vedlegg. 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner årsplan for skoleåret  
2014-2015. 
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Molde, 6.06.2014 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 

SAK 29/14  Plan for kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og 
ressurssenter 

 
Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
Planen ble først gjort gjeldende for perioden 2005 – 2008.  
 
I St.meld 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen står det at utdanningsdepartementet vil 
videreføre et bredt samarbeid med KS og organisasjonene om en fornyet satsing på 
kompetanseheving.  
Ut fra dette ble Kompetanse for kvalitet, - strategi for videreutdanning, utviklet. Dette 
strategidokumentet uttrykker rammene for samarbeidet om et varig system for 
videreutdanning, der formålet med utdanningen er  

å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke 
lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom 
målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning.  

 
Systemet for videreutdanning som omtales i dokumentet vil gi deltagerne 
videreutdanning i et omfang på inntil 60 studiepoeng i det enkelte fag eller områder. 
Videreutdanningen skal være knyttet til de primære fagene som er prioritert i planen 
”Kompetanse for kvalitet – Strategi for etter og videreutdanning 2012 – 2015”, men 
det skal også gis rom for prioriteringer ut fra lokale behov. Prioriterte fag og områder 
er norsk, samisk, matematikk, engelsk, rådgiving, andrespråkspedagogikk, samt mat 
og helse, kroppsøving, musikk, kunst og håndverk. Tilbudene om videreutdanning 
skal være på høyskolenivå og gi studiepoeng. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan. Skolen har fått statlige midler gjennom Molde kommunes tildeling. 
 
Selv om strategi Kompetanse for kvalitet er rettet spesielt mot videreutdanning av 
lærere, er det viktig at vi tenker hele personalgruppen i forhold til kompetanse 
utviklingsplanen.  
Både miljøpersonale ved internatene og assistentene ved skolen er viktige aktører og 
samarbeidspartnere i arbeidet for å gi elevene våre et helhetlig og godt tilrettelagt 
opplæringstilbud. 
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Plan for kompetanseutvikling for Tøndergård skole og ressurssenter med Strategisk 
plan for perioden 2014–2017 og årsplan for skoleåret 2014-2015 er vedlagt 
sakspapirene. 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for kompetanse- 
utvikling for skoleåret 2014-2015.  
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av Strategisk plan 
for kompetanseutvikling 2014-2017. 
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Molde, 6.06.2014 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 

 

SAK 30/14  Godkjenning av foreløpig rammetimetallet for 2014-2015 
 
Ved beregning av rammetimetallet ved Tøndergård skole og ressurssenter har vi 
som tidligere år lagt rundskriv F-37/88 til grunn. Dette sier at: 

 Hver elev som ikke har fullført grunnskolen skal ha et timetall på 9 t/u inkl. 
konvertering.  

 Vi har brukt samme beregning i forhold til elever i videregående skole. 
 

Alle elever ved skolen får opplæring etter individuell opplæringsplan (IOP), og 
elevenes undervisning organiseres i grupper og/eller ”en til en” undervisning. 
 
Ved at grunnskoleelevene deles i mest mulig homogene grupper der sosiale faktorer 
er de sentrale kriteriene for gruppesammensetning, er det flere årstrinn i samme 
gruppe, og dermed vanskelig å differensiere uketimetallet. Alle elever får derfor i 
hovedsak et opplæringstilbud ved Tøndergård skole og ressurssenter på 30 t/u 
uansett skoleår. 
 
Ved beregning av rammetimetallet er skolens administrasjon pålagt av styret å 
justere timetallet i forhold til det elevtallet skolen har til enhver tid, og å holde seg 
innenfor vedtatte budsjettrammer. 
 
Grunnlag for beregning: 

 Beregnet rammetimetall er basert på antall elever etter samarbeidsavtalen. 
Dette er fra 01.08.03 16 grunnskoleelever.  

 Skoleåret 2014/ 2015 blir det til sammen solgt 32 grunnskoleplasser og 21 
videregående plasser. (Av dette 2 deltidsplasser, 1 deltidsplass grunnskole = 
0,2 plass, og 1 deltidsplasser videregående = 0,2 plass)  

 
Det er for skoleåret 2014–2015 beregnet 37 timer til skolens veiledningstjeneste. 
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Rammetimetallet for skoleåret 2014/15 er beregnet til følgende: 

 

Etter ny beregning trekkes 15 % ut av tidligere pott til konvertering. 
 
Totalt rammetimetall for 2014/2015 blir da 18 747 årstimer inkl. tidsressursen for 
byrdefull undervisning. 
 
Rammetimetallet skal dekke spesialundervisning og allmennpedagogiske 
styrkingstiltak som kontaktlærer, rådgiving, sosiallærer, tillitsvalgt og intern 
veiledning. Det blir satt av en pott for å dekke opp for vikarutgifter. 
Konvertering er en ressurs som skal gå til ekstra planlegging og forberedelser, 
interne og eksterne samarbeidsmøter og administrativt merarbeid lærere har i 
forbindelse med spesialundervisning. Ressursen fordeles i forhold til antall elever en 
er kontaktlærer for i samarbeid med utdanningsforbundet. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 

Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner foreløpig rammetimetall 
for skoleåret 2014 -2015 med 18 747 timer.  
 

     Rektor får fullmakt til å gjøre tilpasninger ved endring av elevtall.

Grunnlag Inkl. konv. Ekskl. konv.

31,2 grunnskoleplasser x 9 280,80 255,53

20,2 videregåendeskoleplasser x 9 181,80 165,44
Veiledningstjenesten 37,00 37,00
Sum 499,60 457,97

Sum årstimer (uketimer x 38 uker) 18 984,80 17 402,86
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Molde, 6.06.2014 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 31/14 Lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård 
skole og ressurssenter 
 
 
Rektor og Utdanningsforbundet, ved plasstillitsvalgt, er enige om at gjeldende 
avtaleverk for beregning av tid og lønn til kontaktlærertjeneste bør tilpasses vår 
skolehverdag, og bygge på de erfaringer skolen har med tidligere ordninger der 
kontaktlæreransvaret er delt mellom flere. 
 
Det er utarbeidet en lokal særavtale for skoleåret 2014-2015 mellom skolens 
administrasjon og tillitsvalgt. 
 
Avtalen er vedlagt saken. 
 
 
 
 
Innstilling: 
 
Styret tar lokal særavtale for kontaktlærerfunksjon ved Tøndergård skole og 
ressurssenter for skoleåret 2014-2015 til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

10 

 
Molde, 6.06.2014 

 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 

 

SAK 32/14 Tilbakemelding høring vedrørende Tøndergård skoles 
veiledningstjeneste  

 
I sak 23/13 ble styret orientert om arbeidet i skolens arbeidsutvalg, med hensyn til 
organisasjonsendringer på skole og internat med mål om å få disse enhetene til å gå 
i økonomisk balanse som to adskilte enheter. 
Spørsmålet var videre om også skolens veiledningstjeneste skulle være 
selvfinansierende. 
Det ble i styresaken gitt en orientering om tilbudet denne tjenesten gir, og det ble lagt 
fram ulike alternativ til finansiering, derav et alternativ som dagens ordning.  
Saken ble lagt fram uten innstilling.  
I diskusjonen som fulgte uttrykte flere styrerepresentanter skepsis til at 
eierkommunene skulle betale for denne tjenesten. Veiledningstjenesten har siden 
oppstart tidlig på åttitallet vært en del av det tilbudet kommunene har fått som 
gjenytelse for å være medeier i skolen, med de økonomiske forpliktelser dette 
medfører. Flertallet av styrets medlemmer uttrykte at slik burde det fortsatt være.  
Under debatten kom det imidlertid fram at en del representanter hadde en følelse av 
at kunnskapen om tjenesten varierte, ikke bare fra kommune til kommune, men også 
fra skole til skole innad i kommunen.  
Moldes representant, Ivar Vereide, fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Det arbeides videre med saken. Skolen sender den enkelte kommune en orientering 
om skolens veiledningstjeneste, sammen med en undersøkelse der målet er å 
kartlegge kommunens behov for veiledning. Undersøkelsen stiles til 
sentraladministrasjonen i den enkelte eierkommune. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Skolen utarbeidet en presentasjon av veiledningstjenesten, samt en høring 
vedrørende tanker om framtidig behov. Vi mottok svar fra fire kommuner.  
I svarene kommer det fram at områder det er behov for veiledning på varierer fra 
kommune til kommune. ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon), lese og 
skrivevansker, språk- og talevansker, generelle lærevansker, klasseledelse, 
autismespekterforstyrrelser og veiledning i forskjellige datahjelpemidler er områder 
som nevnes. 
Det kommer også fram et ønske om at det gis veiledning inn mot spesialpedagogisk 
team, drøfting rundt gråsonesaker og samarbeid i forhold til spesialpedagogiske 
tiltak. En kommune ønsker at muligheten for at skolene kan melde saker direkte til 
veiledningstjenesten blir vurdert. (Praksis så langt er at alle henvendelser går via 
PPT.) Forslaget ses i sammenheng med utdanningsdirektoratets veileder om  
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spesialundervisning og St.meld.nr.18 pkt. 4.5. Her presiseres det at før det fattes 
vedtak om spesialundervisning skal skolen kartlegge, vurdere og evt. prøve ut nye 
tiltak innenfor de ordinære rammene. Skolen skal med andre ord vurdere om det er 
mulig og realistisk og gi elevene et tilfredsstillende læringsutbytte innenfor ordinær, 
tilpasset opplæring. På dette stadiet er ikke PPT koblet inn. Kommunen mener 
veiledningstjenesten kan være en støttespiller i arbeidet med å prøve ut nye tiltak 
innenfor de ordinære rammene, med sikte på å gi en tilpasset opplæring.  
Dersom vurderings- og utprøvingsfasen avsluttes med tilmelding til PPT, tar PPT 
over saken, og sender i tilfelle forespørsel til veiledningstjenesten om samarbeid, 
dersom dette er ønskelig. 
 
Arbeidsutvalget vil arbeide videre med saken. 
 
 
 
Innstilling: Saken legges fram som orienteringssak 
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Molde, 6.06.2014 
 
 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter 
 
 
 
 

SAK 33/14 Økonomisk utvikling Tøndergård skole og ressurssenter 
siste 3 årene. 

 
 
I styresak 35/13, budsjettforslag for 2014, fattet styret følgende enstemmige vedtak: 
 
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2014 med en utgifts- og inntektsramme på  
kr. 47.490.000,-. Styret vil be om en gjennomgang av kostnadsutviklingen ved 
Tøndergård skole og ressurssenter de siste 3 årene. Vurderingen av en differensiert 
kostnadnøkkel blir spesielt utredet. Gjennomgangen ferdigstilles innen 1. april 2014. 
 
Rektor har hatt en gjennomgang av kostnadsutviklingen i perioden 2010 t.o.m. 2013. 
Inntektsgrunnlaget baserer seg på salg av skole og internatsatser. Satsene skal 
dekke alle kostnader i forbindelse med skole og internttilbudet, med unntak av 
kostnader til assistent. Her søkes det et gitt antall timer pr uke, med en utrekning på 
reelle kostnader for å lønne assistent i tilsvarende stilling. (Søknaden er i samsvar 
med tilrådning fra avgiverskole og sakkyndig uttale, PPT.) 
Dette er derfor en faktor som går i balanse. Satsen pr. time har blitt utregnet som et 
snitt mellom ufaglært og fagarbeider med full ansiennitet.  
Assistentkostnadene varierer fra år til år, avhengig av hvilke hjelpebehov og 
utfordringer elever til enhver tid har.  
 
Elevtall i perioden 
Siden skoleåret strekker seg over 2 budsjettår, inneholder oppsett over antall elever 
snittet mellom antall elever i vårsemesteret og i høstsemesteret (se tabell neste side) 
 
Samlet driftsutgifter 
I tabellen er samlet driftsutgifter skissert. Disse utgiftene dekker alle utgifter i skolens 
driftsbudsjett (undervisning, internatdrift, administrasjon, vaktmester, renhold, 
transport, forsikringer, vedlikehold bygg og anlegg (både innendørs og utendørs) 
uteområde, kostnader i forbindelse med lån og avdrag, renter på lån, utadretta 
virksomhet, kjøp av ergoterapi- og fysioterapitjenester m.m. 
Dette betyr at dess færre elever på skole og internat, dess færre å dele kostnadene 
på i forhold til administrasjon, vedlikehold av bygningsmasse, betjening av 
låneopptak etc. 
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Elevsatsen blir indeksregulert i forbindelse med budsjettbehandling hvert år. Her 
brukes indeksen der arbeidslønn er dominerende faktor. I perioden 2010 – 2013 er 
dette praktisert. Elevsats på skole og internat har ikke økt utover indeksreguleringen i 
perioden. 
Det betyr at i perioden 2010 til og med 2013 har elevsatsen økt med 38.000,- kr. 
Dette tilsvarer en økning på 10,5 %  
 

ÅR ANTALL ELEVER

ANTALL 

INTERNAT 

ELEVER

ANTALL 

SKOLE OG 

INTERNAT 

PLASSER SKOLESATS INTERNATSATS

INDEKS 

REGULERING 

I PROSENT

SAMLA 

DRIFTS 

UTGIFTER

TOTALE 

KOSTNADER 

PR.SKOLE OG 

INTERNATPLASS

2010 61,5 19,5 81 358 000         362 000               44 102 105     544 470                 

2011 63 17,5 80,5 371 000         375 000               3,40 % 42 949 409     533 533                 

2012 59,5 16,5 76 384 000         388 000               3,10 % 47 448 255     624 319                 

2013 53 16 69 396 000         400 000               3,40 % 45 956 983     666 043                  
 
 
Tilbakeføring til eierkommunene i perioden. 
Eierkommunene fikk i sak 4/10, 19. mars 2010. Disposisjon av regnskapsmessig 
mindreforbruk for 2009 tilbakeført kr 25.000 pr. abonnementsplass. Til sammen ble 
det tilbakeført kr 400.000,-  
I sak 37/12, Budsjettjusteringer, ble det fattet vedtak om tilbakeføring av kr 26.000 pr 
abonnementsplass. Totalt kr. 416.000,- Totalt tilbakeført pr. abonnementsplass i 
perioden 2010 – 2013 er kr 51.000,-  
 
Nedbetaling av ekstra avdrag på lån.  
Både i 2012 og i 2013 nedbetalte skolen kr 500.000 i ekstra avdrag på lån, tatt opp i 
2003 i forbindelse med rehabilitering / ombygging av skolens underetasje. 
Nedbetaling av lånet som opprinnelig var på 8 millioner, blir belastet skolens 
driftsbudsjett, med fast avdrag på kr. 250.000,- pr. år, samt renteutgifter 
I tillegg tok skolen opp et lån på 4 millioner i forbindelse med nybygg i 2012. Også 
dette lånet blir finansiert gjennom skolens driftsbudsjett.  
Økt areal, medfører i tillegg økte kostnader både i forhold til rengjøringsutgifter og 
oppvarming. 
 
Lønnsøkning, lærere i perioden. 
Vi har valgt ut to representative lærere for å se hvilke lønnsøkning disse har hatt i 
samme periode. Tabellen under viser at lærer A, har hatt en lønnsøkning på, 64.800, 
dvs. 18 %, mens lærer B har hatt en lønnsstigning på 48.500,- dvs. 11,7 %. Begge er 
utdannet adjunkt. 
 
ÅR LÆRER A LÆRER B

2010 359 700                414 700                                   

2011 384 500                439 000                                   

2012 391 500                446 600                                   

2013 424 500                463 200                                    
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Totale lønnskostnader i perioden fordelt på antall skole- og internatplasser 
 

År

Lønnsutgifter 

ink sos.utg.

Totalt antall 

elev- og 

internatplas

ser

Lønns 

kostnader 

pr elev

2010 37 537 809       81 463 430         

2011 37 237 057       80,5 462 572         

2012 40 092 261       76 527 530         

2013 39 641 274       69 574 511          
 
 
En feilkilde i denne framstillingen er at Tøndergård skole og ressurssenter 
forskutterer lønn til personale som er sykmeldt over 16 dager, samt har 
svangerskapspermisjon. Refusjonsbeløpet kommer ikke fram i denne framstillingen. 
Skoleåret 2013 har 2 av skolens ansatte hatt lønnet permisjon deler av skoleåret. 
I 2010 og 2011 var det stor søknad til skolen. Vi hadde stor mangel på 
undervisningslokaler og måtte ta deler av internatbygningen i bruk som klasserom. 
Det ble bevisst tenkt ressurssparing i denne perioden, i håp om å kunne avsette 
midler til nybygg. 
 
Det er vanskelig å trekke en klar konklusjon i forhold til kostnadsutviklingen ved 
skolen i perioden 2010-2013. En rekke faktorer virker inn på det totale 
driftsbudsjettet. Antall elever ved skolen har sammenheng med kostnader knyttet til 
merkantil tjeneste, vaktmester, renholdstjenester etc.  
Antall elever med store bistandsbehov vil få innvirkning på totale lønnskostnader, 
men også i forhold til økte inntekter for å lønne assistent. 
 
At eierkommuner har fått tilbakeført midler blir sett på som en rettferdig ordning. Det 
er de samme kommunene som er forpliktet til å garantere for låneopptak og til å 
dekke kostnader ved merforbruk skolen ikke selv har midler til å dekke. 
Tøndergård skole og ressurssenter kan sammenlignes med en «minikommune» med 
de plikter dette medfører i form av betjening av renter og avdrag på lån, vedlikehold 
bygg og anlegg, samt varierende innbetalinger i forhold til pensjon etc. Det er derfor 
viktig å styre mot et overskudd på 3 % for å kunne imøtekomme framtidige 
utfordringer. 
En bør kanskje i tillegg se på om det er ønskelig med differensierte kostnader for 
eierkommuner som kjøper skoleplasser utover det antallet de abonnerer på?  
Ut fra de økonomiske resultatene siste årene bør det være muligheter for å gi en 
kostnadsreduksjon på 3-4 % pr. elevplass utover abonnementsplassene. 
 
 
Innstilling: Saken legges fram uten innstilling. 
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Årsplanen for Tøndergård skole og ressurssenter for skoleåret 2014/15 bygger på skolens 

Virksomhetsplan som er vedtatt for perioden 2014/16, og skolens årsevaluering våren 2014. 

Utviklingsmål i årsplanen skal gjenspeile seg tema som arbeides spesielt med i personalets 

møtetid 

  

Virksomhetsplanen innholder 

 en presentasjon av skolen 

 skolens visjon og pedagogiske plattform 

 mål i planperioden 

 resultatoppfølging 

 

Oppsummeringen av personalets vurdering av årsplanen blir gjort i årsmeldingen.  

Denne blir utarbeidet etter skoleslutt hvert år. 

 

 

 

Visjon og pedagogisk plattform 
 

Visjon 
”Vi jakter på mulighetene ”  

 

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.  
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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 tilpasset opplæring der 

følgende ligger til grunn: 

 Kartlegging  

 Klart definerte individuelle opplæringsmål  

 Variasjon i nivå og tempo 

 Varierte læringsarenaer og varierte læremidler 

 Variasjon i arbeidsmåter og arbeidsmetoder der en tar hensyn til elevenes ulike 

læringsstiler i valg av læringsstrategi. 

 Rutiner for utviklingssamtaler som fremmer motivasjon og mobilisering av egne 

ressurser. 

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

viktige element. 

 Tilrettelegging for mestring og gode opplevelser. 

 

Sosial kompetanse 

Tilrettelegge for sosial mestring, slik at eleven i størst mulig grad kan tilpasse seg 

fellesskapet; både i gruppen, på skolen og i samfunnet for øvrig.  

Høflighet og respekt er viktige faktorer i denne sammenhengen. Alle voksne i skolemiljøet 

skal være gode rollemodeller for elevene. 

 

 Prosessorientert skole 

Arbeide for en skole som møter nye utfordringer ved å søke etter ny kunnskap gjennom 

åpen dialog på tvers av faggrupper på skole og internat, og sammen med elever, foreldre og 

hjelpeinstanser. Det skal være rom for fleksibilitet, kreativitet, nytenkning og nyskaping. Det 

er lov å feile. 

  

Videre - og etterutdanning 

Det skal legges til rette for videre- og etterutdanning, prioritert ut i fra skolens behov og 

satsingsområder nedfelt i skolens plan for kompetanseutvikling. 

Det er viktig å kunne ha kompetanse på mange områder for å kunne møte behov som 

eierkommunene til enhver tid etterspør. 
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Utviklingsmål 
 

Hovedmål 1 - Opplæring 
Tilrettelegge et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud på internatet 
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. 
Opplæringa skal legge vekt på å gi elevene kunnskaper, holdninger og verdier som 
gjør dem best mulig i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og 
samfunnslivet. 
Tiltak: 

 Ta utgangspunkt i læreplan, sakkyndig vurdering, individuell plan og tester/ 
utredninger i det spesialpedagogiske arbeidet.  

 Utarbeide individuelle opplæringsplaner (IOP eller IODP) og miljøterapeutisk 
plan (MP) til elever på internatet.  

 Sette opp realistiske mål, kortsiktige og langsiktige tiltak som evalueres i 
samarbeid med eleven og elevens nærpersoner. 

 Ta hensyn til elevens læringsstil og læringstempo. 
 Legge til rette for et læringsmiljø preget av struktur, trygghet og forutsigbarhet.  
 Utarbeide halvårs-, uke- og dagsplaner med utgangspunkt i elevens 

opplæringsplan.  
 Legge til rette for et helhetlig opplæringstilbud og et helhetlig botilbud gjennom 

teamarbeid og tverrfaglig samarbeid.  
 Legge til rette for opplevelser og kreativitet innenfor praktisk/estetiske 

fagområder. 
 Tett samarbeid mellom PPT og skole for å kvalitetssikre samsvar mellom 

sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan. 
 Gjennomføre elevsamtaler med fokus på trivsel, motivasjon og læring og 

innkalle til foreldrekonferanser minst en gang pr.semester. 
 
Delmål 2 
Alle elever skal ha mulighet til å ha et funksjonelt språk. 
ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) skal være et tilbud til alle elever med 
behov for det.  
Tiltak:  

 Skolere hele personalgruppen i ASK for å skape en felles forståelse. 

 Sette av tid til erfaringsdeling, samarbeid om undervisningsopplegg og 
skolering i bunden tid tirsdager og onsdager. 
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 Ha ASK på dagsorden i samarbeidsmøter, i forhold til elever som nytter en 
alternativ kommunikasjonsform, og sikre at kommunikasjonsformen er kjent for 
elevens nærpersoner. 

 
Delmål 3 
Utvikle gode leseferdigheter 
Lesing er et redskap til læring i alle fag og målet er at flest mulig skal knekke 
lesekoden og utvikle gode leseferdigheter. 
Tiltak: 

 Sol brukes aktivt for å forstå hvor elevene er i sin leseutvikling, og informasjon 
som lærerne får gjennom ”soling” av elever skal danne et viktig utgangspunkt 
for videre arbeid for bedre leseferdighet.  

 Det settes av tid til repetisjon av kartleggingsverktøyet og kartleggingen 
gjennomføres innen september hvert år, på alle aktuelle elever.  

 Organisering av leseverksted på tvers av grupper skoleåret 2014-2015 

 Skolering i forhold til TRAS for de ansatte som har elever på «førlese-stadiet». 
 

Delmål 4. 

Legge til rette for at matematikkundervisningen gir elevene grunnleggende 
ferdigheter i faget som eleven vil kunne nyttiggjøre seg i hverdagen. 
Tiltak: 

 Kartlegging for å sikre elevene en tilpasset opplæring. 
 Opplæring i regneoperasjonene 
 Problemløsning og utforskning som tar utgangspunkt i praktiske, dagligdagse 

situasjoner og matematiske problem 
 Organisering av matematikkverksted skoleåret 2014-2015 

 

 

Delmål 5 

Tilrettelegge et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og 
læring (opplæringsloven § 9 A - 1) 
Tiltak: 

 Utvikling av sosiale ferdigheter og sosial kompetanse står sentralt i alt arbeid.  

 Alle ansatte har kompetanse og kunnskap om bl.a. materiellet: ”Det er mitt 

valg”.  

 Det legges opp til sosiale aktiviteter på tvers av teamene/ internatene.   

 Aktivitetene fastsettes i skolens årlige aktivitetsplan. 

 Tilstrebe nulltoleranse for mobbing. 
 Aktivt elevråd. 
 Trivselsregler på klasserommene. 
 «Ingen utenfor uka» som årlig arrangement 
 Nok voksne i friminuttene 
 Elevsamtaler 
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 Fokus på respekt  
 Voksne som gode rollemodeller 
 Tett samarbeid med hjemmet. 

Delmål 6 

Utvikle mest mulig sosialt kompetente barn og unge som kan etablere gode 
vennskap og føle seg akseptert. 
Tiltak: 

 Tilrettelegge for læringsarenaer som skaper tilhørighet og 
 muligheter for å utvikle sosiale relasjoner 
 Tilrettelegge for gode samtaler mellom personale og elever 
 Bruk av tilrettelagt undervisningsmateriell i arbeidet (eks. ”Det er mitt valg”, 

ART, jeg er unik, sosiale historier og Steg for steg)  
 Bruke personalet som modeller for sosial kompetanse ved å 

være gode gruppeledere 
bekrefte og etterspørre kompetent atferd 

 

Delmål 7 

Gjøre eleven mest mulig selvstendig i forhold til framtidig bolig, arbeid og 
fritid. 
Tiltak: 

 Nært samarbeid med elevens hjemkommune gjennom ansvarsgruppe 
 Orientere foresatte om rettigheter knyttet til individuell plan 
 Være samarbeidspart ved planlegging av tilbud etter endt skolegang. 
 Forberede elevene på yrkeslivet gjennom praktisk arbeid, yrkespraksis og 

yrkesveiledning i samarbeid med hjemkommunene og fylkeskommunen 
 La eleven få kjennskap til, og mulighet til å delta i ulike 

fritidsaktiviteter.(internatet) 
 Gi opplæring i primære og sekundære ADL ferdigheter.  
 

 
 

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, fysio -, 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 
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- motoriske vansker 
- helsefremmende trening/ kosthold 
- autismespekterforstyrrelser 
- sosiale – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- 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 på 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. 
Tiltak: 
Utarbeide tidsplan for ulike utviklingsarbeid. 
Sette av tid til å jobbe med et emne over tid. 
Legge til rette for erfaringsdeling og samarbeid/deling av undervisningsmateriell 
Målet generelt er at intern kompetanse deles med personalet som del av 
internopplæringen. 
Aktuelle temaer å arbeide med på tvers av team skoleåret 2014/15 er: 

 ASK 

 Store sammensatte vansker/multifunksjonshemming 

 IKT/bruk av smartboard og I-pad. 

 Autisme 

 Leseopplæring 

 Matematikkopplæring 
 
Det enkelte team har ansvar for kartlegging av nødvendig eller manglende 
kompetanse i forhold til elevgruppen sin. 
Den store plangruppa har et særskilt ansvar for oppfølging og tilrettelegging for 
fellestiltak for hele personalgruppa. 
Plangruppa setter opp møteplan der tid til presentasjon/drøfting av utviklingsarbeid 
og tid til pedagogiske drøftinger blir ivaretatt. 
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Delmål 2 
Videre arbeid med Sol på alle aktuelle team.  
Tiltak: 

 Kartleggingsmateriellet brukes aktivt i arbeidet med å innhente informasjon om 
hvor elevene er i sin leseutvikling. De to ressurslærerne som har fått ekstern 
skolering, gir nødvendig veiledning.  

 Det legges til rette for skolering i kartleggingsverktøyet TRAS for ansatte som 
arbeider med elever på ”før- lese stadiet”. 

 
Delmål 3 
Kontinuerlig oppdatering i forhold til digitale læremidler og hjelpemidler og i 
forhold til IKT som kommunikasjonshjelpemiddel.  
Tiltak: 

 Organisering av intern IKT-gruppe som gir intern veiledning. 

 Videre arbeid med digitale læremidler / bruk av smartboard og I-Pad. 

 Informasjon om og opplæring i bruk av digitale verktøy og læremidler. Dette 
arbeidet skjer både i team, storteam og i samlet kollegium. 

 
Delmål 4 
Videre arbeid for aktivt å forebygge mobbing gjennom fokus på sosial 
kompetanse og relasjonsbygging. 
Tiltak: 

 Alle setter seg inn i strategiplan mot mobbing.  

 Vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper om materiellet ”Det er mitt valg” og 

bruke dette som en av flere innfallsvinkler i arbeidet med læring av sosial 
kompetanse. 

 Legge til rette for helhetlig arbeid mot felles mål, - kontaktlærer og 
særkontakt.. 

 Diskusjon/erfaringsutveksling om bruken av materiellet i storteam/ husmøter. 

 Arrangere ”Ingen utenfor uka” tidlig høst 2014 og ha fokus på elevenes 
psykososiale miljø gjennom det daglige arbeidet på skole og internat og 
gjennom arbeidet i elevrådet. 

 
Delmål 5 
Videreføre fadderordningen slik at den sikrer god informasjon og opplæring av 
nytilsatte ved skolen 
Tiltak: 
Alle nytilsatte skal få oppnevnt en fadder når de starter arbeidet sitt. Inspektør / 
internatleder utnevner fadder. 
Fadder er primært tilknyttet samme team/internat som den nytilsatte. 
Fadder skal sammen med undervisningsinspektør/ rektor/ internatleder sørge for at 
den nytilsatte får nødvendig informasjon og opplæring (sjekkliste/informasjonsperm 
brukes). Fadderordningen varer det første året etter ansettelse. 
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Delmål 6  
Videre arbeid for et godt skole/hjem samarbeid. 
Tiltak: 

 Arbeide for et godt skole-hjem samarbeid gjennom utarbeiding av felles 
retningslinjer for innhold i foreldrekonferanser, foreldremøter, arbeidsmøter og 
ansvarsgruppemøter.  

 Ansvarliggjøre elevens hjemkommunene i forhold til koordinering av 
ansvarsgruppemøter, og i arbeidet med individuell plan. 

 
Delmål 7 
Heve intern kompetanse i forhold til yrkespedagogisk kartlegging og 
veiledning 
Tiltak: 

 Rådgiver samarbeider med voksenhabilitering, Nav og evt. kompetansesenter 
for erfaringsdeling og skolering innen metode for yrkespedagogisk kartlegging 
og veiledning av elever.  

 Det settes av tid til internskolering 
 

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 
Observere og kartlegge som grunnlag for IOP arbeid. Gi råd og veiledning i forhold til 
metoder og læremidler innen områder som:  

 lese og skrivevansker/dysleksi 

 språk og talevansker  

 matematikkvansker  

 ASK 

 bruk av IKT som læremiddel og som kommunikasjons- hjelpemiddel  

 sosiale og emosjonelle vansker  

 ADHD 

 klasseledelse  

 Psykososiale vansker 
Ta imot skolebesøk 
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Delmål 2  
Videre arbeid med å utvikle skolen som ressurssenter. 
Tiltak: 

 Arrangere kurs og nettverkssamlinger i samarbeid med interne og eksterne 
foredragsholder 

 Knytte kontakter med statlige kompetansesentermiljø og samarbeide med 
dem med tanke på videreutvikling av tjenesten vår. 

 Ha hele grunnopplæringen som målområde. 
 

Hovedmål 4 Økonomi 
Tøndergård skole og ressurssenter skal ha et økonomisk grunnlag som sikrer 
den enkelte bruker et faglig og forsvarlig tilbud. 
Rettigheter og plikter til arbeidstaker og arbeidsgiver skal være ivaretatt.  
 
Delmål 1 
Skolen skal ha økonomisk grunnlag som sikrer faglig og forsvarlig tilbud. 
Tiltak: 

 Skolen skal arbeide for et best mulig kostnadsnivå for brukerkommunene 

 Eierkommuner / samarbeidskommuner blir orientert om evt. ledig kapasitet i 
forhold til skole og internatplasser, og det legges opp til en diskusjon om 
alternative tjenester skolen skal kunne tilby.  

 Det kan være kjøp av internatplass til elever ved andre skoler, kjøp av 
avlastningstjenester, kjøp av kortidsplasser. 

 Fylkeskommunens ønsker om et eventuelt videre samarbeid etter 2017 
avklares.  

 Arbeidsutvalget trekkes aktivt med i økonomiprosesser i forhold til budsjett og 
regnskap, organisasjonsutvikling og ressursbruk. 

 

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 
Tiltak: 

 Innrede læremiddelsamling med «SOL krok» 

 Utbedre taket på internatbygningene / kantinebygget 

 Plante frukttrær og bærbusker på skolens sørside 

 Tilrettelegge for flere uteleker for de minste elevene 

 Male flere benker i friske farger på uteområdet. 

 Legge til rette for en sykkelparkeringsplass 

 Følge opp prioritert plan med hensyn til renovering/vedlikehold av bygg og 
anlegg. 

 Følge opp plan for stell og vedlikehold av sansehagen/skolehagen. 
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 Gi rammevilkår slik at intensjonen i Kunnskapsløftet og lokale læreplaner kan 
gjennomføres. 

 Samarbeide med teamene, temagruppe og internatene for utveksling av ideer 
og praktisk tilrettelegging. 
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Innledning 
Departementet har gjennom egne skriv tidligere gitt melding om at kommunene skal 
utarbeide egne planer for kompetanseutvikling i forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet.  
 
Planen ble først gjort gjeldende for perioden 2005 – 2008.  
 
I St.meld 31. (2007-2008) Kvalitet i skolen står det at utdanningsdepartementet vil 
videreføre et bredt samarbeid med KS og organisasjonene om en fornyet satsing på 
kompetanseheving. Ut fra dette ble Kompetanse for kvalitet-Strategi for etter og 
videreutdanning, utviklet. Dette strategidokumentet uttrykker rammene for 
samarbeidet om et varig system for videreutdanning, der målet med utdanningen er  

 å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke 
lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom 
målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning.  
 

I utdanningsdirektoratets studiekatalog-Kompetanse for kvalitet – Strategi for etter og 
videreutdanning 2012- 2015, skisseres følgende mål: 

 øke antall lærere som har faglig og didaktisk kompetanse opp til 60 
studiepoeng 

 øke lærerens kompetanse gjennom etterutdanning på prioriterte fag og 
områder. 

 styrke skoleleders kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet. 
 
Vikarkostnadene fordeles mellom skoleeier (25 %) og staten (50 %) Lærerens bidrag 
er bruk av tid (25 %) 
Lærere som tar 30 studiepoeng på et år og som er ansatt i 100 % stilling skal  
i følge planen arbeide i 62,5 % stilling. For skoleåret 2014-2015 har ingen lærere ved 
skolen søkt videreutdanning. 

 
Tøndergård skole og ressurssenter har siden 2005 årlig utarbeidet kompetanse-
utviklingsplan, og har siden skoleåret 2009-2010 hatt lærere i denne ordningen i til 
sammen 3 år.  
 
Ved rullering av planen har en lagt tidligere planer til grunn. 
Planen skal bl.a. synliggjøre bruk av egne ressurser. 
 

Virksomhetsplanen Tøndergård skole og ressurssenter 

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, fysio -, ergoterapi og ASK 
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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 
- sosial – emosjonelle vansker 
- syn- og hørselsproblematikk 
- matematikkvansker 
- diverse syndrom 
- arbeidsretta opplæring 
- miljøterapi 
- klasseledelse 
- relasjonskompetanse 
- veiledning 

 
I planen, Kompetanse for kvalitet, blir det understreket at det er skoleeier som har 
ansvaret for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse på skolen, og at det er 
et system som gir lærere og skoleledere kompetanseutvikling. 
 
Skolen gjennomførte skoleåret 2008/2009 en kompetansekartlegging av hele 
personalgruppen.  
Kartleggingen viser at vi innehar en solid personalmessig ressurs med en bred og 
variert kompetanse, både på skole og internat. En del utskiftinger i 
personalgruppen har det imidlertid vært. Dette sammen med stadig nye 
utfordringer og krav til kompetanse ved at elevgruppen varierer fra år til år, gjør at 
skolen hele tiden må ha fokus på kompetanse og kompetanseheving. En 
oppgradering av kompetansekartlegging er derfor planlagt gjennomført høsten 
2015. 
 
De siste årene har vi fått søknad om skoleplass for elever på småskoletrinnet 
med autismediagnose. Vi har også fått flere unge elever med store sammensatte 
vansker.  
For å kunne møte elevene på en best mulig måte ser vi behovet for et fortsatt 
ekstra fokus på kompetanseheving på disse to feltene de neste årene. 
Det er ønskelig med et samarbeid med Nordvoll skole i Oslo, evt. Statped. Midt, 
skoleåret 2014-2015. 

 
Tøndergård skole og ressurssenter gir opplæring til elever med ulike behov. 
Elevenes læreforutsetninger og funksjonsnivå er svært varierende, og mange av 
elevene våre har sammensatte vansker og behov for spisskompetanse innen det 
spesialpedagogiske feltet. 
Godt over halvparten av elevene er i grunnskolealder, den resterende delen er 
elever i videregående skole.  
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PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 

Bakgrunn 
Styret for Tøndergård skole og ressurssenter har i 7. juni 2013 sak 15/13 Plan for 
kompetanseutvikling ved Tøndergård skole og ressurssenter, fattet følgende vedtak:  
 

1. Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner Årsplan for 
kompetanseutvikling for skoleåret 2013/2014 

2. Styret for Tøndergård skole og ressurssenter godkjenner rullering av 
Strategisk plan for kompetanseutvikling 2013–2016. 

 
Skolens plan samordnes med Molde kommune sin plan for kompetanseutvikling når 
det gjelder framdrift og videresending til fylket.  
 

Vurdering av skoleåret 2013-2014 
Eksterne og interne kurs 
Skolen gjennomførte personalseminar for hele personalgruppen ved skolestart.  
Første del av dag 1 ble brukt en gjennomgang av skolens Internkontrollsystem og 
skolens årsplan, for en samlet personalgruppe. 
Det ble også arrangert to halvdagskurs for samlet personalgruppe. På første kurs, 
Etikk og vergekurs, var temaet holde og stoppeteknikker i forhold til utagering i et 
etisk perspektiv. Det andre kurset hadde temaet Eksplosive og ikke-fleksible barn. 
Kursholder, Bjørn Frantzen, er tilsatt ved skolen. Han er, i tillegg til å være utdannet 
lærer og ha lang fartstid i læreryrket, utdannet klinisk pedagog, men arbeidserfaring 
både fra BUP og fra PPT. 
Kurset fikk gode tilbakemeldinger fra ansatte, og planen var at skolen skulle 
arrangere tilsvarende kurs også for eksterne deltakere. Dette ble imidlertid utsatt til 
høsten 2014. 
 
I september arrangerte skolen kurset: Down syndrom fra topp til tå.  
Foreleser på kurset var Ivar R. Mæhle, overlege ved Klinikk for psykisk helsevern for 
barn og unge ved Haukeland universitetssykehus. Mæhle har utgitt flere fagbøker og 
er en anerkjent foredragsholder. 
Målgruppe for kurset var foresatte, ansatte i skoler, PP-tjeneste, helsestasjoner, 
habiliteringstjeneste, BUP etc. Antall kursdeltakere var 110 personer, deriblant 15 
interne. 
 
På studiedagen 3.01 2014 ble hele personalgruppen skolert i temaet stressmestring 
med fokus på Mindfullness. Her ble fokuset lagt på å lære teknikker for å kunne klare 
en hektisk hverdag. 
 
I februar 2014 arrangerte skolen kurset: Å bli voksen. Seksualitet, holdninger og 
respekt. Kursholder var Laila Nøsen, ansatt i voksenhabiliteringstjenesten i Molde. 
Også dette kurset ble godt mottatt, og hadde en rekke både interne og eksterne 
deltakere. 
Kursinvitasjoner ble sendt som e-post til alle kommuner i Møre og Romsdal med 
oppfordring om å spre den til instansene i målgruppa. Dette fungerte bra.  
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Internskolering 
Målet er at Tøndergård skole og ressurssenter skal være en lærende organisasjon 
der kunnskap deles. Det er derfor satt av tid til erfaringsdeling og arbeid i 
temagrupper. 
 
Med utgangspunkt i årsplanen settes det opp halvårige planer for internskolering 
både for lærere og assistenter. 
Møteplanen for pedagogisk personale har i hovedsak blitt gjennomført som planlagt. 
På grunn av flere elever med store hjelpebehov, har det vært vanskelig å få 
gjennomføre assistentmøtene etter oppsatt plan dette skoleåret. Vi har forsøkt å løse 
dette ved å dele assistentgruppen i to, og organisere møter for halv gruppe i gangen, 
men også dette har vært vanskelig å få til. Vi må se på alternative måter å organisere 
disse møtene for skoleåret 2014-2015. 
Det settes opp halvårige møteplaner for personalgruppen, der faglig skolering/ 
utveksling av kunnskap og erfaring står sentralt. Skoleåret 2013-2014 har en økt hver 
uke blitt satt av til arbeid i team / storteam etter sterkt ønske fra pedagogisk 
personale. Tilbakemeldingene på denne måten å organisere tiden på er svært 
positiv. Elevgruppene har ulike behov, og lærerne uttrykker at det er godt å kunne 
samarbeide med lærere om faglige temaer som er direkte» matnyttige» i den 
praktiske arbeidsdagen. Årsevalueringen viser et stort ønske om en tilsvarende 
organisering også skoleåret 2014-2015. 
 
Skolering gjennom erfaringsdeling i grupper på tvers av team. 
 
Dette skoleåret har følgende tema hatt særskilt fokus: 

 Digitale læremidler /  bruk av smartboard og I-Pad. 
Kursing og erfaringsutveksling i forhold til bruk av digitale lærermidler og bruk 
av smartboard og I-Pad har også vært arbeidet videre med dette skoleåret. 
Utviklingen på disse områdene går raskt, og det er viktig at det settes av tid til 
å holde seg oppdatert på dette feltet. Årsevalueringen viser gode 
tilbakemeldinger på nytteverdien av denne skoleringen. 

 IOP- arbeid, med fokus på målformuleringer. 
 Comenius – fokus på sportsaktiviteter for funksjonshemmede elever. De to 

lærerne som er direkte involvert i prosjektet har orientert resten av 
personalgruppa i arbeidet. Skolen har hatt besøk av 15 lærere fra 5 ulike land i 
mai 2014. 

 Elevsamtalen – hva og hvorfor. 
 

Miljøpersonalet har i hovedsak prioritert personalmøter i fellestiden dette skoleåret.  
I tillegg har det vært satt fokus på arbeid med miljøterapeutiske planer og på måter å 
involvere elever på i dette arbeidet. Miljøpersonalet og pedagogisk personale 
samarbeider om den enkelte elevs pedagogiske kartlegging. Utarbeidelsen av mål i 
de miljøterapeutiske planene tar nå utgangspunkt i læreplan, her med hovedvekt på 
den generelle delen.  
 
Veiledningstjenesten. 
Veiledningstjenesten har bestått av 5 personer med ulik spisskompetanse.  De har 
hatt til sammen 37 t/u nedsatt undervisningstid til veiledningsarbeid. Fagpersonene 
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kombinerer veiledning med direkte elevarbeid i klasserommet. Det at de selv er 
aktører i praksisfeltet, sammen med at de har muligheter for å holde seg oppdatert 
på forskningsfronten på sine fagområder, er nok hovedgrunnen til at denne tjenesten 
er svært etterspurt i våre eierkommuner. 
Gruppen har dette skoleåret vært supplert av ansatt med videreutdanning i ASK. Det 
er gitt veiledning i forhold til lese- og skriveopplæring, språk og talevansker,  
mattematikkvansker, sosiale og emosjonelle vansker, tilrettelegging av programvare 
vedrørende IKT som læremiddel og utprøving og veiledning i forhold til IKT som 
kommunikasjonshjelpemiddel.  
 
IKT-veileder har kontakt med mange produkt- og tjenesteleverandører i forhold til 
digitale læremidler i fag og i forhold til hjelpemidler innen dysleksi, generelle lese- og 
skrivevansker, språk og kommunikasjonsvansker.  
Veileder har holdt kurs i bruk av lese- og skrivestøtte for elever med dysleksi, foreldre 
til elevene og lærere som har elevene i undervisning. Veileder formidler elles 
kompetanse eksternt og intern gjennom utadretta tjenester, og har samarbeidet med 
hjelpemiddelsentralen vedrørende arrangering av eksterne kurs som bl.a. Grid 
Player, Boardmaker og Symbolmate. Kursene har vært lagt til skolens lokaler. Vi har 
dermed hatt mulighetene til skolering av flere egne ansatte.  
 
Prosjektet Regn med oss, startet opp høsten 2010 og ble avsluttet høsten 2013.Dette 
er en videreføring av det 3- årige prosjektet ”Matematikkvansker” som hadde lærere 
på barnetrinnet som målgruppe. Det nye prosjektet er arrangert i samarbeid PP-
tjenesten for Aukra, Midsund og Molde, Matematikksenteret og Veiledningstjenesten 
ved Tøndergård skole og ressurssenter. Målgruppen i dette prosjektet er lærere i 
ungdomsskole og i videregående skole. Målet for prosjektet er: 

1. Økt samarbeid mellom ungdomstrinn og de videregående skolene i regionen. 
2. Økt gjennomføring i videregående skole  
3. Økt læringsutbytte for elevene. 

Hans Høye er representert både i arbeidsgruppa og i styringsgruppa for prosjektet, 
mens rektor ved Tøndergård skole og ressurssenter er representert i styringsgruppa. 
Arbeidsgruppen har ansvar for gjennomføring av prosjektet og består av 2 
lærerrepresentanter fra videregående skole, 2 fra ungdomstrinnet, samt faglig 
ansvarlig fra matematikksenteret. Styringsgruppen er i tillegg til representantene fra 
Tøndergård skole og ressurssenter satt sammen av leder for PPT for Aukra, Midsund 
og Molde, rektor fra en videregående skole, rektor fra en ungdomsskole, 
representant fra utdanningsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune og 
representant fra Matematikksenteret.  
 
Evalueringen viste svært gode tilbakemeldinger på denne kursrekken, med en 
gjennomsnitt på 5,0 på spørsmålet om nytte for eget arbeid. ( avkrysningsskjema fra 
1-6 der 6 er beste score). Det ble uttrykt et sterkt ønske om at arbeidet fortsetter i 
nettverksgrupper. 
 
Hospitering. 
Evaluering har vist et behov for hospitering ved kompetansesenter for ansatte i 
skolens veiledningstjeneste.  
Her er det ønskelig å kunne følge fagpersoner i veiledningssituasjon innen områder 
som klasseledelse, lese- og skrivevansker, språk- og talevansker, sosiale og 
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emosjonelle vansker og matematikkvansker. Dette har vært skissert i strategiplanene 
i flere år, men i en hektisk hverdag har det vært vanskelig å gjennomføre.  
Så langt har to av våre ansatte hatt muligheter til kort hospitering med 
erfaringsdeling, diskusjon av anonymiserte case, og innhenting av ideer / tips. Begge 
har uttrykt stor nytteverdi i forhold til sine opphold. Veiledningssakene våre ansatte 
arbeider i er ofte komplekse. I noen tilfeller har skole og det nære hjelpeapparatet 
jobbet lenge for å hjelpe barn/elever med språkvansker, lese/skrivevansker, sosiale 
emosjonelle vansker etc. før søknad om veiledning kommer til Tøndergård skole og 
ressurssenter.  Det er derfor store forventninger om å få nødvendig hjelp, og det er 
viktig å til enhver tid være faglig oppdatert.  
 

Prioriteringer skoleåret 2014/2015 
Når det gjelder prioriteringer ved rullering av kompetanseutviklingsplanen for 
2014/2015, er det erfaringer fra årets plan, føringer som ligger i strategisk plan, 
kompetansekartlegging, skolens virksomhetsplan og årsplan og de signaler og 
prioriteringer som er gitt i strategiplanen ”Kompetanse for kvalitet- strategi for 
videreutdanning av lærere”, fra Kunnskapsdepartementet, som legges til grunn.  
 
Vi ønsker å prioritere følgende tiltak neste skoleår: 

 
 Felles skolering på område ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) til 

hele personalgruppen både på skole og internat. Videre arbeid med temaet 
både i samlet personalgruppe på skole og internat og i storteam gjennom hele 
skoleåret. 

 Videre arbeid med skolering/erfaringsdeling for å øke samlet kompetanse 
innen leseopplæring. Bruk av diagnostiseringsverktøyet SOL. Skolering av 
lærere i kartleggingsprogrammet TRAS, internskolering i metodikken «Skrive 
seg til lesing», organisering av leseverksted. 

 Videre arbeid med temaet matematikkvansker, med fokus på kartlegging og 
metodevalg. Videreformidle kompetanse fra ressurspersonen i prosjektet 
«Regn med oss» gjennom felles skolering i bunden tid, samt gjennom arbeid i 
storteam. 

 Videre arbeid med kompetanseheving innen IKT (bruk av smartboard, I-Pad, 
bruk av digitale læremidler, bruk av kommunikasjonshjelpemiddel, bruk av 
hjelpemidler i forhold til lesing og skriving) Opprettelse av IKT-gruppe for 
internveiledning. Erfaringsdeling i storteam 

 Øke kompetansen i forhold til opplæring av elever på barnetrinnet med 
multifunksjonshemming, gjennom arbeid i storteam, samarbeid med 
habiliteringstjeneste, erfaringsdeling i storteam etc. 

 Videreutvikle kompetansen innen autismespekteret, da med spesiell vekt på 
infantil autisme gjennom eksternt samarbeid som Nordvoll skole eller Statped 
Midt. 

 Repetisjonskurs for hele personalgruppen i bruk av programmet ”Det er mitt 

valg” til hjelp i arbeidet med sosial kompetanse  
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 Videre arbeid for å styrke veiledningskompetansen – utadretta virksomhet, 
gjennom hospitering/samarbeid med Statlige kompetansesenter.   

 Kulturbygging, holdningsarbeid, der felles pedagogisk plattform og etikk står 
sentralt. 

 Videreutvikle kompetanse innen motorikk og fysisk fostring  

 Arbeide kontinuerlig for å være en lærende organisasjon 
 
ASK (alternativ, supplerende kommunikasjon) 
Svært mange av elevene våre har som nevnt en eller annen form for 
kommunikasjonsvansker. Det å kunne uttrykke seg er et viktig fundament for 
livskvalitet, læring og utvikling, og vi ønsker at kompetansen kommer flest mulig til 
gode. I juni 2012 vedtok Stortinget en ny paragraf i opplæringsloven som gir elever 
med behov for alternativ, supplerende kommunikasjon rett til å bruke egna 
kommunikasjonsform og kommunikasjonsmiddel i opplæringen. Skal elevens 
alternative språk bli et reelt kommunikasjonsmiddel, er det en forutsetning at alle 
elevens nærpersoner kjenner språket. En felles forståelse og kompetanse er derfor 
en forutsetning  
Erfaringsdeling og veiledning innen dette emnet vil også være et av satsnings 
områdene i den ubundne tiden på skolen. 
 
Videreføre erfaringer fra prosjektet matematikkvansker ( Regn med oss») 
Temaet var også satt på prioriteringslisten for skoleåret 2014-2015, men ble av ulike 
årsaker utsatt. Dette vil derfor bli et av satsningsområdene skoleåret 2014-2015.  
Også på dette feltet er det viktig å spre ervervet kompetanse internt og eksternt.. 
Internt vil dette skje i lærernes bundne tid, eksternt vil det skje via 
veiledningstjenesten.  
 
Videreutvikle kompetanse innen IKT 
Utviklingen i forhold til nye digitale programvarer går raskt, og det er viktig at skolen 
også neste skoleår setter av intern tid til å holde seg oppdatert innen feltet. Skolen 
har flere dyktig og interesserte lærere, med mye god kompetanse på feltet. Det er 
viktig at det settes av tid til videre arbeid med og videre skolering innen dette temaet. 
Det er oppretta nettverksgruppe i forhold til bruk av I-pad i opplæring og som 
kommunikasjonshjelpemiddel. Foreløpig mest samarbeid med Molde 
voksenopplæring og NAV hjelpemiddelsentral i Ålesund. 
Det er mye nytt som kommer innen digitale utgaver av lærebøker og nye digitale 
læremidler, og det er viktig at alle lærerne får kompetanse i bruk av disse 
læremidlene 
 
Leseopplæring 
SOL (systematisk observasjon av lesing) er et regionalt satsningsområde Skolen har 
utdannet to ressurspersoner, og de har videre skolert det pedagogiske personalet. I 
For skoleåret 2014 – 2015 er det bestemt at alle aktuelle elever skal være kartlagt i 
forhold til leseferdighet innen utgangen av september 2014. Det er planlagt «SOL-
krok som en del av skolens nye læremiddelsamling, og det er bestemt opprettet 
leseverksted som en prøveordning. 
 
 
 



 10 

Skolering innen autismespekteret. 
Skolen har i flere år hatt elever med diagnoser innen autismespekteret. De siste 
årene har vi i tillegg fått flere elever med denne diagnosen på småskoletrinnet. Dette 
stiller nye krav til oss, og vi ser behov for å øke kompetansen vår på dette feltet. Vi 
ønsker å samarbeide med Nordvoll skole og autismesenter eller Statped Midt i dette 
arbeidet, da helst i form av kjøp av veiledningstjenester.  
 
 
Styrke veiledningskompetansen – utadretta virksomhet.  
Videreutvikle ressurssenter delen av virksomheten vår. 
Veiledningstjenesten vil styrke kompetansen etter samme opplegg som inneværende 
skoleår gjennom deltakelse i eksterne kurs, konferanser og nettverk. Dette er i tråd 
med målsetningen innenfor kompetanseområdet. Det er også ønskelig at flere av  
medlemmene i veiledningstjenesten får muligheter til hospitering ved kompetanse-
senter.  
 
Pr. dato har skolen i tillegg personer med følgende spisskompetanse som ønsker 
deler av stillingen sin lagt til veiledningstjenesten: 
 

o Ansatte med kompetanse innen autismespekterforstyrrelser. 
o Ansatt med videreutdanning innen ART. 
o Musikkterapeut 

 
Personalgruppen tilsatt på skolens internat har i hovedsak lang erfaring i forhold til 
systematisk arbeid med målretta miljøarbeid. Personalet samarbeider med 
pedagogisk personale på skolen i forhold til elevenes totale opplæringstilbud. 
Personalgruppen vil kunne være en viktig og nyttig part, og vil kunne bistå 
kommunene i arbeidet med tilrettelegging i forhold til bolig og fritid dersom dette er 
ønskelig. 
 
Internatpersonalet. 
Årsevalueringen våren 2014 viste at miljøpersonalet ønsker å bruke større deler av 
fellestiden til erfaringsdeling og kompetanseheving. 
Det kom fram ønske at det settes opp halvårsplan med tema for møtene, og at en 
nytter egne krefter i dette arbeidet. 
Dataprogramvare, psykiske vansker bl. psykisk utviklingshemmede og ASK er 
eksempler på områder personalet ønsker å arbeide med. 
 
Skolen som lærende organisasjon 
En lærende organisasjon må være i utvikling. Vi skal jakte på muligheter og skape 
gode læringsmiljøer både faglig, fysisk, menneskelig og sosialt.  Tøndergård skole og 
ressurssenter skal ha rom for alle og blikk på den enkelte.  
 
Ved å ha kunnskap og kompetanse og et kontinuerlig fokus på læring vil vi gjøre 
personalet best mulig rustet for å gi en god opplæring.  
 
Kunnskap og kompetanse knyttet til kartleggingsverktøy fortsetter. Det er viktig og 
nødvendig at vi hele tiden holder oss oppdatert på ulike kartleggingsverktøy, slik at 
dette er med og danner fundamentet for de mål og tiltak som iverksettes for den 
enkelte elev. Det er også viktig med en kontinuerlig oppgradering i forhold til syndrom 
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og det siste innen forskning og teorier vedrørende de vanskene elever ved skolen 
har. Skolering på området psykiske vansker er et viktig område, da dette viser seg å 
være en hyppig forekommende tilleggsdiagnose for mange elever med ulike 
funksjonsvansker. 
 
Skolen har gode erfaringer med felles personalseminar for hele personalgruppen ved 
skolestart. En slik felles skolering er med på å sikre en felles plattform i en 
personalgruppe der de ansatte har svært ulik teoretisk bakgrunn. 
Vi mener dette bedrer mulighetene til å gi elevene våre et helhetlig og godt 
opplæringstilbud.  
 
Skolens plangruppe er i gang med planlegging av nytt personalseminar til skolestart 
skoleåret 2014-2015. Temaet for kurset blir ASK (alternativ, supplerende, 
kommunikasjon). Siden skolens østfløy skal renoveres sommeren 2014-2015, blir 
kurset denne gang lagt til lokaler utenom skolen. Kurset vil bli i samarbeid med 
Statped. Midt. 
 
 
 

************** 
 

PLANER 
Kompetanseutviklingsplanen inneholder to plandokument som nå rulleres: 
Strategiplan 2014– 2017 
Årsplan for 2014-2015 
 
Begge planer tar utgangspunkt i sentrale føringer og skolens virksomhetsplan. 
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STRATEGIPLAN  FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2014-2017 
 
Aktuelle områder 2014-2015 2015/2016 2016/2017 Kunnskapsløftet 
Ledelse Lederutviklingsprogram  Lederutviklingsprogram Lederutviklingsprogram ”Kompetanseutvikling for 

ledere” 

 
Skolen som lærende 
organisasjon 
 
Tilpasset opplæring 

Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling Organisasjonsutvikling Utvikle skolen til en 
lærende organisasjon 
Framtiden til Tøndergård 
skole som ressurssenter 
 
 

Læreplan tilrettelegging Læreplan tilrettelegging Læreplan tilrettelegging 

Spesialpedagogikk  
 

Spesialpedagogikk  
 

Spesialpedagogikk  
 

   

Læringsstrategier/-metoder/ 
Klasseledelse 
 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 
 

Læringsstrategier/-metoder 
Klasseledelse 
 

Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og 
funksjonshemninger  

Syndrom og funksjonshemninger  

Kompetanse   Videreutdanning innen psykiske 
lidelser 

” Kompetanseutvikling for 
det pedagogiske 
personalet” Etterutdanning innen  Etterutdanning innen Etterutdanning innen 

IKT, I-pad, Smartboard 
Autismespekteret 
TRAS 
Matematikk vansker 
ASK 
Sosial kompetanse 
Motorikk og fysisk aktivitet 
Veiledning/konsultasjon 
 

Andre fag Andre fag 

Utdannings- og 
yrkesrådgivning 

Ny struktur og læreplan Ny struktur og læreplan Ny struktur og læreplan ”  Utdannings- og 
yrkesrådgivning – 
elevenes rett til rådgivning 
” 

Nettverksarbeid Nettverksarbeid Nettverksarbeid 
Eksternt samarbeid Eksternt samarbeid 

 
Eksternt samarbeid 
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Fysisk aktivitet Tilrettelegging i læreplan IOP Tilrettelegging i læreplan IOP Tilrettelegging i læreplan IOP ” Fysisk aktivitet en 
forutsetning for god læring” 
 Lokal læreplan/ idebank Lokal læreplan/ idebank Lokal læreplan/idebank 

IKT IKT som pedagogisk verktøy IKT som pedagogisk verktøy IKT som pedagogisk verktøy ” Utvikle elevenes 
grunnleggende ferdigheter 
til å kunne bruke digitale 
verktøy” 
 

IKT som 
kommunikasjonsverktøy 

IKT som kommunikasjonsvertøy  

 
Bruk av Smartboard Bruk av Smartboard Bruk av Smartboard 

 

 

ÅRSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING SKOLEÅRET 2014/2015 
Prioritert område Tiltak Målgruppe Når Egenfinansiering Statstilskudd Sum 
Autisme Kjøp av veiledningstjenester 

fra Nordvoll skole/ og 
autismesenter eller Statped. 
Midt 
 

Pedagogisk 
personale, 
assistenter. 
Særkontakter 

2014-2015 50 000  
 

50 000 

ASK Fellesskolering hele 
personalgruppen /arbeid i 
temagrupper 

Alle 2014-2015 100.000  100 000 

Frikjøp 1 timer pr uke 
IKT som pedagogisk verktøy 
Bruk av Smartboard 

IKT veileder 2014-2015 20 000  20 000 

Hospitering ved 
kompetansesentrer 

 Veiledningstjenesten 
Rådgiver 

 25 000  25 000 

Kostnad  195 000  195 000 



Tøndergård skole og ressurssenter 

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

Tlf.: 71 19 56 60 
Faks: 71 19 56 61 
e-post: tondergard.skole@molde.kommune.no 
Hjemmesider: http://www.tondergard.skole.no/ 

Bankgiro: 8643.10.73341 
Bedriftsnr.: 97 45 74 624 
Org.nr.:      87 66 63 252 

 

 
Avslutning 
Tøndergård skole og ressurssenter har tidligere fremmet strategiplan for 
kompetanseutvikling ved skolen.  
Ved rullering av årsplanen er det tatt hensyn til de prioriteringer som ligger i vedtatt 
strategiplan, politiske signaler og prioriteringer, og de erfaringer som skolen selv har 
gjort ved gjennomføring av årsplanen for inneværende skoleår. 
 
Tøndergård skole og ressurssenter ønsker å framstå som et opplæringssted der 
ansatte har høy og nødvendig kompetanse. Slik kan skolen best ivareta den 
spredning det er i funksjonsnivå hos elevene, og dermed ha bedre forutsetninger for 
å kunne tilrettelegge slik at elevene når de opplæringsmålene som fastsettes i den 
enkelte elevs individuelle opplæringsplaner. 
 
Vi ønsker at våre samarbeidspartnere skal ha forvisning om at skolen har høy 
spesialpedagogisk og sosialpedagogisk kompetanse både i forhold til opplæringen 
elevene får ved skolen, og i forhold til den veiledning som blir gitt eierkommunene og 
fylkeskommunen gjennom den utadretta veiledningsvirksomheten. Behovet for 
veiledning synes å være økende, og mangfoldet i henvendelsene stiller stadig større 
krav til spisskompetanse på de områder som etterspørres.  
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God Helse
Samanom sunne,tryggeog Møre og Romsdal

levandelokalsamfunn fylkeskommune

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

32273/2014/rAnn Helene Skare,71258275

Vår dato:

, 14.07.2014

Til orientering
Endringar i tobakksskadelova - gjeldande frå 1. juli 2014

Frå 1. juli 2014 er det fleire innstrammingar i tobakksskadelova som trer i kraft, og desse endringane
omfattar røykfrie inngangsparti til helseinstitusjonar og offentlege verksemder, tobakksfrie skolar og
barnehagar, forbod mot røykjerom samt forbod mot sjølvbetjening av tobakksvarar.

Vi viser her til:
«Røykeforbud i lokaler og transportmidler»:

I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme
gjelder i møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler. Utendørs inngangspartier til
helseinstitusjoner og offentlige virksomheter skal være røykfri.

«Tobakksforbud i barnehager»:

Tobakksbruk er forbudt i barnehagers lokaler og uteområder.

«Tobakksforbud på skoler og i skoletiden»:

Tobakksbruk er forbudt i grunnskolen og i videregående skolers lokaler og uteområde.

Elever ved grunnskoler og videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden.

Dette inneber at alle elevane og barnehagebarn får rett til eit tobakksfritt miljø etter 1. juni 2014. Og
at all tobakk, både snus og røyk, er forbode i skoletida/tida i barnehagen.

Det er skoleeigar/rektor og barnehageeigar/styrar som er ansvarleg for at forbodet handhevast, og
reglar om tobakksforbod skal gå inn i kommunens sitt internkontrollsystem. Kommunen og
Arbeidstilsynet førar tilsyn som tidlegare. Helsedirektoratet arbeider med kommunikasjonstiltak knytt
til lovendringa som er retta mot barnehagar, skolar, skoleeigar og ungdom. Meir informasjon fins på
Helsedirektoratets nettsider.

Av Helsedirektoratet sine nyheitsbrev 1 og 2/2014 går det fram at tobakksfrie skolar (grunnskole og
vidaregåande skole) omfattar og gjeld all tobakksbruk, dvs, også snus. Forbodet er ikkje avgrensa til
skolen sitt område, men gjeld eleven si skoletid. For lærarar er forbodet avgrensa til skolen sitt
område, mens arbeidstida ikkje er omfatta.

God helse i Møre o Romsdal Adresse: Kulturavdelin a F Ikeshuset 6404 Molde
Nettside: www. odhelse-mr.no E ost: odhelse@mr Ike.no
Tlf 71258832 / 71258275 / 90099507 Telefaks: 71258837





Nordfjeldske Kontroll AS
Org. nr. 998 530 652 MVA

z-1-4
Til
Nesset kommune
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Bogøyvær, den 25. august 2014

Rapport vedr utførte salgs- , skjenke- og røykekontroller.

Nordfjeldske Kontroll AS har, jmfr norsk alkohol- og tobakkskadelov, utført salgs-, skjenke-
og røykekontroller i Nesset kommune i perioden august 2014. Kontrolløren har observert
følgende:

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

Kontrollrunden har gått greit for seg. Merknader er ikke gjort av kontrollør.

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

Vi viser for øvrig til vedlagte rapporter for ytterligere detaljer.

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

Kontrollørs navn og telefon nummer oppgis kommunen på forespørsel.

Vennlig hilsen
Nordfjeldske Kontroll AS Kontrollør IDNR: 220834

Thor Olaf hr

Nordfjeldske Kontroll AS, 7282 Bogøyvær. Telefon: 72 44 87 87. Mobil: 47 62 82 60
E-post: nordreldske.kontroll online.no

tholm hr online.no



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: 	 ic>  1..i 	 41- 1,k.tk

Kontrollopplysninger:

Dato:

Adresse:

Styrer. A,4",:;.-- 


Stedfortreder: 	 ep 


Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 	

Klokkeslett: 	

Salgsstedets åpningstid:

Kontrollform anonym.

Kontrollens varighet:  .20 ,At 


Kommune:  s 	

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Ja Nei

1k 1

Ja Nei

- x-

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS

eksemplar

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

Kommentar:

KontrollørsIDNR: g`g6/
KontrollørsIDNR:Kontrollørlegitimertesegfor:

offset-trykkcom

73
82
12
12



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:

Navn: 	 4,0 Jr> 	 2:75' ie s5,9 	 Dato: c2/ ,0‘ -20

Adresse: V 2':4. 	 47-5- de 2> 	 Klokkeslett:

Styrer:

Stedfortreder: 	

Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen:

t9 .41.5" 	 Salgsstedets åpningstid: OP 	 2".9


Kontrollform anonym: 


Kontrollens varighet: 	 #f 


Kommune: ..4,45:5'51/7 


Nei

xl

Nei

[K1

151

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt rnindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

I I. Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS

eksemplar

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

Kommentar:

offsel-trykk

com

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: 2 20 6' V

Kontrollørs IDNR:



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet: Kontrollopplysninger:




Navn:  6 <>6)f)  P?t"IX 	 Dato:  	



Adresse: Klokkeslett: 	



Styrer: 717 ig/e/ "r 
 Salgsstedets åpningstid: dg 


Stedfortreder. 57 brPity'rl.,«* 
 Kontrollform anonym.  X 


Salgsstedets
ansvarshavende
ved kontrollen: 	




Kontrollens varighet: 	

Kommune: 	

	 "Vi .4 '

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved salg av alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri / alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

Ja Nei

7r
Ja Nei

I

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS

eksemplar

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

Kommentar:

offset-tryL

com

73
82
12
12

Kontrollør legitimerte seg for:

Kontrollørs IDNR: 2. .2 0 t"
Kontrollørs IDNR:



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr. kommunal salgsbevilling

Opplysninger om salgsstedet:

Navn: „.5—P,47.€ /1191- V,174' 


Kontrollopplysninger:

Dato: 	 - 0 


Adresse: 	 ø‹./.4%»1' &"." Klokkeslett: 	

Styrer: /51,9-Ars-c--73+, 	 Salgsstedets åpningstid:

Stedfortreder. ,40A"4 Kontrollform anonym:  -1( 


Salgsstedets Kontrollens varighet:
ansvarshavende
ved kontrollen: 	 0 .9 lag? ,e .94-r /71 	 Kommune: 	 d-

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
Ble det observert drikking på salgsstedets område?

Satt mindreårige i kassen ved .salgav alkoholholdig drikk?

Selges alkoholholdig drikk til åpenbart påvirkede personer?

Selges rusbrus, øl eller lettøl til mindreårige?

Ble alkoholholdig drikk annonsert til redusert pris?

Ble kommunens salgstid overholdt?

Har butikken alkoholfritt øl?

Er det skille mellom alkoholfri i alkoholholdig drikk?

Overholdes reklameloven for alkoholholdig drikke?

Er tobakksvarer usynliggjort for kunder?

Har salgsstedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?


Ja Nei

Ja Nei

y-

1)1
- R-

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfieldske
Kontroll AS

eksemplar

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

Kommentar:

offsel-trykk

cm

73
82
12
12

Kontrollørlegitimertesegfor:
KontrollørsIDNR: .2 .2.992v
KontrollørsIDNR:



Nordfjeldske KontrollAS
7282Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet:

Navn: 4, Y 77 


Adresse:  

Styrer: i4( 2.1/4-- 4ii4x -77

Stedfortreder:  5;:--1-
Skjenkestedets
ansvarshavende ,—
ved kontrollen:

øl Vin Brennevin

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Skjenkerett for:

Kontrollopplysninger:

Dato:  	 5;- -

Klokkeslett:  ,‘ 


Kontrollens varighet: .3d9 t-r 
 41

Gjester; lite/mye/fullt: 	

Type skjenkested: Ak5;,(4-4‘.14:14 	

Skjenkestedets åpningstid: 4F.E-St4" f2r-"'"'"

Kommune: 	

Nei

ri

1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
KontrollAS"

eksemplar

Nei
Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder? Ei
Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

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

Kommentar:

offsemrykk.com

73
82
12
12

Kontrollørlegitimertesegfor:
KontrollørsIDNR: 2 2 .9 g 3

KontrollørsIDNR:



Nordfjeldske KontrollAS
7282 Bogøyvær

Rapport vedr.kommunal skjenkebevilling

Opplysninger om skjenkestedet: Kontrollopplysninger:
D

Navn: ri>5 Ve44	 o  p 6,10174. 4d 
 Dato: 	 Geo/Yr

Adresse: 	 4 -. /1. ) 5' Klokkeslett: 	

Styrer:  Kontrollens varighet:  JO 141',.4.,

Stedfortreder: 	 ad = 


Skjenkestedets
ansvarshavende
ved kontrollen: ....Z... C94 4 V  47. 	

Skjenkerett for: øl 121Vin Brennevin

Følgende ble observert/registrert i løpet av tilsynet:
Finnes det personer åpenbart påvirket av rusmidler i lokalet?

Serveres alkoholholdig drikk av mindreårige?

Foregår skjenking til mindreårige?

Drikker mindreårige alkohol som blir servert til andre?

Foregår skjenking til åpenbart berusede personer?

Nytes medbrakt alkohol?

Medbringes alkohol ut av godkjent skjenkeområde?

Er brudd på tobakkskadeloven observert?

Gjester; lite/myeifullt: 	

Type skjenkested:  "Plo 7Z-7-2-  

Skjenkestedets åpningstid: .tf" 22 v`

Kommune:

Nei 1.blad:
Kommunens

eksemplar

2.blad:
Bevillingshavers

eksemplar

3.blad:
Nordfjeldske
Kontroll AS'

eksemplar

Nei
Ble/blir åpenbart påvirkede personer bortvist før videre servering?

Ble/blir skjenketidene overholdt?

Kreves det legitimasjon ved tvil om alder?

Ble/blir reklameforbudet for alkohol overholdt?

Er alkoholfrie og lette alternativer tilgjengelige?

Er alkoholfrie og lette alternativer oppført på skjenkekartet?

Har skjenkestedet et tilfredsstillende IK-system?

Er styrer / stedfortreder til stede?

Er ansvarshavende enig i kontrollørs observasjoner?

171
111

Tk

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

Kommentar:

offset-nykksom

73
82
I2
I2

Kontrollør legitimerte seg fori_

Kontrollørs IDNR: Q_2 0 g 7<eir
Kontrollørs IDNR:



 

Nesset kommune Arkiv: G70 

Arkivsaksnr: 2010/1094-9 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 25/14 24.09.2014 

Nesset kommunestyre  02.10.2014 

 

Videreføring av behandlingstilbud ACT 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vedtar å videreføre sin deltagelse i «ACT i Romsdal» etter de forutsetningene som 

ligger til grunn i samarbeidsavtalen. 

Avtalen gjelder fra 01.oktober 2014. 

 

Det er en forutsetning for Nesset kommune sin deltagelse at tiltaket holder seg økonomisk på 

nivå med de stipulerte kostnader. 

 

Tiltaket finansieres gjennom helse- og omsorgsbudsjettet 

 

 

Saksopplysninger 

I 2010 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre – og Romsdal HF og kommunene 

Molde, Aukra, Rauma, Nesset, Gjemnes, Fræna og Eide, Vestnes og Midsund. Samarbeidet hadde som 

mål å styrke innsatsen overfor mennesker med alvorlige psykiske lidelser som i liten grad ble ivaretatt 

av eksisterende helsetilbud. Tiltaket ble organisert som prosjekt med varighet frem til oktober 2014. I 

tillegg til de økonomiske bidrag fra samarbeidsinstansene, har Helsedirektoratet (Hdir) vært delaktig i 

finansieringen av prosjektet. Tilskuddet fra Hdir forutsatte et nært samarbeid og ansvarsdeling mellom 

komunenivået og helseforetaket. Forarbeidet var i hovedsak å finne måter å utvikle og organisere 

etablering av tverrfaglig og aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT-modell (Assertive 

Community Treatment) for kommunene Romsdal.  

 

Det ble opprettet egen styringsgruppe og prosjektgruppe i forprosjektsperioden. Disse gruppene hadde 

følgende oppgaver: - Formulere avtaleteksten i samarbeidsavtalen. - Beregne prosjektkostnader. - 

Kartlegge målgruppen.  
Styringsgruppen vedtok prosjektstart i juni 2010, og utlysning av stillinger høsten 2010. 



Høsten 2010 ble det gjort kommunestyrevedtak i tilsammen 9 kommuner om deltakelse i 

ACTprosjektet. 

Styringsgruppen ble i desember 2010 orientert om stillingsstopp i Helseforetaket. Dette bidro til 

at en ikke fikk lyst ut etter det antall stillinger som Samarbeidsavtalen la opp til. I tillegg har det vært 

svært utfordrende å rekruttere psykolog og psykiater. Dette har redusert behandlingskapasiteten i 

betydelig grad. 

I oktober 2011 startet teamleder/prosjektleder i 100% stilling, mens resten av behandlergruppa 

ble tilsatt utover våren 2012. 

4 ansatte har hatt kontinuitet gjennom hele prosjektperioden. 

 

27 pasienter var under behandling i slutten av 2013. 

Pr 31.12.13 har Romsdal ACT 26 pasienter. 

Halvparten av pasientene har schizofrenidiagnose. En del av pasientene har samtidige lidelser 

som ruslidelse, asberger og tourettes syndrom. 10 pasienter kommer inn under kategorien ROP 

pasienter (samtidig rus og psykisk lidelse). 4 pasienter er i ACT-teamet for utredning med sterk 

mistanke om alvorlig psykisk lidelse. 

Kjønnsfordeling: Menn 15 Kvinner 12 Gjennomsnittsalder: 43 

 

Størrelsen på teamet er dimensjonert ut fra befolkningsgrunnlaget i de deltakende kommuner: 

100% stilling teamleder 

300% stilling med videreutdanning i psykisk helsearbeid 

100% stilling psykologspesialist 

100% stilling merkantil tjeneste 

100% stilling spesialist i psykiatri 

De 3 stillingene med bachelor-krav og relevante videreutdanninger hadde mange søkere og god 

spredning av utdanninger og kompetanse. Spesialist innen psykologi og psykiatri ble vanskelig å 

rekruttere. 

De ansatte i teamet har i hele prosjektperioden hatt sterkt fokus på å følge metodikken som 

behandlingsmetoden er basert på. Kompetanseutvikling har hatt høy prioritet. 

Prosjektet er tidsavgrenset til oktober 2014. For å ivareta de tilsattes interesser bør en derfor så raskt 

som mulig avklare om ACT- teamet skal videreføres. 

I tillegg er det viktig å avklare spørsmålet om videreføring med henvisning til pasientinteresser. 

Særlig ettersom det her dreier seg om lengre behandlingsforløp med langvarige relasjoner mellom 

pasient og behandler. 

 

I markedsføringen av tilbudet ble det arrangert dialogmøter. Innholdet fokuserte på målgruppe, 

inntakskriterier og arbeidsmetoder i teamet. 

ACT-teamet har inntaksmøter regelmessig. Det samarbeides om inntak med psyk. pol. ved 

Molde DPS. Ut over dette samarbeides det om inntak med akuttenhet og rehabiliteringsenheten på 

Hjelset. Kommunene er involvert gjennom henviser. Når avgjørelsen for inntak er gjort blirdet tatt 

kontakt med aktuelle samarbeidsparter som er involvert i pasienten. Dette kan like godt 

være nære pårørende som fastlege. Slik kontakt fortsetter gjennom behandlingsforløpet. ACTteamet 

ser det som viktig å involvere nettverket både på kort og lang sikt. 

I den kliniske hverdagen er det kontakt med mange etater. De viktigste er NAV, kommunale 

rus/psykisk helsearbeid, akuttpost, boligkontor, fastlegene, hjelpeverge og politi. Ut over detteer 

familie og pasientens nettverk sentralt. 

 

Det geografiske opptaksområde til ACT-Romsdal er relativt stort. En har derfor sett nøye på 

logistikk ved all reisevirksomhet, og utarbeidet rutiner for å utnytte tiden til mest mulig direkte 

arbeid med pasienten 

 

 



Styringsgruppen har følgende sammensetning: 

Tre representanter fra kommunenivået. En av disse er oppnevnt av ROR. 

Tre representanter fra helseforetaket, hvorav en representerer de ansatte. 

En brukerrepresentant 

 

Fra helseforetakets side blir det gitt uttrykk for at en ønsker å videreføre tiltaket i samarbeid med 

kommunene.  Dette under forutsetning av at driftskostnadene holdes på samme nivå som i dag. 

Dette fordrer fortsatt økonomisk medvirkning fra Hdir sin side og at kommunene fortsatt slutter opp 

om tiltaket. 

Høgskolen i Molde/Møreforskning foretok en kvalitativ studie med fokus på praktiske og 

kliniske tilpasninger, innovative løsninger og samarbeidsrelasjoner i ambulante team i Møre og 

Romsdal innen psykisk helse-feltet. Romsdal ACT-team var en del av denne prosjektrapporten. 

Rapporten viser at Romsdal ACT får gode tilbakemeldinger fra intervju med pasienter. 

Videre viser flere tilbakemeldinger at behandlingstilbudet har truffet godt overfor målgruppen, 

 

 

Vurdering 

I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen, vil avtaler mellom kommuner og helseforetak 

være fremtidsrettet. I disse avtalene er det viktig at partene er likeverdige. 

Samarbeidet om ACT er en viktig test på hvordan dette kan fungere. Det er så langt lagt ned et 

betydelig arbeid for å samordne og tilrettelegge for et slikt samarbeid. Det vil være av storbetydning at 

alle kommunene fortsatt vil være tilsluttet samarbeidsavtalen 

Økonomiske konsekvenser 

Forutsatt med finansiering fra Helse dirr. og helseforetaket, og at kommunene som pr. i dag deltar i 

prosjektet viderefører sin deltakelse, vil kostnadene for Nesset  kommune bli på ca. kr 10,50 

pr. innbygger. 

Den økonomiske fordelingen mellom kommunene er foretatt med utgangspunkt i 

Det er tatt høgde for disse kostandene i budsjettet for 2014 og i økonomiplanen for 2015. 

 

Betydning for folkehelse 

Dette tiltaket er rettet mot en svært liten gruppe mennesker. Det er ut i fra erfaringen med prosjektet så 

langt at de få som har som har mottatt dette har fått en bedre hverdag.  



 

Nesset kommune Arkiv: B44 

Arkivsaksnr: 2014/918-1 

Saksbehandler:  Frode Sundstrøm 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 26/14 24.09.2014 

 

Skolefrukt for elever i Nesset 

Vedlegg 

1 Ønsker fortsatt skolefrukt i skolen 

 

 

Rådmannens innstilling 

Ordning med gratis frukt og grønnsaker for skolelever i Nesset videreføres. Kostnaden dekkes 

innenfor enhetens budsjett. 

 

 

Saksopplysninger 

Til og med skoleåret 2013-14 var det lovpålagt å tilby elever gratis frukt og grønnsaker. Dette ble tatt 

inn både i Opplæringslova (§ 13-5) og i forskrift til Opplæringslova (§18-2) fra 2008: 

 

§ 13-5 Plikt for skoleeigaren til å ha ei ordning med gratis frukt og grønsaker 

Skoleeigaren skal gje elevane gratis frukt og grønsaker. Departementet kan gi næmare forskrifter om 

ansvaret for ordninga og omfanget av plikta. 

 

§ 18-2 Kommunen sitt ansvar for ei ordning med frukt og grønsaker 

Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevane ved ungdomsskolar og kombinerte skolar gratis frukt og 

grønsaker. 

 

Kunnskapsdepartementet sendte i brev av 18.des. 2013 ut høringsbrev med forslag om flere endringer i 

opplæringslova, bl.a. om leksehjelp og skolefrukt. Regjeringa foreslo i høringsbrevet å oppheve 

plikten kommunen har til å gi gratis frukt og grønsaker til elevene: 

 

«Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner og private skoler til å gi alle elever ved 

ungdomskoler og kombinerte barne- og ungdomskoler gratis frukt og grønnsaker. Departementet 

foreslår å oppheve denne plikten og slik gi skoleeiere og private skoler frihet til å avgjøre om de vil ha 

en skolefruktordning. Ordningen med frukt og grønnsaker er kostbar, og regjeringen vil prioritere å 

bruke midlene på andre skoletiltak» (Høringsnotat) 



 

Nesset kommune sendte ikke høringssvar angående skolefrukt. Etter høringsrunden ble bestemmelsene 

om gratis skolefrukt i Opplæringslova opphevet med virkning fra 1.aug.-14. 

Skolene, FAU-lederne, barnas representant er informert om at saken skal behandles politisk og er gitt 

anledning til å uttale seg.  Det er kommet uttalelse fra elevrådet ved Eresfjord barne- og 

ungdomsskole. 

 

Vurdering 

Kommunen har fra dette skoleåret altså ikke plikt til å tilby gratis frukt og grønsaker, ordningen er 

ikke lenger lovpålagt. Det er naturlig at skolene i Nesset har samme ordning slik at elever og foreldre 

opplever likebehandling. En ordning med at elever ved en skole må betale for frukt, mens en annen 

skole tilbyr gratis frukt er mulig, men ikke ønskelig.  

 

Det kan tenkes forskjellige alternativer for skolene. 

 Skolefruktordning avvikles helt. Elever og foreldre ordner dette hjemmefra etter egne behov 

 Skolefrukt videreføres som abonnement for foreldre (som skolemelk) 

 Skolefruktordning bestemmes av den enkelte skole 

 Skolefruktordning videreføres som i dag, dvs. gratis for alle elever i Nesset. 

 

Det kan argumenteres for alle disse alternativene. Regjeringens argument for å oppheve bestemmelsen 

er å prioritere statlige midler til andre områder innenfor opplæringen. Fram til nå har kommunens 

utgifter til skolefrukt vært en del av beregningsgrunnlaget for rammeoverføringen til kommunen. Dette 

beløpet trekkes nå ut og kommunen må evt. dekke kostnaden uten denne overføringen. Overføring fra 

staten til dette formålet har vært avhengig av folketall og er pr. nå kr. 88.561,-. For 2014 er beløpet kr. 

36.900,-.(jan.-juli) 

 

 Skolenes utgifter til skolefrukt og grønt har de siste årene vært slik: 

 

2011: kr. 178.000,- 

2012: kr. 166.000,- 

2013:  kr. 157.000,- 

2014: kr.   74.000,-  (jan.-juli) 

 

Dette utgjør ca. kr. 2,- pr. elev pr. dag. 

 

 

Skolefrukt er en positiv del av elevens læringsmiljø. Den bidrar til bedre kosthold og helse, den kan gi 

økt trivsel som et sosialt mellommåltid og den kan gi økt læringsutbytte gjennom tilførsel av energi. 

Alle disse faktorene, som ligger utenfor det rent undervisningsmessige, kan virke positivt på læring. 

Medgåtte ressurser i form av tidsbruk og penger kan gi læringsutbytte for den enkelte elev og for 

skolens resultater. Dette er vanskelig å måle eller bekrefte, men det er ikke gitt at de samme ressursene 

brukt til læremidler eller økt lærertetthet gir bedre læringsutbytte. 

 

Skolefruktordningen medfører en del arbeid for skolene. Frukt skal bestilles, oppbevares og fordeles til 

elevene. Ordningen fører til mer avfall, og i noen tilfeller kasting av mat. Med varierende kvalitet på 

varene vil det også variere hvor mye som blir spist. Mye av dette avhenger av hvordan skolene 

organiserer seg med utdeling, oppdeling, tidspunkt osv. Det vil være nødvendig med voksne til å 

forestå fruktutdeling, selv om elevene ofte deltar også i dette. Forutsatt at midlene beholdes på skolens 

budsjett kan det likevel hevdes at tidsbruken og pengene til skolefrukt kan brukes mer målrettet mot 

læringsarbeid med elevene og til innkjøp av læremidler.  

 



Ordninga med gratis skolefrukt og grønnsaker bidrar til utjevning av forskjeller og sikrer at også 

elever som spiser lite frukt hjemme får dette på skolen. Noen elever spiser heller ikke frokost, et 

fruktmåltid er positivt for disse. Helsedirektoratet sier i sin høringsuttalelse følgende: 

 

«Undersøkelser Helsedirektoratet har vært med på har vist at gratis frukt og grønt i skolen har vært 

spesielt viktig for barn med foreldre med lav inntekt og utdannelse. Frukt og grønt på skolen kan også 

være særlig viktig for de barn som ikke har spist frokost, som ikke har med matpakke eller som ikke får 

frukt og grønt hjemme. Erfaring viser at satsing på gode måltider i skolen har positiv effekt på 

elevenes konsentrasjon og læringsutbytte. Det uttales i Folkehelsemeldingen at det er en «langsiktig 

ambisjon å utvide ordningen med gratis frukt og grønt til alle elever i grunnskolen». Undersøkelsene 

har vist at i områder der man har hatt abonnementsordninger med foreldrebetaling for frukt og grønt 

har de med lavest inntekt vært blant de som ikke har deltatt. Altså har de som trenger det mest falt 

utenfor ordningen. Undersøkelsene har også vist at der hvor man har hatt gratis frukt og grønt i 

skolen, så har også forbruket av frukt og grønt i hjemmene økt. Det virker som om barnas vaner med 

spising av frukt og grønt i skolen øker foreldrenes forbruk av frukt og grønt. Tilgjengelighet er en 

viktig faktor for inntak.» 
 

Vurdering av alternativene: 

 Skolefruktordning avvikles helt. Elever og foreldre ordner dette hjemmefra etter egne behov 

o Kommunen vil ikke ha utgifter til skolefrukt, evt. omprioriterer til andre formål 

innenfor skole. Skolen bruker ikke tid til innkjøp, oppbevaring, fordeling mm. Bidrar 

ikke til å utjevne forskjeller. 

 Skolefrukt videreføres som abonnement for foreldre (som skolemelk) 

o Kommunen vil ikke ha utgifter til skolefrukt, evt. omprioriterer til andre formål 

innenfor skole. Arbeid for skolen med mottak, oppbevaring og fordeling. Bidrar ikke til 

å utjevne forskjeller. 

 Skolefruktordning bestemmes av den enkelte skole 

o Det bør være likt for elevene i kommunen om skolefrukt gis som gratis tilbud. 

Kommunen bør ikke ha ei ordning der noen elever må betale mens andre får gratis 

frukt. Skolene kan velge forskjellig på hvilken måte foreldre evt. betaler selv (tar med 

hjemmefra el. abonnementsordning).  

 Skolefruktordning videreføres som i dag, dvs. gratis for alle elever i Nesset. 

o Skolefruktordning vil koste ca. kr. 150.000,- pr. år. Vil medføre arbeid med innkjøp, 

mottak, oppbevaring og fordeling for skolene. Bidrar til økt folkehelse og utjevning av 

forskjeller. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rammeoverføring reduseres med kr. 36.900,- for 2014 . (kr. 88.561,- for 2015) 

Kostnaden på ca. kr. 150.000,- pr. år dekkes innenfor enhetenes budsjett. 

 

Betydning for folkehelse 

Frukt og grønt som en viktig del av kostholdet bidrar forebyggende til god folkehelse. Frukt og grønt i 

skolen kan være med å utjevne forskjeller slik at alle elever får daglig frukt og grønt uavhengig av 

kostholdsvaner og økonomi hjemme. 
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