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Utdrag fra behovsprofil andel 6 - 15 år

Diagrammet viser at andelen skolebarn 
i Molde kommune er lavere enn i de 
kommunene det er naturlig å sammen-
ligne seg med. Nedgangen ser ut til 
å vedvare også i årene som kommer. 
Dette kan resultere i at kommunen 
anvender mindre ressurser til skole-
sektoren, i tråd med rammetilskuddet. 
Indikatoren skal ikke ha betydning for 
ressursbruk per elev. 

Forøvrig viser diagrammet at nedgan-
gen i aldersgruppen er en generell 
utvikling i landet. Dette betyr ikke 
nødvendigvis at det er en nedgang i 
antall barn, men at andel barn i forhold 
til totalbefolkningen blir mindre.

n skole

Søylene viser at lønn, inkludert sosiale 
utgifter, er den sentrale utgiftfaktoren i 
skoledriften. På generelt grunnlag kan 
det sies at store skoler med ca. 500 
elever er de mest utgiftseffektive. Ved 
disse skolene vil alle klasser være opp 
mot maksimal grense, 28 elever på bar-

netrinnet og 30 elever på ungdomstrin-
net. For de minste skolene gjelder ulike 
vilkår for hvor mange årskull det kan 
være i en klasse, noe som kan medføre 
flere klasser og timer enn hva elevtallet 
i seg selv indikerer.

Ressursbruk per elev (i 1.000 kr.)

Lønn og sosiale utgifter (netto lønnsutgifter) Andre driftsutgifter
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Økonomisk oversikt for skoleområdet                                                                                         (i 1.000 kr.)

 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik 2013 Budsjett 2014
Fagseksjon, inkl. fellesområde skole  13 608   16 905   3 297   704 
Kvam skole  13 818   13 883   65   14 581 
Sellanrå skole  24 281   23 786   -495   25 109 
Langmyra skole  27 782   27 744   -38   30 046 
Nordbyen skole  20 064   20 058   -6   21 050 
Kviltorp skole  27 684   27 463   -221   29 950 
Kleive oppvekstsenter  12 548   12 640   92   10 961 
Bolsøya skole  6 175   6 213   38   6 654 
Vågsetra barne- og ungdomsskole  18 923   19 005   82   19 429 
Sekken oppvekstsenter  4 485   4 625   140   4 633 
Bekkevoll ungdomsskole  29 882   29 934   52   30 617 
Bergmo ungdomsskole  20 585   20 957   372   21 031 
Skjevik barne- og ungdomsskole  17 937   17 243   -694   17 780 
Totalt på skoleområdet  237 772   240 456   2 684   232 545 
Molde voksenopplæringssenter  8 281   8 355   74   8 333 

Endring fra 2013 til 2014 skyldes hovedsakelig at brukerbetaling SFO er flyttet fra den enkelte skole til fellesområdet. 
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Økonomi
Skoleområdet hadde samlet et min-
dreforbruk på kr. 2.684.123,-. Avviket 
fordeler seg på et mindreforbruk på fag-
seksjon, inkludert fellesområdet, med 
3,3 mill. kroner og et samlet merforbruk 
for skolene på 0,6 mill. kroner.

Fellesområdet
I forbindelse med innføring av ny forde-
lingsmodell av driftsrammene mellom 
skolen fra skoleåret 2013/2014, ble det 
tatt inn i fordeling 2,0 mill. kroner fra 

fellesrammen. Dette ble gjort for å styr-
ke basisressursen ved skolene relatert 
til budsjettvedtaket for 2013. Det ble 
bestemt at omfordeling av ressursene 
mellom skolene, ved hjelp av fordelings-
modellen, skulle tas over to år, med 
halv effekt det første skoleåret. Dette 
ble gjort for at skoler som fikk reduserte 
rammer, som følge av nye, justerte til-
delingskriterier, skulle få tid til å tilpasse 
og planlegge driften inn mot neste 
skoleår. Som en konsekvens av dette 

Balansert avviksforklaring

Skoleområdet i Molde kommune  
består av
•   fagseksjon skole
•   7 barneskoler
•   2 ungdomsskoler
•   3 kombinerte barne- og ungdoms-

skoler
•   Molde voksenopplæringssenter  

(er beskrevet under egen enhet)

Grunnskole 
Molde kommune har tolv skoler her-
under syv barneskoler med 1. - 7. trinn, 
to ungdomsskoler med 8. - 10. trinn og 
tre kombinerte barne- og ungdomssko-
ler med 1. - 10. trinn.

Per 1. oktober 2013 var det i grunnsko-
len i Molde kommune 3.001 elever og 
ca. 234 pedagogårsverk. I tillegg har 
området ansvar for til sammen 26 elever 
i andre kommuner (fosterhjem) og i spe-
sialskoler. Videre er 17,4 årsverk knyttet 
opp til administrative og pedagogiske 
lederoppgaver. Skolene har 85 årsverk 
med assistenter i skole og SFO.

Fagseksjon
Fagområdet følges opp i samsvar med 
nasjonale føringer og lokale prioriterin-
ger. Seksjonen skal være en aktiv med-
spiller for kvalitetsutvikling i grunnskolen 
og i samhandling med Molde voksen-
opplæringssenter. Videre har seksjonen 
ansvar for oppfølging og koordinering av 
overordnet planlegging og ressursdispo-
nering på området. 

Seksjonen har også personal- og øko-
nomiansvar for Cap Clara, som er en 
alternativ opplæringsarena for elever på 
ungdomstrinnet. 

Leksehjelp
Tilbudet om leksehjelp for 1. - 4. trinn 
ble iverksatt fra august 2010. Det er vik-
tig at tilbudet er fleksibelt og tilpasses 
lokale forhold. Alle elever som ønsker 
det, skal ha mulighet til å delta. Per 1. 
oktober 2013 deltok 668 elever i ordnin-
gen, hovedsakelig fra 2. og 3. årstrinn.

Skolefritidsordning 
Skolefritidsordningen (SFO) skal gi 
elever i grunnskolen muligheter for po-
sitive aktiviteter på skolen i og utenom 
ordinær skoletid. Skolefritidsordningen 
er åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. 
Det skal legges til rette for funksjons-
hemmede elever fra 1. - 7. trinn. Totalt er 
det 44,7 årsverk knyttet til SFO.

I løpet av 2013 har skoleområdet 
redusert antall årsverk med 20,8. Åtte 
skoler har redusert årsverksrammen 
med til sammen 17 årsverk. Tre skoler 
har økt sin årsverksramme med 1,8 
årsverk. Samlet gir det en reduksjon 
på skoleområdet på 15,2 årsverk. Den 
resterende reduksjonen på 5,6 årsverk 
knytter seg til Kleive oppvekstsenter og 
den midlertidige barnehageavdelingen 
ved Ødegård skole som ble nedlagt fra 
1. august 2013.

Tjenester og oppgaver

45%
44%

93%7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  453 403,95
2012  478 424,84
2011  461 409,89
2010  450 403,36

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

244 -33 253 -39 282 -44 276 -43

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  237 772 240 456 2 684
2012  214 017 213 431 -586
2011  211 432 208 868 -2 564
2010  195 506 196 569 1 063

fagsjef
Ivar Vereide

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 0,9 % 4,9 % 7,0 %
2012  1,1 % 1,1 % 6,9 % 9,1 %
2011  1,0 % 1,0 % 5,7 % 7,7 %
2010  1,1 % 1,0 % 6,8 % 9,0 %

11%

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,2 4,3 4,2 -
- Grunnskolepoeng 40,0 39,2 39,1 40,4 40,3
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 9,0 % 7,7 % 9,1 % 7,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,3 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,5 % -1,2 % -0,3 % 1,1 %
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ble kun halvparten fra fellesrammen 
overført skolene i den budsjettmessige 
omfordelingsprosessen. Effekten av 
gradvis gjennomføring kan forklare deler 
av mindreforbruket på fellesområdet. 
Inntektene fra oppholdsbetaling i SFO 
ble også tatt inn som et av kriteriene 
i ny fordelingsmodell. På vårhalvåret 
er det tradisjonelt en del barn som går 
ut av SFO. Dette fører til reduserte 
inntekter i vårhalvåret sett i forhold til 
jevn månedsinntekt gjennom hele året. 
Ved å ta utgangspunkt i gjennomsnittlig 
månedsinntekt for høsthalvåret i den 
nye omfordelingsmodellen, fikk felles-
området en merinntekt og skolene en 
mindreinntekt i budsjettåret 2013.

Antall elever med flyktningstatus har økt 
mer enn forventet, noe som resulterte 
i en dobling av skoletilskuddet fra IMDI, 
til 0,6 mill. kroner. Videre har antallet 
fosterhjemsplasserte elever fra andre 
kommuner, som kjøper grunnskoleun-
dervisning fra Molde kommune økt. 
Merinntekten på dette feltet er ca. 0,4 
mill. kroner. Samlet utgjør merinntekter 
og innsparinger ca. 3,3 mill. kroner for 
fellesområdet. Samtidig har fellesområ-
det et merforbruk når det gjelder kjøp 
av tjenester fra andre kommuner til 
fosterhjemsplasserte elever fra Molde 
kommune og til utgifter til elever med 
spesielle behov i privatskole. Samlet 
utgjør merforbruket ca. 0,7 mill. kroner.

For skoleåret 2014/2015 er det verdt å 
merke seg at omfordelingsmodellen får 
full effekt. Hva gjelder skoletilskuddet 
fra IMDI, så har det blitt lagt til inte-
greringstilskuddet og kompensert skole-
området gjennom en rammeøkning på i 
underkant av 0,3 mill. kroner.

Skolene
Gjennomgående har skolene over tid 
vist stor grad av lojalitet og tilpasnings-
evne til vedtatte økonomisk rammer. 
I løpet av sommeren 2013 fikk noen 
skoler ekstra utfordringer gjennom nye 
elever med spesielle behov. Aktuelle 
skoler ble samlet styrket med ca. 0,5 
mill. kroner. Videre skal skolene iverk-
sette nødvendige tiltak slik at alle elever 
har en forsvarlig opplæringssituasjon, jf. 
opplæringsloven §§ 13-10 og 8-2. Nye 
nødvendige tiltak rapporteres.

Tre av tolv skoler rapporter merforbruk. 
Skjevik barne- og ungdomsskole fikk et 
merforbruk på 0,7 mill. kroner. Merfor-
bruket skyldes hovedsakelig lønnsutgif-

ter og da til ressurskrevende tiltak. En 
del av tiltakene gjelder oppfølging av 
elever med spesielle behov bosatt ved 
Molde asylmottak. Kviltorp skole har et 
merforbruk på 0,2 mill. kroner. Dette har 
sammenheng med nye tiltak for elever 
med spesielle behov. Tiltakene er iverk-
satt i samråd med fagsjef. Sellanrå skole 
har et merforbruk på 0,5 mill. kroner. 
Dette skyldes utgifter til omarbeiding av 
klasserom, utvikling og produksjon av 
piktogrammer, samt nødvendig utskif-
ting av IKT-utstyr.

I løpet av 2013 er det i flere runder vur-
dert effektiviseringstiltak for oppfølging 
av vedtatt budsjettramme. Hovedrunden 
gikk i april, hvor rammene til skolene 
ble redusert med 2,2 mill. kroner. På det 
tidspunktet ble tiltakene vurdert som 
nødvendige for å holde vedtatt ramme 
for skoleområdet. Et av tiltakene var kutt 
i skolesvømming, et tiltak som viste seg 
ikke å fungere og som da ble effektuert 
som en del av rammetrekket til den 
enkelte skole.

Drift av innføringsklassene viste et ve-
sentlig merforbruk, 0,6 – 0,7 mill. kroner, 
etter vårhalvåret Rådmannen bestemte 
medio september at statlig tilskudd fra 
IMDI, skulle dekke dette. Skoleområdet 
har hatt som mål å dimensjonere aktivi-
teten fra 1. august 2013 på en slik måte 
at det kan gå inn i 2014 uten vesentlige 
endring. Området har sett det som lite 
tjenlig å iverksette nye tiltak seint i bud-
sjettåret, dersom det ikke er budsjett-
midler til at tiltaket kan videreføres i nytt 
budsjettår. I gjeldende økonomiplan er 
generell reduksjon i rammen for peda-
gogressurs på 15 årsverk. Årsvirkningen 
av tiltaket er på 9,7 mill. kroner i 2014.

Avslutningsvis
Skoleområdet har et mindreforbruk i 
2013. Likevel vurderes rammene til å 
være svært stramme. Skolene peker på 
behovet for økt ramme for gruppedeling 
og andre differensieringstiltak. Hovedår-
sakene til mindreforbruket i 2013 vil ikke 
påvirke driftsresultatet i 2014. Vedtatt 
reduksjon i pedagogrammen med 15 
årsverk får full effekt i 2014, dette er den 
vesentligste utfordringen for skoleom-
rådet nå.

Sykefravær
Sykefraværet gikk samlet ned for områ-
det i 2013. Den positive utviklingen på 
området kan ha sin forklaring i fokus på 
nærvær. Det er noe variasjon mellom 

skolene. Ved små enheter vil enkelttilfel-
ler gi store utslag prosentvis. Korttidsfra-
været er gjennomgående lavt og samlet 
sykefravær er i hovedsak langtidsfravær 
som i liten grad er relatert til arbeids-
plass. AMU er aktiv i sitt arbeid for å 
opprettholde et godt arbeidsmiljø.

Medarbeidere
Det er ikke gjennomført medarbeider-
undersøkelse siste år, men medarbei-
dersamtaler gir et godt grunnlag for å 
vurdere arbeidssituasjonen til ansatte. 
Gjennomgående er trivsel med arbeidet 
god, men det blir også gitt uttrykk for 
en stressende og krevende arbeidssi-
tuasjon. I perioder med økt sykefravær 
blir dette spesielt merkbart. Videre blir 
det påpekt ønske om mer kompetan-
seutvikling. Fremover blir det viktig å gi 
rom for faglig utvikling og samhandling 
om primæroppgavene internt og mellom 
skolene i kommunen.

Brukere
Skolene har gjennomgående fornøyde 
brukere. Både elevundersøkelsene og 
oppsummeringen fra de to skolene som 
har gjennomført foreldreundersøkelsene 
i 2013 viser dette. Elevundersøkelsen 
viser god trivsel og lite forekomster 
av mobbing. Elevene er motivert for 
skolearbeidet og det er lite uro i timene. 
Faglig veiledning er et område som kan 
videreutvikles. Dette temaet blir fulgt 
opp blant annet gjennom vurderingsar-
beidet som er prioritert ved alle skolene 
i kommunene. Det er også viktig i denne 
sammenheng at skolene tilrettelegger 
for elevmedvirkning i planleggingen av 
opplæringen. 

Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen er en nettbasert 
spørreundersøkelse. Elevene får si sin 
mening om forhold som er viktige for å 
lære og for å trives på skolen. Skoleeier 
er pålagt å gjennomføre elevundersø-
kelsen på 7. trinn, 10. trinn og på 1. år i 
videregående skole. Det er frivillig for 
elevene å svare på elevundersøkelsen. 
Besvarelsen er anonym. Fra 2013 blir 
undersøkelsen gjennomført om høsten, 
tidligere år har gjennomføringen vært på 
våren. Per februar 2014 er ikke resulta-
tene fra undersøkelsen bearbeidet på 
kommunalt eller nasjonalt nivå. Utdrag 
fra denne blir da presentert i årsrappor-
ten for 2014. Skolene har fått resultatet 
fra undersøkelsen og kommenterer 
denne på den enkelte enhets side.
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Fremtidige utfordringer
Gjennom politisk behandling i 2013 
har området fått vedtatt oppdaterte 
planer med klare mål og forventinger 
til den videre skoleutviklingen i Molde 
kommune. Kvalitetsplan for grunn-
opplæringen for perioden 2013 - 2016 
skisserer mål, prioriterer arbeidsområ-
der og viser retning for videre arbeid. 
Plan for tilpasset opplæring «Plass for 
alle» klargjør pedagogiske prinsipp, 
ansvar og forventninger til partene i 
skolene og aktuelle samarbeidspartnere. 
Oppfølging og konkretisering av planene 
vil være det høyest prioriterte innsatsfel-
tet i kommende periode. Elevene skal 
oppleve mestring og glede gjennom 
gode skoleopplevelser. Mestring styrker 
selvbildet som igjen er avgjørende for 
motivasjon, innsats og læringsresultat. 
Målet er å ha den beste skolen for de 
elvene kommunen til en hver tid har 
ansvaret for. 

Den generelle delen av læreplanen 
vektlegger læring som lagarbeid og at 
personalet i skolen skal fungere i et 
fellesskap av kolleger som deler ansva-
ret for elevens utvikling. Mange lærere 
uttrykker behov for mer kollegasamar-
beid. Dette skal skoleområdet følge opp, 
siden den er et avgjørende virkemiddel 
for videreutvikling av tilpasset opplæ-
ring, herunder god kvalitet i spesialun-
dervisningen. Det er en tydelig sam-
menheng mellom lærernes faglige og 
pedagogiske kompetanse og elevenes 
læringsutbytte. Videre må det vektleg-
ges videreutvikling av prosesser knyttet 
til kartlegging, planlegging og evaluering 
av opplæringen.

Situasjonen for skoleområdet er kreven-
de. I løpet av de siste årene har det vært 

flere endringer i avtale- og regelverk. 
Ved flere av endringene forutsettes det 
at kommunen følger dette opp uten 
eller med bare delvis kompensasjon for 
ekstra utgifter.

Molde kommune har utfordringer  
spesielt knyttet til
• spesialundervisningsfeltet 
• minoritetsspråklige elever
• kompetanseutvikling for tilsatt  

personale
•  IKT i opplæringen
• nye nasjonale og lokale tiltak på priori-

terte områder

Spesialundervisning 
Kommunen har de siste årene hatt 
spesielt store utfordringer med oppføl-
ging av elever med spesielle behov, og 
9,3 pst. av elevene har nå vedtak om 
spesialundervisning. Se egen tabell. 
Skoleområdet må arbeide for at tallet 
på elever med vedtak om spesialunder-
visning ikke overstiger 5,0 pst. innen 
2016. Det vises i denne sammenheng 
til vedtatt plan for tilpasset opplæring, 
«Plass for alle». 

Minoritetsspråklige elever
Behovet for oppfølging av denne 
elevgruppen øker raskere enn forutsatt. 
Dette gjelder både for elever som blir 
bosatt i kommunen gjennom mottak av 
flyktninger og arbeidsinnvandring. Per 1. 
oktober hadde skolene 157 enkeltvedtak 
om språkopplæring. Skoleområdet har 
innføringsklasser både på barne- og ung-
domstrinnet. Tendensen er at skoleom-
rådet får flere elever fra arbeidsinnvand-
ringsfamilier. I tillegg skal kommunen nå 
ta mot flere familier i forbindelse med 
familiegjenforening. Det er viktig å få 

etablert et godt tverrfaglig samarbeid 
i kommunen for oppfølging av denne 
elevgruppen. Med bakgrunn i dette vil 
behovet for undervisningskompetanse 
av minoritetsspråklige øke, utover den 
spisskompetansen som allerede finnes i 
forbindelsen med i innføringsklassene.

Kompetanseutvikling for tilsatt  
personale
Molde kommune har inneværende 
skoleår ikke gitt tilsagn om deltakere i 
videreutdanning på grunn av disponible 
rammer. Det er utarbeidet en strate-
gi for kompetanseutvikling i skolen 
gjennom nettverksbygging internt og 
mellom skolene. Dette som et alternativ 
til den nasjonale strategien. Tilsatte og 
arbeidstakerorganisasjoner har vært 
kritiske til denne situasjonen. Med bak-
grunn i politiske prioriteringer gjennom 
budsjettet for 2014, vil lærere få tilbud 
om videreutdanning på prioriterte områ-
der fra høsten 2014.

IKT i opplæring
Vedtatt kommunal IKT-plan har satt 
rammer og forventninger for IKT-satsin-
gen i kommunen. Utskiftingen av PC-er 
til lærere ble igangsatt og gjennomført 
i 2012 - 2013. Skolene har i varierende 
grad fulgt opp arbeidet med å lage 
egne lokale IKT-planer. Det er nå et stort 
behov for utskifting/oppgradering av 
elev PC-er. Disse faktorene har ført til at 
IKT-bruken i skolene ikke har vært opti-
mal og utviklingen har gått saktere enn 
forventet. Flere av skolene har også hatt 
ustabile lokale trådløse nett, noe som 
nå blir fulgt opp av IKT-seksjonen. Alle 
skolene er nå utstyrt med en interaktiv 
tavle. IKT er en av de grunnleggende 
ferdighetene og inngår i alle fag. 

Elevvurdering
Skolene følger opp vedtatt kvalitetsplan 
for grunnopplæringen. Kartleggings-
verktøyet SOL (systematisk observa-
sjon av lesing) er i bruk ved alle skoler. 
Både obligatoriske og frivillige kartleg-
gingsprøver benyttes hvert år. Disse, 
sammen med nasjonale prøver for 5. 8. 
og 9 trinn, benyttes internt som vurde-
ringsverktøy. Mestringsgrupper blir også 
benyttet i noen skoler. Videre samarbei-
der skolene med barnehager, ungdoms-
skoler og videregående opplæring om 
overgang. Skolene skal ha underveisvur-
dering i alle fag. I tillegg til elevsamta-
lene er det to utviklingssamtaler årlig 
sammen med foreldrene. Halvtårsvur-
dering gis hvert semester i forbindelse 
med den halvårlige foreldresamtalen. 
Samtalen handler om elevenes faglige 

og ikke-faglige utvikling og gir begrunnet 
informasjon om elevens kompetanse i 
de ulike fagene, samt tilbakemeldinger 
med sikte på faglig utvikling. Skolene 
har tatt i bruk skjema for dokumentasjon 
av underveisvurderingen. 

Molde kommune har i 2013 vært med 
i Utdanningsdirektoratets satsing 
«Vurdering for læring». Langmyra skole 
og Bekkevoll og Bergmo ungdoms-
skoler har vært prosjektskoler i denne 
satsingen. Hovedtema for satsingen er 
underveisvurdering i fag med vekt på 
de fire gjennomgående prinsippene for 
vurdering: 

• Elevene forstår hva de skal lære og 
hva som forventes av de.

• Elevene får tilbakemeldinger som for-
teller dem om kvaliteten på arbeidet 
de gjør.

• Elevene får råd om hvordan de kan 
forbedre seg.

• Elevene er involvert i eget læringsar-
beid ved blant annet å vurdere eget 
arbeid og egen utvikling.

Gjennom kurs, drøftinger i personalet og 
arbeid på trinn, har lærerne jobbet med 
å utarbeide undervisningsopplegg og or-
ganisere undervisningen på en slik måte 
at underveisvurdering kan skje i tråd 
med prinsippene. Fra og med januar 
2014 er alle skolene i Molde kommune 
med i prosjektet og erfaringer deles i 
lærende nettverk.



7
S

kole

Nye nasjonale og lokale tiltak på  
prioriterte områder
Ungdomstrinnet (Stortingsmelding nr. 
22 Motivasjon - Mestring – Muligheter 
2010 - 2011): Ungdomstrinnet startet 
høsten 2012 med nye valgfag på 8. trinn, 
9. trinn kom inn i ordningen fra høsten 
2013. Valgfagene skal innfri en sentral 
målsetting fra ungdomstrinnsmeldin-
gen, nemlig å gi elevene anledning til 
å arbeide mer praktisk. Valgfagene vil 
kreve flere lærere fordi elevene må 
arbeide i mindre grupper. I den videre 
oppfølging av ungdomstrinnsmeldin-
gen skal det iverksettes et skolebasert 
program over fem år for kompetanse-
utvikling i klasseledelse og forsterket 
lesesatsing, med særlig vekt på gutter. 
Kommunen må tilrettelegge for et om-
fattende endrings- og utviklingsarbeid på 
ungdomstrinnet i de kommende årene.  
Kommunene i Romsdal vil i hovedsak 
delta i en felles satsing fra høsten 2015 
og ut 2016 i samarbeid med eksterne 
fagmiljø og regional veileder. Den felles 
regionale satsingen er i hovedsak statlig 
finansiert.

«Ny Giv» er et annet nasjonalt satsings-
område på ungdomstrinnet, innført i alle 
kommuner og skoler fra 1. januar 2014. 
Målgruppen er elever som er lite moti-
vert for opplæring, har høyt fravær eller 
ikke har opparbeidet seg tilstrekkelige 
grunnleggende ferdigheter. Fylkeskom-
munen har gjennomført en kartlegging i 
kommunen for å forberede videreføring 
av tiltakene fra prosjektet og inn i driften 
i 2014.

Molde kommune vil, i samarbeid med 
Møre og Romsdal fylkeskommune og 
andre kommuner, arbeide for en bedre 
informasjonsflyt og direkte samhand-
ling på tvers av skolenivåene innen 
grunnopplæringen. Det skal vurderes 
om årlige møter mellom kommune 
og fylkeskommune, der drøfting av 
utfordringer knyttet til gjennomgående 
fag, elevresultat, rådgiving, system og 
prosedyrer for informasjonsoverføring 
med mer, kan etableres.

I 2009 ble det inngått en intensjonsav-
tale mellom KS og Kunnskapsdeparte-
mentet om veiledning av nyutdannede 
pedagoger. Dette vil også være et sen-
tralt tiltak i rekrutteringssammenheng. 
Målet er en tilnærmet lik modell ved alle 
skoler. Tiltaket er per i dag ikke iverksatt 
på grunn av rammene. 

Den enkelte elev har rett til to ulike 
former for nødvendig rådgiving: sosial-
pedagogisk rådgiving og utdannings- og 
yrkesrådgiving. Retten til nødvendig råd-
giving innebærer at eleven skal kunne få 
informasjon, rettledning, oppfølging og 
hjelp til å finne seg til rette på skolen og 
ta avgjørelser i tilknytning til framtidige 
yrkes- og utdanningsvalg. Molde kom-

mune benytter i dag to årsverk til denne 
oppfølgingen. Dette er svært krevende 
i forhold til nasjonale forventninger til 
oppgaveløsning, og på sikt må ressurse-
ne til denne oppgaven økes. 

Høsten 2007 ble skolene resultatenhe-
ter, og i den forbindelse ble rammen til 
ledelse og administrasjon ved skolene 
styrket med 1,1 mill. kroner. Lov- og 
forskriftsendringer har ført til vesentlig 
høyere krav til dokumentasjon, og der-
med økt arbeidsmengde for adminis-
trasjonen. Skolene ser behov for økt 
ressurs både for merkantil oppfølging og 
pedagogisk ledelse ved rektor. Det er 
viktig å få til god sammenheng mellom 
mål og rammer for oppfølging. Dette 
gjelder også administrative ressurser.  

Forskning viser at et godt læringsmiljø 
fremmer trygge og sosiale elever som 
trives på skolen. I manifest for mobbing 
står følgende under mål: Alle elever skal 
ha et godt og inkluderende oppvekst- 
og læringsmiljø med nulltoleranse for 
mobbing.

«Kvalitet i skolen» er et interkommunalt 
prosjekt som startet opp i 2011 og som 
ble avsluttet sommeren 2013. Prosjektet 
ble initiert av ROR, men ble overtatt av 
Kunnskapsnett Romsdal og drevet frem 
gjennom et tett samarbeid mellom ni 
kommuner. Prosjektet har hatt oppføl-
ging av opplæringslovens kapittel 9a 
som utgangspunkt: Alle elevar i grunn-
skolen og vidaregåande skolar har rett til 
eit godt fysisk og psykososialt miljø som 
fremjar helse, trivsel og læring.

Prosjektets hovedmål har vært å utar-
beide et felles overodnet system som 
oppfyller statlige krav og føringer knyttet 
til elevenes læringsmiljø og som videre 
sikrer kravet i opplæringsloven § 13 – 
10 om å ha et kommunalt system for 
vurdering. Det å skape felles forståelse 
innad i og mellom kommunene, er også 
et sentralt mål. 

Grunnskolen skal (kvalitetsplan for 
grunnopplæringen)
• legge til rette for gjensidig utveksling 

av informasjon på alle nivå, om det 
enkelte barnet, gruppen og skolen

• bruke foresatte som ressurs i under-
visningssammenheng

•  legge til rette for at foresatte kan 
være aktive deltakere i skolebasert 
vurdering

• samarbeide med foresatte om det 
holdningsskapende arbeidet i skolen

Foreldreskole går ut på å gi foreldrene 
kunnskap og kompetanse om skolen for 
på den måten å øke deres medvirkning 
og involvering i barnas skolegang. Mål-
gruppen er: 
• Førstegangsforeldre. Her får de en 

mulighet til å bli kjent med hverandre 
og få en innsikt i roller og ansvar i 

skole - hjem-samarbeidet.
• Foreldre med barn som begynner på 

ungdomsskoletrinnet. Her vil de ofte 
få andre typer utfordringer rundt det 
å være foreldre til tenåring og det kan 
også være en ny foreldregruppe å bli 
kjent med.

•  Foreldre som føler at de kommer til 
kort når det gjelder fagene på skolen, 
og som ønsker å vite hvordan de kan 
støtte barnet sitt.

I Molde kommune er foreldreskole i 
varierende grad tatt i bruk, og området 
ser behov for å tilrettelegge for mer 
systematisk oppfølging og koordinering. 
Tiltaket kan være viktig i videre utvikling 
av samarbeidet skole – hjem.

Følgende tiltak ved noen skoler vil gi 
utfordringer med tanke på videre drift
•  trivselsledere for skoler med 1. - 7. 

trinn
• «Løft», veiledning av elever om sosial 

samhandling
• PALS (Positiv Atferd, Støttende Læ-

ringsmiljø og Samhandling) evaluering 
og ramme for videreføring for de 
skolene som har deltatt i forsknings-
prosjektet og oppfølging av eventuelt 
nye skoler

• «Alle har en psykisk helse»
•  «Det er mitt valg»
• «Steg for steg»

Prioriterte arbeidsområder fremover
• Praksisutvikling, tilpasset opplæring, 

- herunder spesialundervisning og 
grunnleggende norsk, med vekt på 
felles forståelse og oppfølging. 

• Vurdering med resultatoppfølging på 
skole- og kommunenivå.

• Gjennomgående opplæringsløp med 
sikring av overgangene barneha-
ge- skole, barnetrinn- ungdomstrinn 
og ungdomstrinn - videregående 
opplæring.

• Videreutvikle samarbeidet med fylkes-
kommunen. 

• Styrking av rådgivertjenesten med 
vekt på innholds krav i tjenesten og 
samarbeidet med videregående opp-
læring og andre sentrale aktører. 

• Videreutvikling av ungdomstrinnet i 
mer praktisk retning.

• Læringsmiljø med forebyggende tiltak 
og videreutvikling av samarbeidet sko-
le - hjem med tiltaket foreldreskole. 

• Kompetanseutvikling for tilsatt per-
sonale med vekt på grunnleggende 
ferdigheter i norsk og matematikk, 
fremmedspråk, klasseledelse, rådgi-
ving og skoleledelse.
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KOSTRA

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
 Molde Kommunegruppe 13 Landet utenom Oslo

Prioritering         
Netto driftsutgifter til grunnskolesektoren,  
per innbygger 6 - 15 år, konsern  82 742   87 103   87 972   85 015   88 568   91 192   91 432   95 850   98 670 
Netto driftsutgifter til skoleskyss, per innbygger 6 - 15 år, konsern  1 213   1 237   1 128   1 246   1 323   1 320   1 791   1 909   1 974 
Produktivitet/enhetskostnader         
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, per elev, konsern  72 853   75 088   76 496   71 716   74 979   77 720   76 329   80 221   83 232 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud,  
per kommunal bruker, konsern  27 054   29 193   29 211   24 306   24 954   25 212   24 525   25 389   25 533 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolelokaler, per elev, konsern  14 483   15 622   16 708   14 174   14 436   15 328   15 416   16 036   16 537 
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss,  
per elev som får skoleskyss, konsern  6 812   7 246   8 026   8 835   9 360   9 560   7 481   8 037   8 516 
Driftsutgifter til undervisningsmateriell, per elev, konsern  1 224   1 098   1 225   1 334   1 271   1 245   1 485   1 426   1 382 
Driftsutgifter til inventar og utstyr, per elev, konsern  608   364   465   780   797   827   806   826   843 
Skolefritidstilbud         
Andel innbyggere 6 - 9 år i kommunal SFO  67,4   66,5   68,0   64,5   64,4   64,4   59,8   60,0   60,3 
Andel elever i kommunal SFO med 100 pst. plass  58,6   62,3   55,0   60,8   61,2   61,4   53,7   54,6   55,2 
Utdypende tjenesteindikatorer         
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng   39,1   40,4   40,3   -   -   -   -   39,9   40,0 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. - 4. årstrinn  13,8   13,8   14,6   13,9   14,0   14,3   12,9   13,1   13,3 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 5. - 7. årstrinn  13,6   13,7   13,4   13,9   13,9   14,0   12,9   12,8   12,9 
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. - 10. årstrinn  16,9   17,1   17,5   15,5   15,6   15,1   14,5   14,6   14,3 
Andel elever med direkte overgang fra grunnskole  
til videregående opplæring  99,1   99,4   98,8   97,7   97,6   97,9   97,8   97,9   98,0 

* Grunnskolepoeng beregnes for avgangselever i grunnskolen. Hver tallkarakter får tilsvarende poengverdi. Poengsummen fås ved å summere alle 
tallkarakterene og deretter dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet, med to desimaler, multipliseres med 10 (Kilde: VIGO).

Nøkkeltall

= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013 

Netto driftsutgifter til grunnskole, per 
innbygger 6-15 år, kommunetall

 70 283 73 247 76 938 79 380
 66 206 69 009 72 115 74 099
 62 965 66 181 69 185 70 211

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunens utgifter til undervisning, in-
kludert spesialundervisning, i grunnsko-
len. Utgifter til skoleskyss mellom hjem 
og skole, skolelokaler og skolefritidsord-
ning føres på egne funksjoner og inngår 
ikke i denne indikatoren. Utgiftene er 
fordelt på antall innbyggere 6 - 15 år per 
31. desember 2013. 

Molde kommune har for 2013 valgt å 
vise indikatoren på kommunenivå, ikke 
konsernnivå. Bakgrunnen er at det i fore-
løpige KOSTRA-tall er inkludert Tønder-
gård skoles utgifter og inntekter fullt ut 
og ikke bare Molde kommunes andel i 
det interkommunale samarbeidet. Dette 

gjør at tallene på konsernnivå ikke er 
direkte sammenlignbare.

Tall for 2013 viser at Molde kommune 
hadde en netto driftsutgift på kr. 70.211,- 
per innbygger i grunnskolealder, noe 
som er kr. 3.888,- lavere enn kommu-
negruppe 13 og kr. 9.169,- lavere enn 
landet utenom Oslo. Forskjellen har økt 
ytterligere i 2013 i forhold til tidligere år. 
I kommunestyrets budsjettvedtak for 
2013 ble det lagt til grunn en effektivise-
ring og rammereduksjon på skoleområ-
det på 8,4 mill. kroner. Tiltakene ble i all 
hovedsak gjennomført på tjenesten for 
grunnskole.
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 14 543 14 903 15 434 15 944
 13 529 13 597 13 930 14 714
 12 685 14 668 15 638 16 709

= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til skolelokaler, per 
innbygger 6-15 år, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunens utgifter til drift og vedlike-
hold av skolelokaler, inkludert tekniske 
anlegg, utendørsanlegg og skolegår-
der. Tallene vises på konsernnivå, og 
inkluderer derfor utgiftene til Molde 
Eiendom KF, som står for det drift og 
vedlikehold av kommunens skolebygg. 
Utgiftene er fordelt på antall innbyggere 
6 - 15 år per 31. desember 2013. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
bruker noe mer av sine frie inntekter til 
drift av skolelokaler enn kommunegrup-
pe 13 og landet utenom Oslo, henholds-
vis kr. 1.995,- og kr. 765,- per innbygger i 
grunnskolealder i 2013. Molde kommu-
ne har de senere år foretatt en kraftig 
opprusting av kommunens skolebygg.  
Regnskapsmessig avskriving av 
byggene starter året etter at anlegget 
er ferdigstilt, noe som er årsaken til at 
kommunens netto driftsutgifter økte 
relativt mye fra 2011.

 3 648  3 913   4 068 3 503
 2 956  3 076   3 184 2 716
 4 228  4 896   4 903 4 495

= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud, 
per innbygger 6-9 år, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunens utgifter til skolefritidsord-
ning. Utgiftene til SFO-lokaler inngår 
ikke i denne indikatoren, men i indikator 
for skolelokaler. Skolefritidsordningen er 
åpen for alle elever fra 1. - 4. trinn. Det 
skal legges til rette for funksjonshem-
mede elever fra 1. - 7. trinn. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
bruker noe mer av sine frie inntekter 
til drift av skolefritidsordningen enn 
kommunegruppe 13 og landet utenom 
Oslo, henholdsvis kr. 1.779,- og kr. 992,- 
per innbygger i aldersgruppen 6 – 9 år 
i 2013. Molde kommune har en høyere 
andel av innbyggerne i aldersgruppen 
som benytter skolefritidsordningen, 
men færre av brukerne har fulltidstilbud. 

 162    154     159 164
 182    174     171 187
 435    362     318 352

= Molde kommune
= Gj.snitt kommunegruppe 13
= Gj.snitt landet utenom Oslo

 2010 2011 2012 2013

Netto driftsutgifter til voksenopplæring, 
per innbygger, konsern

Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene, 
inkludert avskrivinger, etter at driftsinn-
tektene er trukket fra. Netto driftsut-
gifter må dekkes av de frie inntektene. 
Indikatoren blir brukt som et mål på 
prioritering i KOSTRA. Indikatoren viser 
kommunes utgifter til norsk- og grunn-
skoleopplæring for innvandrere, grunn-
skole- og spesialundervisning for voksne 
og voksenopplæring etter opplæringslo-
ven. Drift av lokaler til voksenopplæring 
er også inkludert i indikatoren. Utgiftene 
er fordelt på antall innbyggere per 31. 
desember 2013. 

Indikatoren viser at Molde kommune 
prioriterer voksenopplæring høyere og 
av den grunn har høyere utgifter per 
innbygger enn de kommunen sam-
menligner seg med, henholdsvis kr. 
165,- mer enn kommunegruppe 13 og 
kr. 188,- mer enn landet utenom Oslo. 
Molde voksenopplæringssenter driver 
sin virksomhet i leide lokaler og husleie 
er en stor utgiftspost som påvirker 
indikatoren. Økningen i Molde kommu-
nes utgifter fra 2012 til 2013 skyldes at 
enheten leide større lokaler, samt bruk 
av bundne driftsfond.
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Andre nøkkeltall

1. - 4. trinn 5. - 7. trinn 8. - 10. trinn
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172 319 454 278 391 74 259 22 462 296 20761

Fordeling av antall elever på de ulike trinnene i grunnskolen

 2010 2011 2012 2013
Minstetimetall 133 692 130 493 123 814 121 210
Spesialundervisning * 22 789 24 752 23 601 24 576
Norsk2/morsmål 4 988 5 526 6 966 6 783
Sum  161 469   160 771   154 381   149 569 
Tøndergård skole 9 576 5 852 7 038 7 038

* Undervisningstimer for Tøndergård skole er tatt ut

Undervisningstimer

 2010 2011 2012 2013
Elever med spesialundervisning 224 226 262 245
Elever med assistent 128 157 181 176
Barn under opplæringspliktig alder 23 28 35 31
Fosterhjemsplasserte 16 15 12 15
Tøndergård skole 13 12 11 11
Sum 404 438 501 478

Spesialundervisning

 2010 2011 2012 2013

Barnetrinn* 2 126 2 125 2 090 2 072
Ungdomstrinn 1 050 1 035 989 959
Sum  3 176   3 160   3 079   3 031 
SFO 828 769 796 808
Voksenopplæring ** 370 350 350 350

* Elevtallet ved Tøndergård skole er inkludert   ** 106 elever på grunnskolens område

Elevtallsutvikling
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Andel elever 1. - 4. trinn i SFO i pst.
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73,9 68,0 66,4 70,6 80,0 58,3 41,7 78,375,9 51,6 Tabellen viser andel elever på 1. - 4. 
trinn, som benytter seg av SFO. Ved 
Sekken oppvekstsenter er det 41,7 pst. 
som velger å benytte seg av tilbudet 
mens ved Kleive oppvekstsenter er det 
80,0 pst. Prisen for SFO er den samme 
for alle skolene.

Timetallsfordeling viser antall årstimer 
elevene har rett til på hvert årstrinn. 
Timetallet er fastsatt som klokketimer. 
Minstetimetallet er gitt i brev fra Kunn-
skapsdepartementet. Kommunene kan 

fatte vedtak om at det skal gis undervis-
ningstid ut over minstetimetallet, men 
kommunen kan ikke fatte vedtak om at 
det skal gis mindre undervisningstid enn 
minstetimetallet.

 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 11/12 12/13 13/14 Gjelder fra 2008
1. - 7. trinn 5 161 5 160 5 194 5 176 5 178 5 194 5 220 5 222 5 286 5 120
8. - 10. trinn 2 565 2 582 2 586 2 565 2 589 2 586 2 576 2 600 2 629 2 566
Totalt  7 726   7 742   7 780   7 741   7 767   7 780   7 796   7 822   7 915   7 686 

 Molde Møre og Romsdal fylke Hele landet Minstetimetall

Timetallsfordeling



Et godt fysisk og psykososialt 
skolemiljø fremmer helse, 
trivsel og læring.
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Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 64.932,-. Mindreforbruket 
skyldes nøktern drift, liten eller ingen 
bruk av vikarer, og fokus på optimal res-
sursbruk mellom skole og SFO. Enheten 
har gjennom året spart på renhold og 
skolemateriell, for å dekke utgiftene til 
Tarzanjungelen. Ny omfordelingsmo-
dell medførte trangere rammer i andre 
halvår, og enheten kuttet derfor tiltak 
som skolefrukt og trivselslederordning. 

Sykefravær: Sykefraværet økte i 2013 
i forholdt til året før. Dette skyldes i 
hovedsak ikke arbeidsrelatert langtids-
fravær. Korttidsfraværet holdt seg stabilt 
lavt. Fjerde kvartal hadde et samlet 
fravær på 3,7 pst., noe som tyder på 
at sykefraværet er i ferd med å gå ned. 
Skolen har fokus på å fordele og priorite-
re oppgaver, arbeide forebyggende, «se 
hverandre», samt god helse gjennom 
fysisk aktivitet.

Medarbeidere: Det er gjennomført 
medarbeidersamtale med samtlige 
ansatte. Tilbakemeldingene er at de 
ansatte mestrer jobben sin, viser god 
faglig og sosial kompetanse og er stolt 
av arbeidsplassen sin. Trivselen er 
svært god. Ansatte gir tilbakemelding 
om at høsten var stressende med litt 
for mange tema. Det er derfor fokus på 
færre tema/oppgaver fra januar 2014. 
Flere kjenner også på stress på grunn 
av sykefravær og utfordrende elevsaker. 
Men alle viser stor fleksibilitet i å løse 
oppgaver sammen, og ser at kommen-
de skoleår vil bli noe enklere å organise-
re ut fra totalsituasjonen.

Brukere: Skolen har svært fornøyde bru-
kere. Dette bekreftes av foreldreunder-
søkelsen, elevundersøkelsen, elevråd, 
samarbeid i SU (Skolens samarbeidsut-
valg) og FAU. 

I foreldreundersøkelsen kommer det 
frem at de aller fleste er fornøyd med 
hvordan skolen informerer om barnets 
utvikling og hvordan de blir tatt imot 
når de kontakter skolen. De fleste av 
foreldrene, 94 pst., oppgir at de hjelper 
eleven med skolearbeidet og at de 
snakker om trivsel på skolen. God skåre 
på skolens måte å håndtere mobbing 
på, er enheten stolt av. Undersøkelsen 
avdekte forbedringsområder som kjenn-
skap til lovverket og tilpasset opplæring. 
Enheten planlegger å arrangere et forel-
drekurs med dette som tema.

I elevundersøkelsen kommer det frem 
at alle elevene trives på skolen og ingen 
har blitt mobbet de siste månedene. 
Elevene oppgir at de ansatte tar affære 
når noen sier eller gjør noe ubehagelig 
mot en elev, og at de vet hvilke regler 
som gjelder for hvordan skolemiljøet 
skal være. Mange av elevene, 76 pst, 
oppgir at det er arbeidsro i timene, samt 
at de opplever medvirkning gjennom 
elevrådet. Undersøkelsen avdekte for-
bedringsområder som elevmedvirkning 
i vurdering, mer konkret tilbakemelding 
om hva som skal til for å komme opp ett 
nivå i prestasjoner, ønske om mer fagli-
ge utfordringer og ønske om å få bidra 
mer til å etablere regler for klassen.

55%
43%

93%6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  26 21,74
2012  27 23,46
2011  27 23,39
2010  33 27,75

Fordeling av hovedtall

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

16 -2 16 -2 15 -2 15 0

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  13 819 13 883 64 
2012  13 402 12 991 -412 
2011  13 137 13 135 -2
2010  13 513 13 636 123

rektor
Kristin Vee

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,7 % 1,1 % 5,7 % 7,5 %
2012  0,8 % 0,8 % 2,4 % 4,0 %
2011  0,7 % 1,2 % 4,0 % 5,9 %
2010  1,1 % 0,8 % 10,4 % 12,3 %

2%

Kvam skole

Balansert avviksforklaring

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,3 4,7 4,7 -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 12,3 % 5,9 % 4,0 % 7,5 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 - 5,0 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,9 % 0,0 % -3,2 % 0,5 %

1%

Enheten arbeider, i tillegg til det som er 
omtalt under elevundersøkelsen, med 
følgende:

• Kvalitetssikring av forebygging av 
mobbing – håndheve opplæringslo-
vens § 9 a. 

• Like skjema på småskole- mellomsko-
letrinn for utviklingssamtaler. Enheten 
prioriterer tid til forberedelser. 

• Deltagelse i prosjekt om vurdering 
gjennom nettverk i Moldeskolene.

• Internprosedyre for gjennomføring og 
tilbakemelding av nasjonale prøver for 
å sikre lik praksis.

Elevvurdering
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Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 494.686,-. Merforbruket skyldes 
blant annet utgifter til omarbeiding av 
klasserom for 5. trinn, samt utgifter til 
et prosjekt med utvikling og produksjon 
av piktogrammer og diverse spill. På sikt 
vil inntekter fra salg av produkter dekke 
inn utgiftene. Resten av avviket skyldes 
nødvendige utskiftninger av IKT-utstyr. 
Ny omfordelingsmodell ga Sellanrå 
skole trangere driftsrammer i andre 
halvår 2013.  

Sykefravær: Sykefraværet gikk litt ned 
i forhold til i fjor. Flere langtidssykmel-
dinger siste halvår førte til at samlet 
sykefravær ble høyere enn forventet i 
2013. Korttidsfraværet er stabilt lavt. 
Langtidssykmeldingene er vanskelig å 
forhindre. Forbyggende arbeid må ha 
fokus, jf. IA-avtalen.

Medarbeidere: Medarbeiderne gir 
uttrykk for at de har nok utfordringer i 
jobben. De fleste gir uttrykk for at de 
mestrer jobben godt og tilkjennegir at 
de er godt kjent med målene for jobben. 
Trivselen er god mellom kollegaene og 
arbeidsplassen oppleves integrerende 
når det gjelder kjønn, etnisk tilhørighet, 
religion med videre.

Mange mener de har for lite tid til å gjø-
re jobben sin, at utstyr og hjelpemidler 
kan være mangelfullt og at det er for lite 

tilrettelagt for kompetanseutvikling på 
jobben. Inneklima og standard på byg-
ningene er ikke god nok. En del mener 
nærmeste leder ikke har nok innsikt i 
den jobben de utfører. 

Brukere: Skolen har fornøyde brukere. 
Både elevundersøkelsen og foreldre-
undersøkelsene viser dette. Skolen har 
fokus på økt elevmedvirkning. Undersø-
kelsen på 7. trinn viser god trivsel og lite 
mobbing. Alle har noen å være sammen 
med i friminuttene. Elevene svarer at de 
prioriterer skolearbeidet, og ønsker mer 
bruk av IKT i fagene 

På foreldreundersøkelsen kom det frem 
at en del foreldre synes at de får lite 
anledning til å diskutere undervisnings-
måtene med lærerne, samt at nesten 
halvparten av foreldrene ønsker flere, 
alternativt lengre utviklingssamtaler 
med kontaktlærer. Spesielt foreldrene 
til de eldre elevene, ønsker veiledning 
om hvordan de kan hjelpe eleven med 
skolearbeidet. De fleste foreldrene 
mener skolen håndterer mobbing på 
en god måte. SFO får meget gode 
tilbakemeldinger. Et stort flertall mener 
at standarden på både skolebygningene 
og uteområdene ikke er god.

31%

33%

95%
5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  52 46,31
2012  55 49,19
2011  51 45,19
2010  51 47,43

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik 
2013  24 280 23 786 -494
2012  23 122 23 905 783
2011  23 164 23 151 -13
2010  21 178 20 930 -248

rektor
Kjell Petter Stene

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,3 % 1,1 % 6,1 % 8,5 %
2012  1,4 % 1,6 % 5,8 % 8,8 %
2011  1,3 % 1,1 % 4,2 % 6,6 %
2010  1,1 % 1,0 % 10,4 % 12,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

27 -4 28 -5 29 -5 28 -3

36%

Sellanrå skole

Balansert avviksforklaring

Skolen har dette året laget årspla-
ner med læringsmål i fagene norsk, 
matematikk og engelsk. Personalet har 
arbeidet spesielt med «vurdering for 
læring», mobbeforebygging i PALS og 
klasseromsledelse. Overfor elevene har 
skolen dette året blant annet fokusert 
på og videreutviklet vår praksis på disse 
områdene:

• elevvurdering – lærerens praksis og 
elevens egenvurdering

• SOL – systematisk observasjon av 
lesing

• matematikk – digitale halvårsprøver 

• grunnleggende norsk – kartlegging og 
faglig oppfølging på trinnene

Skolen legger vekt på et systematisk 
og godt vurderingsarbeid. Skolen har 
underveisvurdering i alle fag. I tillegg 
til elevsamtalene er det to utviklings-
samtaler årlig sammen med foreldrene. 
Skriftlige fremover-meldinger, signert av 
eleven, kontaktlæreren og foreldrene, 
lagres i den digitale elevmappen.

Elevvurdering

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,4 4,6 - -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 12,5 % 6,6 % 8,8 % 8,5 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,3 - 4,4 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,2 % -0,1 % 3,3 % -2,1 %
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Langmyra skole

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 38.145,-. Skolen arbeider hvert år 
mot å oppnå balanse, men med et så 
stort budsjett vil det alltid være usikker-
het rundt transaksjoner som gjør det 
vanskelig å oppnå eksakt balanse. 

Sykefravær: Sykefraværet økte i 2013, 
sammenlignet med de tre foregående 
årene. Langtidsfraværet har økt, mens 
korttidsfraværet har gått ned. Økningen 
i sykefravær skyldes særlig at enheten 
har hatt mange gravide arbeidstakere. 
Flere av disse har vært sykmeldt, før de 
har oppfylt kriteriene for å motta svan-
gerskapspenger. 

Medarbeidere: Resultatet for medarbei-
derundersøkelsen er på nivå med målet 
for Molde kommune. Best resultat 

vises når det gjelder mobbing, diskri-
minering og varsling og stolthet over 
egen arbeidsplass. Det som oppgis som 
utfordringer er mulighet for kompetan-
seutvikling og systemer for lønns- og 
arbeidstidsordninger.  

Brukere: Resultatet på elevundersøkel-
sen for elever på 7. trinn viser en positiv 
utvikling. 90 pst. av elevene oppgir at de 
trives svært godt eller godt på skolen og 
89 pst. av elevene oppgir at de ikke har 
blitt mobbet i det hele tatt. Utviklingen 
er også positiv når det gjelder moti-
vasjon for skolearbeidet og arbeidsro 
i timene. Skolen kan bli bedre på å gi 
elevene nok utfordringer tilpasset deres 
evner og forutsetninger.

37%63%

95%
5%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  59 54,08
2012  59 53,43
2011  59 54,14
2010  59 54,95

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  27 782 27 744 -38
2012  26 611 26 663 52
2011  26 298 26 434 136
2010  25 193 25 053 -140

rektor
Margaret Sivertsen Mørk

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,2 % 1,1 % 7,5 % 9,8 %
2012  1,5 % 1,3 % 5,4 % 8,2 %
2011  1,2 % 1,1 % 5,8 % 8,1 %
2010  1,6 % 1,4 % 5,5 % 8,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

31 -5 33 -6 33 -6 32 -2

Balansert avviksforklaring

Molde kommune har i 2013 vært med 
i Utdanningsdirektoratets satsing 
«Vurdering for læring». Langmyra skole 
har sammen med Bekkevoll og Bergmo 
ungdomsskoler vært prosjektskole i 
denne satsingen. Hovedtema for satsin-
gen er underveisvurdering i fag der det 
som vektlegges er de fire prinsipper for 
underveisvurdering: 

• Elevene forstår hva de skal lære og 
hva som forventes av dem.

• Elevene får tilbakemeldinger som for-
teller dem om kvaliteten på arbeidet 
de gjør.

•  Elevene får råd om hvordan de kan 
forbedre seg.

•  Elevene er involvert i eget læringsar-
beid ved blant annet å vurdere eget 
arbeid og utvikling.

Gjennom kursing, drøftinger i personalet 
og arbeid på trinn har personale jobbet 
med å utarbeide undervisningsopplegg 
og organisere undervisningen på en slik 
måte at underveisvurdering kan skje 
i tråd med prinsippene. Fra og med janu-
ar 2014 er alle skolene i Molde kommu-
ne med i prosjektet og erfaringer deles i 
lærende nettverk.

I tillegg til at elevene får løpende 
underveisvurdering, som en del av den 
daglige undervisningen, gjennomfører 
alle kontaktlærere elevsamtaler med 
sine kontaktelever to ganger per år. 
Elevsamtalene foretas i forkant av forel-
dresamtalen. I elevsamtalen får elevene 
informasjon om hvor de står i forhold til 
faglige og sosiale kompetansemål og 
veiledning om hvordan de kan forbedre 
seg. 

Halvtårsvurdering gis hvert semester i 
forbindelse med den halvårlige foreldre-
samtalen/utviklingssamtalen. Samtalen 
handler om elevenes faglige og ikke-fag-
lige utvikling og gir begrunnet informa-
sjon om elevens kompetanse i de ulike 
fagene og tilbakemeldinger med sikte 
på faglig utvikling. Skolen har tatt i bruk 
skjema for dokumentasjon av undervei-
svurdering der foreldre skriver under på 
at de har mottatt den informasjonen de 
har krav på.

Elevvurdering

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,3 4,2 4,6 -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 8,5 % 8,1 % 8,2 % 9,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 - 4,6 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,6 % 0,5 % 0,2 % -0,1 %
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Nordbyen skole

Økonomi: Enheten hadde et merfor-
bruk på kr. 5.510,-. Enheten oppnådde 
balanse til tross for nye elever med 
omfattende ressursbehov gjennom året. 
Ny omfordelingsmodell ga enheten et 
kutt i rammen fra skoleåret 2013/2014. 
Enheten har gjennom året redusert 
bemanningen med 2,1 årsverk. Skolen 
har en stram og krevende drift, hvor 
mesteparten av ressursene går med til 
å dekke lønnsutgifter. Noe som igjen 
gir lite handlingsrom for investeringer til 
utstyr, bøker, materiell, kurs og ekskur-
sjoner utenfor skolens arena.  

Sykefravær: Sykefraværet har de siste 
årene gått jevnt nedover, men det er 
fremdeles høyere enn kommunens mål 
på 6,0 pst. Sykefraværet følges tett opp 
i henhold til IA-avtalen og bruk av IA-vir-
kemiddel ser ut til å ha effekt.  

Medarbeidere: De ansatte sier de er 
stolt av egen arbeidsplass og er fornøyd 
med trivsel og samarbeid med kollega-
er. De opplever å ha nok utfordringer i 
jobben, men at de ikke har nok tid. En-
heten skårer lavt på godt nok utstyr til å 

utføre jobben og hvor flink arbeidsgiver 
er å legge til rette for kompetanseutvik-
ling. De to siste henger sammen med 
enheten sin økonomi.

Medarbeidersamtaler ble gjennomført 
og anses som et viktig verktøy for å se 
den enkelte og for å bygge gode relasjo-
ner mellom ledelsen og de ansatte slik 
at arbeidsforholdet bygger på gjensidig 
tillit, respekt og omsorg for hverandre.

Brukere: Elevundersøkelsen fra høst 
2013 forteller at de fleste trives godt 
på skolen og har medelever å være 
sammen med i friminuttene. Motivasjo-
nen er god i de fleste fag og mestepar-
ten gleder seg til å gå på skolen. Mange 
får god støtte og oppmuntring hjemme 
når det gjelder oppfølging av skolearbei-
det. Bak alle tallene skjuler det seg alltid 
noen elever som ikke trives så godt på 
skolen og som ikke opplever tilstrek-
kelig mestring og glede i hverdagen. 
Skolen må hele tiden jobbe med å 
skape gode klassemiljø og jobbe med 
forebygging av mobbing.

49%51%

4%
96%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013   43 36,61
2012   44 38,71
2011  48 41,55
2010  47 41,23

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013   20 063 20 058 -5
2012   19 087 19 157 70
2011  20 321 19 211 -1 110
2010  18 290 18 405 115

rektor
Marianne Oma

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,4 % 0,6 % 5,3 % 7,3 %
2012  1,1 % 1,0 % 9,2 % 11,3 %
2011  1,3 % 1,1 % 9,8 % 12,2 %
2010  1,1 % 1,5 % 8,7 % 11,3 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

25 -5 23 -4 23 -3 22 -1

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,4 4,3 4,6 -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 11,3 % 12,2 % 11,3 % 7,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,0 - 4,5 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 0,6 % -5,8 % 0,4 % 0,0 %

Balansert avviksforklaring

Skolen har i mange år jobbet med å 
sikre systemer for lik og god praksis på 
elevvurdering. Skolen følger kommu-
nale og nasjonale planer for vurdering 
og kartlegging, likeså kommunen sin 
standard for at vurdering er gitt. Skolen 
er god på å gi vurdering av læring. En 
nasjonale satsningen sier at skolene 
må bli bedre på vurdering for læring. 
Skolen deltar i det kommunale vur-
deringsnettverket, og har som mål å 

utvikle praksisen gjennom våren 2014. 
Elevene sier i elevundersøkelsen, under 
vurdering for læring, at lærer forklarer 
målene i de ulike fagene på en forstå-
elig måte. Halvparten opplever at lærer 
forklarer godt nok hva det legges vekt 
på når skolearbeidet skal vurderes. 
Mange elever opplever at de sjelden får 
tilbakemeldinger som kan brukes til å bli 
bedre i fagene. 

Elevvurdering
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Kviltorp skole

Økonomi: Enheten hadde et merfor-
bruk på kr. 221.063,-. Avviket skyldes 
lønnsutgifter knyttet til økt elevtall. 
Samtidig med dette har enheten fått 
tilflytting av elever med enkeltvedtak og 
stort ressursbehov. Skolen har dermed 
vært nødt til å øke antall ansatte for å 
ivareta et minimum av disse elevenes 
behov. Tiltakene er iverksatt i samråd 
med fagsjef.

Sykefravær: Sykefraværet i 2013 er på 
6,1 pst. Dette er nesten i tråd med kom-
munens mål. Spesielt langtidsfraværet 
gikk ned i 2013 fra 6,1 pst i 2012 til 3,6 
pst. i 2013.

Medarbeidere: Medarbeidertilfredshet 
er på målsettingen. Høyeste skår har 
samarbeid og trivsel, mens tid til å 
utføre arbeidet sitt er den største utfor-
dringen. Medarbeiderne uttrykker også 
et ønske om at rektor er mer til stede på 
arbeidsplassen.

Brukere: Brukertilfredshet viser at målet 
er nådd. Det er trivsel som skårer svært 
høyt. Lavest skår er det på faglig vei-
ledning, der elevene melder at de ikke 
får nok informasjon fra lærerne om hva 
de må gjøre for å bli bedre. Skolen har 
allerede satt inn tiltak for å bedre dette.

56%
43%

98%
2%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  61 53,19
2012  68 57,45
2011  64 53,44
2010  57 49,59

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  27 684 27 463 -221
2012  25 494 25 179 -315
2011  23 985 23 973 -12
2010  21 552 22 087 535

rektor
Liv Brakstad

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,8 % 0,7 % 3,6 % 6,1 %
2012  1,5 % 1,2 % 6,1 % 8,8 %
2011  1,8 % 1,2 % 5,4 % 8,4 %
2010  2,2 % 0,8 % 3,7 % 6,7 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

29 -5 32 -6 31 -4 31 -1

1%

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,7 4,6 4,6 -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 6,7 % 8,4 % 8,8 % 6,1 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 4,6 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,4 % -0,1 % -1,2 % -0,8 %

Balansert avviksforklaring

Skolen gjennomfører trekantsamtaler 
med barnehage og foreldre før sko-
lestart. Dette gjøres også i overgang 
barneskole-ungdomsskole. Målet for 
samtalene er å kunne starte tidligere 
med tilrettelegging av opplæringen for 
hver elev. Molde kommunes vurderings-
system blir gjennomført, der blant annet 
SOL brukes for å finne elevenes styrker 
og utfordringer i lesing.

Skolen gjennomfører fagkurs på trinne-
ne, der elever med faglige utfordringer 
får ny gjennomgang. 

Skolen gjennomfører alle obligatoriske 
og frivillige kartleggingstester, herunder 
nasjonale prøver. Resultatene blir brukt, 
sammen med all annen vurdering, til 
å tilpasse opplæringen for hver elev 
innenfor de rammene skolen har. 

Skolen har i flere år hatt fokus på elev-
vurdering, der målene er flere: 

• Elevene skal ha kjennskap til de 
faglige målene for opplæringen, og 
likedan skal de vite hvilke forventnin-
ger læreren setter til de ulike gradene 
av måloppnåelse. 

• I 2013 har skolen hatt stort fokus på 
at veiledningen til elevene skal ha 
tydelig informasjon om hva elevene 
må gjøre for å utvikle seg faglig. Dette 

har skolen satt i system, men ser at 
den ikke er i mål på dette området 
ennå. Det tar tid å flytte noe av foku-
set over fra vurdering av prøver og 
oppgaver til å ta veiledning av elever 
underveis i timene. I mange timer er 
læreren alene med store klasser, og 
da rekker læreren ofte ikke mer enn å 
hjelpe de som spør om hjelp. Denne 
fokusendringen krever opplæring av 
lærerne. Molde kommune har startet 
opp en satsing på dette temaet, og 
en påregner at dette vil gi lærerne et 
faglig løft i tiden fremover.

•  Som et ledd i opplæring av elevene til 
å vurdere seg selv, har skolen på 1. 
trinn startet med å bruke ulike farge-
kopper. Elevene skal signalisere ved 
hjelp av farger om de forstår, forstår 
litt eller forstår ikke. Skolen har prøvd 
dette tidligere, men har fra skoleåret 
2013/2014 valgt å legge dette inn 
som fast opplegg fra 1. trinn.

•  Skolen har valgt å fortsette med sin 
halvårlige tilbakemelding til foreldre 
om grad av oppnådd kompetanse. 
Dette er et ønske fra FAU og er i 
tillegg en viktig dokumentasjon om 
faglig og sosial ståsted, som følger 
elevene i deres grunnskoleløp.

Elevvurdering
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Kleive oppvekstsenter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  26 21,97
2012  33 28,14
2011  27 24,01
2010  14 12,26

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  12 548 12 640 92
2012  11 286 11 625 339
2011  10 343 9 774 -569
2010  5 816 6 051 235

rektor
Ellen Bergh

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,0 % 1,3 % 4,8 % 7,1 %
2012  0,6 % 1,4 % 6,6 % 8,6 %
2011  0,6 % 1,4 % 4,8 % 6,8 %
2010  0,3 % 0,2 % 14,1 % 14,6 %

Driftsutgifter/driftsinntekter     (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

13 -3 14 -2 15 -2 13 -2

Fordeling av hovedtall

5% 95%

22%

78%

Driftsutgifter

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 - 5,4 - -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 14,6 % 6,8 % 8,6 % 7,1 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,5 - 4,8 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 3,9 % -5,8 % 2,9 % 0,7 %

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 92.323,-. 

Sykefravær: Enheten hadde et syke-
fravær på 7,1 pst. i 2013. Dette er en 
forbedring på 1,5 prosentpoeng fra 
2012. Det er redusert langtidsfravær 
som bidrar til nedgangen i sykefraværet. 
Ved barnehagen har det vært vanskelig 
å få tak i vikarer. Dette har ført til større 
slitasje på de som er på arbeid. Dette 
har i enkelte tilfeller ført til arbeidsrela-
tert sykefravær.   

Medarbeidere: Undersøkelsen fra 
2012 viser et samlet skår som er godt 
innenfor målet til kommunen. I enheten 
har vi fokus på et godt arbeidsmiljø for 

å få trivsel og et godt samarbeid. Store 
deler av personalet er kurset i LØFT og 
viderefører det i arbeidshverdagen. 

Brukere: Det er i 2013 gjennomført en 
brukerundersøkelse på barnehageom-
rådet. Barnehagen har litt lav skår på 
brukermedvirkning og informasjon. For å 
styrke arbeidet på dette området har det 
blitt opprettet lukkede facebook-grupper 
for hver avdeling til bruk for informasjon 
og dokumentasjon. 

I 2013 hadde barnehagen fokus på kom-
munikasjon, språk og tekst, og jobber 
med tema ut ifra dette. I tillegg har det 
vært fokus på ute- og friluftsliv gjennom 
hele året.

Enheten følger nasjonale og kommunale 
system og planer for vurdering og kart-
legging. Elevsamtaler og foreldresamta-
ler gjennomføres to ganger per skoleår. 

Utdanningsdirektoratets kartleggings-
prøver for 1.-3. trinn gjennomføres, 
samt nasjonale prøver for 5. trinn i le-
sing, regning og engelsk. Skolen bruker 
SOL på alle trinnene, for å kartlegge 
leseferdighetene. Kartleggingsportalen 
VOKAL blir brukt som verktøy for regis-
trering av resultatene av kartleggingen. 
Det gir en god oversikt og gode tilbake-
meldinger på skolens faglige nivå. 

Stasjonsundervisning gjennomføres 
minimum to ganger per uke i alle trinn. 
Veiledet lesing er en lærerstyrt stasjon, 

som bidrar til en bedre vurdering og 
oppfølging av hver enkelt elev. Assisten-
ter tilrettelegger og hjelper etter behov. 
Målet med stasjonsundervisning er at 
metoden utvikles av elevenes ferdig-
heter innen lesing, regning og engelsk.

Elevene fra 3.-7. trinn har innført 
læringspartnere som metode. Elevene 
lærer hverandre å kjenne, samarbeide, 
de gir hverandre positive tilbakemeldin-
ger og fremovermeldinger. 

For å sikre god, relevant og nødvendig 
informasjon ved overgang fra barnehage 
til SFO og skole, blir trekantsamtaler 
gjennomført sammen med foreldre, 
barnehage og skole.

Elevvurdering

Balansert avviksforklaring
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Bolsøya skole

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 37.759,-. Skolen har gjennom 
hele året hatt kontinuerlig fokus på å 
holde driften innenfor gitte budsjettram-
mer. Gjennom tiltak som redusert res-
sursbruk ved vikarbehov, bruk av ulike 
NAV-tiltak ved langtidsfravær og generell 
innsparing på innkjøp, har enheten opp-
nådd balanse.

Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
sykefravær på 7,1 pst. i 2013. Dette er 
en nedgang fra året før, men fortsatt for 
høyt i forhold til kommunens målsetting. 
Med få ansatte får langtidssykemeldin-
ger store innvirkninger på det samlede 
sykefraværet. Enheten mener også at 
korttidsfraværet er for høyt. Dette fravæ-
ret kan ses i sammenheng med blant 
annet innstramming i vikarbruken ved 
behov. Dette har ført til større belastning 
på tilstedeværende personale, med økt 
korttidsfravær som resultat.

Medarbeidere: Det foreligger ingen re-

sultat fra medarbeiderundersøkelse for 
2013. Inntrykket fra medarbeidersam-
talene våren 2013 bekrefter imidlertid 
resultatet fra 2012 der samlet skår for 
skolen var 5,1. Dette indikerer at ar-
beidsmiljø og arbeidsoppgaver oppleves 
positivt og gir enheten et godt utgangs-
punkt for å kunne yte tjenester med god 
og høy kvalitet.

Brukere: Det ble ikke gjennomført noen 
foreldreundersøkelse i enheten i 2013. 
Gode og positive tilbakemeldinger fra 
foresatte tar enheten som uttrykk for 
tilfredshet med skole og SFO.

Elevundersøkelsen ble gjennomført for 
7. trinn høsten 2013. Utvalget er for lite 
for offentliggjøring, men internt kan en-
heten vurdere resultatene som positive 
på flere viktige områder. Dette gjelder 
trivsel, mobbing, motivasjon, vurdering 
og læring. I tillegg er det svært positivt 
å se at elevene opplever at foreldrene 
anser skole og læring som viktig.

33%
67%

93%7%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  15 11,62
2012  14 11,12
2011  13 10,36
2010  11 8,72

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  6 175 6 213 38
2012  5 453 5 435 -18
2011  4 982 4 970 -12
2010  4 720 4 852 132

rektor
Rannveig Sollid

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  0,8 % 1,1 % 5,2 % 7,1 %
2012  0,5 % 1,7 % 5,4 % 7,6 %
2011  0,4 % 0,5 % 8,4 % 9,3 %
2010  0,6 % 1,4 % 4,5 % 6,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

6 -1 7 -1 7 -1 7 0

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 - 4,6 - -
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 6,5 % 9,3 % 7,6 % 7,1 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 5,0 - 5,1 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 2,7 % -0,2 % -0,3 % 0,6 %

Skolen gjennomfører Molde kommunes 
vedtatte planer for kvalitet og vurdering. 
Kartleggingsverktøyet SOL er gjennom-
ført på alle trinn. Både obligatoriske og 
frivillige kartleggingsprøver benyttes 
hvert år. Disse, sammen med nasjonale 
prøver for 5. trinn, benyttes internt som 
vurderingsverktøy. Mestringsgrupper i 
matematikk for 4.-7. trinn videreføres. 
Denne organiseringa av faget krever 
kontinuerlig vurdering gjennom kartleg-
ging av og tilrettelegging for tilpasset 
opplæring for hver enkelt elev. Veiledet 

lesing som metode i leseopplæringa 
har også bidratt til bedre vurdering og 
oppfølging av elevene. 

Elevenes faglige og sosiale utvikling er 
tema for elevsamtalene og utviklings-
samtalene som gjennomføres minst to 
ganger per år.

Skolen har tett samarbeid med bar-
nehage og ungdomsskole om nye og 
utgående elever.

Balansert avviksforklaring

Elevvurdering
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Vågsetra barne- og ungdomsskole

Enheten har våren 2013 jobbet mye 
med kartlegging av orden og atferd 
gjennom forebyggende arbeid. Dette 
for å få et godt læringsmiljø, men også 
nye kriterier for vurdering. Skolen har 
hatt utstrakt kursing i klasseledelse med 
det for øye at elevene skal mestre og ha 
tydelige og trygge rammer for undervis-
ningen. Enheten er klar for å fokusere 
på vurdering for læring som kommunen 
har valgt som satsningsområde fra 
januar 2014. 

Skolen bruker vurderingssystemet for 
grunnskolen i Molde og de nasjonale 
prøvene viser at skoles undervisning har 

god effekt. Enheten bruker utdannings-
direktoratets analyseverktøy, noe som 
gir god vurdering. 

For skoleåret 2014/2015 har barneha-
gene sammen med skolen forberedt 
trekantsamtaler. I samarbeid med bar-
nehage og foreldre er målet å legge til 
rette for en bedre start for 1. klassingen 
og dermed mulighet for økt læring. 

Enheten har i noen år brukt en vur-
deringsmodul der faglærere legger 
inn vurdering og fremovermeldinger i 
Fronter. Dette verktøyet skal videreutvi-
kles slik at det blir en styrking i lærerens 
vurdering for læring.

41%
53%

96%4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  34 31,42
2012  36 33,96
2011  37 33,00
2010  39 34,56

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  18 924 19 005 81
2012  18 020 17 941 -79
2011  18 044 17 950 -94
2010  17 776 17 758 -18

rektor
Terje Røvik

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,0 % 1,1 % 1,9 % 4,0 %
2012  1,1 % 1,5 % 4,8 % 7,4 %
2011  0,9 % 1,3 % 9,3 % 11,5 %
2010  1,1 % 0,6 % 7,3 % 9,0 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

21 -3 20 -2 20 -1 20 -1

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,6 - 4,4 -
- Grunnskolepoeng 40,0 - - - 40,7
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 9,0 % 11,5 % 7,4 % 4,0 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,3 - 4,2 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,1 % -0,5 % -0,4 % 0,4 %

Økonomi: Enheten hadde et mindrefor-
bruk på kr. 82.166,-. Skolen har greid 
dette ved å redusere antall stillinger i 
høsthalvåret. I tillegg har ikke enheten 
leid inn vikar for medarbeidere som 
har vært i permisjon i deler av stillinger 
innen ledelse og undervisning.  

Sykefravær: Enheten har hatt en stor 
nedgang i sykefraværet. Sykefravær 
er satt på dagsorden noe som kan ha 
bidratt til den positive utviklingen. En-
heten er fornøyd med et lavt korttidsfra-
vær, noe som viser at medarbeiderne er 
meget lojale til arbeidsplassen og står 
på for kollegaene. Ledelsen og AMU 
har fokusert på nærvær fremfor fravær i 
tillegg til vanlig IA-oppfølging.

Medarbeidere: Undersøkelsen fra 2012 
viste at medarbeiderne ved enheten 
skårer høyt på mange områder, mens 
det på enkelte områder er lav skår. 
Medarbeiderne er misfornøyd med 
lønnsfastsettelse og arbeidstidsordning. 
Inneklima og standard på arbeidslokaler 
skårer svært lavt, men det føles likevel 
trygt på arbeidsplassen. Utstyr på 
arbeidsplassen, lite tid til å gjøre jobben 
og tilbakemelding fra leder trekker sam-
let skår ned. Vurdering av nærmeste 
leder, eget bidrag for å nå enhetens mål, 
utfordringer i jobben samt trivsel trekker 
den totale skåren opp.

Brukere: Foreldrene arbeider godt 
sammen med personalet. FAU har blant 
annet jobbet sammen med skolen om 
å forbedre det viktige skole - hjem-sam-
arbeidet. Foreldremøtet som arena er 
gjennomarbeidet med resultat i høring 
og vedtak våren 2014. Dette vil gi en 
god standard på møter mellom skole og 
hjemmet.

I forståelse mellom personalet og 
foreldrene har enheten kuttet ut mye av 
utviklingsarbeidet innen sosial kom-
petanse gjennom PALS. Programmet 
er også forenklet. Elevene har hatt en 
god utvikling de siste tre-fire årene og 
enheten ser at andelen elever som får 
nedsatt karakter i orden eller atferd har 
gått markant ned i ungdomsskolen. 
Enheten har dermed et godt læringsmil-
jø der elevene er trygge på hverandre 
og det normale er å levere leksene og ta 
med nødvendig utstyr. 

Resultatene i elevundersøkelsen viser 
at de fleste elevene trives på skolen. 
På grunn av skolens størrelse er ikke 
tall offentliggjort. For 10. trinn er det 
en økning i antall elever som trives 
svært godt og godt sammenlignet med 
tidligere år. Flere elever svarer at de har 
utfordringer i fagene.

Elevvurdering

Balansert avviksforklaring

6%
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Sekken oppvekstsenter

Økonomi: Enheten har et mindreforbruk 
på kr. 139.896,-. Avviket skyldes hoved-
sakelig en restriktiv bruk av permisjons-
vikar. 

Sykefravær: Enhetens samlede sykefra-
vær har gått ned. Det er hovedsakelig 
langtidsfravær som er høyt på enheten. 
Få ansatte gjør at prosentvis sykefravær 
kan variere mye over tid. Sykefraværet i 
2013 er hovedsakelig i barnehagen. 

Medarbeidere: Medarbeiderundersø-
kelsen, med et gjennomsnitt på 4,8, 
viser at medarbeiderne har høy trivsel 
i et godt arbeidsmiljø. En utfordring er 
likevel å rekruttere barnehagelærer og 
faste medarbeidere i barnehageavde-
ling, slik at arbeidsmiljøet blir stabilt og 
forutsigbart.

Brukere: Brukerundersøkelsen i kom-
munens barnehager viser et svært godt 
resultat der enheten følger resultatet 
for kommunen. Generelt er foreldre og 
foresatte mest fornøyd med respektfull 
behandling og tilgjengelighet. De er 
minst fornøyde med fysisk miljø.

Barnehagen: Dette året har vært preget 
av arbeidet med relasjoner i et folke-
helseperspektiv. I relasjonsarbeidet 
voksen - barn er det arbeidet mye med 
formidling av positive forventninger, be-
skjeder og med vennskap mellom barn. 
Leken i enhetens nærområde og natur 
har vært stikkord for uteaktiviteter. Egen 
femårsgruppe har spesielt hatt fokus på 
vennskap, sanse-motorisk trening og 
begrepstrening. Barnehagen samarbei-
der med skolen i fellesaktiviteter for 
oppvekstsenteret der aldersblanding er 
utgangspunkt for aktivitetene.

Skole: Skolen har dette året arbeidet 
spesielt med utvikling av elevvurdering 
og med grunnleggende ferdigheter i 
lesing og digitale ferdigheter. I tillegg er 
arbeidet med å implementere den nye 
planen for tilpasset undervisning i Mol-
de kommune i gang. Oppvekstsenteret 
har som helhet hatt et større samarbeid 
med kulturskolen og lokale kunstnere 
og kunstformidlere.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 10,5 % 10,1 % 22,4 % 8,2 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,6 - 4,8 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 5,5 % -1,3 % -0,9 % 3,0 %

Balansert avviksforklaring

Skolen har fortsatt sitt arbeid med 
vurdering av orden og atferd og videre-
utviklet sine rutiner rundt elevvurdering. 
Arbeid med å ha tydelige mål for lærin-
gen er kommet godt i gang. Elevmed-
virkning har fått større fokus og dette 
feltet vil skolen fortsette å videreutvikle. 
Alle elever har læringspartnere som 
hjelper hverandre i læring og i vurdering.  
Læringssamtalen mellom lærer og elev 
og underveisvurderingen i klasserom-

met har likevel fått mest oppmerksom-
het. Både samtalekompetanse, tydelige 
fremovermeldinger og egnede skjemaer 
til egenvurdering og kameratvurdering 
er noe skolen arbeider kontinuerlig med. 

SOL- arbeidet er nå godt i gang. Skolen 
har gjennomført obligatoriske kartleg-
gingsprøver, nasjonale prøver og eksa-
men. Resultatene blir analysert med 
tanke på tilpasset undervisning.

Elevvurdering

25%

73%

94%
6%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  10 8,30
2012  12 9,25
2011  9 7,90
2010  10 7,68

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)
  Regnskap Budsjett Avvik
2013  4 485 4 625 140 
2012  4 560 4 520 -40 
2011  4 531 4 473 -58
2010  3 629 3 841 212

rektor
Vigdis Nordgård

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,1 % 0,1 % 7,1 % 8,2 %
2012  0,6 % 1,0 % 20,8 % 22,4 %
2011  0,8 % 1,1 % 8,2 % 10,1 %
2010  0,9 % - 8,0 % 10,5 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

5 0 5 -1 5 -1 5 0

2%
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Bekkevoll ungdomsskole

Økonomi: Enheten hadde et mindre-
forbruk på kr. 52.265,-. Enheten har 
gjennom året dimensjonert driften 
etter tildelt ramme og holdt fokus på 
budsjett.

Sykefravær: Enheten har et sykefravær 
på 4,8 pst. Det er klart bedre en kom-
munens målsetting og en bedring fra 
året før på 1,1 prosentpoeng. Arbeids-
miljøet vil fortsatt være sentralt for en-
heten, og skolen tenker at kompetente 
medarbeidere er dens viktigste ressurs.

Medarbeidere: I tillegg til det som kom 
frem i resultat fra 2012, er inntrykk etter 

medarbeidersamtaler at de ansatte har 
en krevende hverdag, men at de trives 
med de utfordringer som arbeidet gir. 
Lærerne opplever stadig økte krav, og 
det har vært en sentral oppgave for 
ledelsen å gi rom for faglig utvikling og 
samhandling om primæroppgavene.  

Brukere: Elevundersøkelse på 10. trinn 
er obligatorisk for alle. Enheten har 
gjennomført elevundersøkelsen for 10. 
trinn høsten 2013. Nytt gjennomførings-
tidspunkt i 2013 gjør at resultatene kan 
bearbeides og at eventuelle tiltak kan 
sette inn før elevene er ferdige med 10. 
trinn.

1%

55%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  52 50,64
2012  53 50,13
2011  49 45,86
2010  49 47,17

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk    (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  29 881 29 934 53 
2012  28 728 28 114 -614 
2011  27 299 27 287 -12
2010  26 022 25 981 -41

rektor
Sissel Nerland

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,4 % 0,8 % 2,7 % 4,8 %
2012  1,2 % 0,6 % 4,1 % 5,9 %
2011  0,7 % 0,6 % 3,1 % 4,4 %
2010  1,2 % 0,9 % 5,0 % 7,1 %

44%

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

29 -2 31 -3 34 -434 -4

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,0 4,1 4,1 -
- Grunnskolepoeng 40,0 - - - 39,5
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 7,1 % 4,4 % 5,9 % 4,8 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 3,5 - 4,1 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -0,2 % 0,0 % -2,2 % 0,2 %

Balansert avviksforklaring

Både det nasjonale og det kommunale 
systemet for vurdering følges opp. 
Bekkevoll har i 2013 vært en av tre 
prosjektskoler i kommunen i satsingen 
«Vurdering for læring». Enheten i har 
hatt fokus på alle fire prinsipper for 
god underveisvurdering. En stor del 
av skolens fellestid har gått til arbeidet 
med «Vurdering for læring» Satsings-
skolene har deltatt i et lærende nettverk 
med sine kontaktpersoner. Disse har 
fått økt ansvar i arbeidet på egen skole 

i sine team. Skolen har ellers fulgt opp 
nasjonale prøver med gjennomføring og 
analyse. Innføringsklassen på Bekkevoll 
ungdomsskole ble formelt etablert i 
2013. Skolen tar imot alle ungdomssko-
leelever med behov for grunnleggende 
norskopplæring som kommer til Molde 
sentrum. Her gjennomføres også et 
stort og kontinuerlig arbeid med vurde-
ring og kartlegging av språkutviklingen 
hos den enkelte elev.

Elevvurdering
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Bergmo ungdomsskole

Økonomi: Enheten hadde et min-
dreforbruk på kr. 371.919,-. Avviket 
skyldes hovedsakelig salg av tjenester. 
Endringer i enhetens rammer gjennom 
året ble møtt med stor grad av forsik-
tighet, og resulterte i at enheten fikk 
mindreforbruk.

Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
sykefravær på 6,3 pst. i 2013. Dette er 
litt over kommunens målsetting, men 
en klar forbedring fra 2012. Det arbeides 
kontinuerlig med IA-avtalen og enheten 
er aktiv i bruk av ulike tilretteleggings-
tiltak, både i samarbeid med NAV og i 
form av egne muligheter for tilretteleg-
ging. Over noen år har langtidsfraværet 
vært påvirket av alvorlig sykdom. Lokalt 
AMU er aktiv i sitt arbeid for å opprett-

holde et godt arbeidsmiljø. 

Bygninger og teknisk utstyr vurderes til 
å være tilfredsstillende for å kunne drive 
skolen godt.

Medarbeidere: Medarbeiderundersø-
kelsen er fra 2012. Enheten og AMU 
fortsetter arbeidet for å bøte på de 
områdene som kom for svakt ut i under-
søkelsen.

Brukere: Gjennom elevundersøkelsen 
og egne undersøkelser er enheten opp-
tatt av å holde fokus på brukertilfreds-
het. Rapporteringen viser at forholdene 
er tilnærmet lik fra år til år. Enheten 
arbeider med å finne tiltak der elevene 
blir mer involvert i planlegging av læring 
og andre tiltak i skolens regi.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 3,8 4,0 4,1 -
- Grunnskolepoeng 40,0 - - - 40,8
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 5,0 % 5,6 % 8,6 % 6,3 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,1 - 4,2 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % 1,8 % 1,8 % 0,4 % 1,8 %

2%

74%

97%
3%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  40 35,99
2012  40 36,68
2011  38 34,99
2010  42 37,76

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  20 584 20 957 373
2012  20 626 20 715 89
2011  21 364 21 764 400
2010  21 332 21 734 402

rektor
Frank Ove Sæther

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,3 % 1,1 % 3,9 % 6,3 %
2012  1,3 % 0,7 % 6,6 % 8,6 %
2011  1,1 % 0,6 % 3,9 % 5,6 %
2010  1,3 % 1,4 % 2,3 % 5,0 %

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

utg. utg. utg. utg.innt. innt. innt. innt.

2011 2012 2013 Budsjett
2014

23 -1 24 -3 23 -3 24 -3

24%

Molde kommune sin kvalitetsplan for 
grunnskolen legger rammer for hvordan 
skolen arbeider med elevvurdering. 
Enheten oppfyller de tiltakene som er 
beskrevet og gjør sine egne vurderinger 
over oppnådde resultat. Skolen har en 
rekke kilder til data om egen praksis og 
måloppnåelse, og skolen tilstreber å 
sette analyse av data opp som grunnlag 
for videre utvikling. 

Skolen er med som pilotskole i fjerde 
pulje for prosjektet «Vurdering for læ-
ring». Prosjektet har fått disponere mye 
av utviklingstiden i lærernes arbeidsav-
tale over flere år. Mye av arbeidet med 
prosjektet er lagt inn i faste strukturer 
og er blitt en del av skolens hverdag.

Balansert avviksforklaring

Elevvurdering



25
S

kole

Skjevik barne- og ungdomsskole

Økonomi: Enheten hadde et merforbruk 
på kr. 693.906,- Avviket skyldes hoved-
sakelig lønnsutgifter, og da i stor grad 
knyttet til ressurskrevende tiltak.

Sykefravær: Enheten hadde et samlet 
sykefravær på 7,1 pst. i 2013. Dette er 
en liten forbedring siden året før, med 
positiv utvikling gjennom året. Det har 
vært fokus på nærvær i hele perioden. 
Arbeidet med å redusere sykefraværet 
videreføres. AMU er sentralt i dette 
arbeidet.

Medarbeidere: Inntrykk fra medarbei-
dersamtaler er at personalet trives godt 
på jobb og at arbeidsmiljøet oppfattes 
som godt. Skolehverdagen oppleves 
som krevende og hektisk.

Brukere: Elevundersøkelsen for 2013 er 
ikke tilgjengelig ennå. Det ble foretatt 
undersøkelse på 7. og 10.trinn i høst-se-
mesteret.

utg. innt.

Målekort  Mål 2010 2011 2012 2013

Tjenesteleverandør     
- Elevundersøkelse 4,5 4,3 4,6 4,3 -
- Grunnskolepoeng 40,0 - - - 41,8
Arbeidsgiver     
- Sykefravær 6,0 % 4,0 % 3,6 % 7,3 % 7,1 %
- Medarbeidertilfredshet 4,6 4,4 - 4,4 -
Økonomi og organisasjon     
- Avvik i forhold til budsjett 0,0 % -1,5 % -7,3 % -2,6 % -4,0 %

76%

1%
23%

96%
4%

Lønn og sosiale utgifter
Varer og tjenester i tjenesteproduksjon
Andre driftsutgifter

Driftsutgifter

Driftsinntekter
Salgsinntekter
Refusjoner
Andre driftsinntekter

Bemanning
  Ansatte Årsverk
2013  35 32,08
2012  37 33,32
2011  39 36,06
2010  38 34,26

Fordeling av hovedtall

Merforbruk/mindreforbruk   (i 1.000 kr.)

  Regnskap Budsjett Avvik
2013  17 938 17 243 -695
2012  17 630 17 185 -445
2011  17 964 16 746 -1 218
2010  16 485 16 241 -244

rektor
Inger Lise Eidhammer

Sykefravær
 Antall dager Totalt
  1-8 1-16 17 - 1 år
2013  1,0 % 0,7 % 5,3 % 7,1 %
2012  1,4 % 0,9 % 5,0 % 7,3 %
2011  1,7 % 0,7 % 1,2 % 3,6 %
2010  1,2 % 0,6 % 2,2 % 4,0 %

utg. utg. utg.innt. innt. innt.

Driftsutgifter/driftsinntekter      (mill. kr.)

2010 2011 2012 Budsjett
2013

20 -2 20 -3 21 -3 19 -1

utg. innt.

Balansert avviksforklaring

Elevvurdering er og har vært et satsings-
område i lang tid. Selv om vurderings-
praksisen over år har endret seg og 
blitt stadig bedre, er det fortsatt behov 
for å ha fokus på dette feltet. Skjevik 
barne- og ungdomsskole er nå i oppstart 
med prosjektet «Vurdering for læring» 
sammen med resten av skolene i Molde 
kommune. Det arbeides spesielt med 

tilbakemelding til elever for å fremme 
læring. Ytterligere forbedring av vurde-
ringsarbeidet vil heve kvaliteten i skolen 
og er et viktig element med tanke på 
gjennomføringen av nylig vedtatte 
kvalitetsplan for grunnopplæringen i 
Molde kommune og planen for tilpasset 
opplæring, «Plass for alle».

Elevvurdering
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