
Risikoområder i kommunens tjenester  
 

I oppvekstfeltet er det følgende punkt som er de største satsningene og utfordringene: 

• Fagfornyelsen 

• Økonomi 

• Organisering av oppvekst 

• Nasjonale prøver 

• Tidlig innsats 

• Digital utvikling 

• Værnesregionen 

• Barnevern 

 

Fagfornyelsen 

Fra høsten 2020 iverksettes den nye fagplanen for 1.-9. trinn. vi har jobbet godt med 

kompetansepakkene til udir. Frem til mars 2020, men ligger på etterskudd nå. Innledningsvis 

arbeidet vi noenlunde parallelt med Stjørdal, men usikkert hvordan vi gjør det fra høsten av. Planen 

er intensivering av arbeidet igjen fra skolestart. 

Økonomi 

Vi blir stadig utfordret på kutt i økonomien. Hovedargumentet for oppvekst er færre barn og unge i 

kommunen. Planen er å ta ned i takt med naturlig avgang. Vi har de siste årene levert gode tall, og 

justert budsjettene i tråd med kommunens budsjett- og økonomiplan. 

Organisering av oppvekst 

Diskusjonen om en oppvekstleder har vært høyst levende i Frosta kommune i mange år, men på 

grunn av stadig nye tilsettingsprosesser har vi ikke klart å lande på en endelig organisering. Vi har 

levd på vent, og lever fortsatt på vent. Det skolefaglige ansvaret ligger nå hos kommunedirektøren. 

Det samarbeides nå meget godt på ledelsesnivå i oppvekst, og vi håper nok en gang på avgjørelser i 

løpet av høsten. 

Nasjonale prøver 

Skolen har de siste årene fokusert mer på de nasjonale prøvene, og siste års resultat vitner om en 

positiv utvikling som vi både tror og håper vil vedvare. Læringsmiljøet i småskoleklassene er meget 

godt, og fokuset på tidlig innsats, språk og digital satsning vil forhåpentligvis bære frukter.  

Tidlig innsats 

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med tidlig innsats og kommet med tilbakemelding på lovbrudd 

på regning og skriving. Solen har levert svar, og har en klar plan om nye arbeidsrutiner og bedre 

strukturert jobbing fra høsten av. 

Digital utvikling 

Her har skolen vært tidlig ute, og ordnet 1 til 1 med enten ipad eller pc til hver enkelt elev. Vi ønsker 

å fortsette den digitale satsningen samtidig som vi reduserer bruken av bøker etc. utfordringer her er 



spesielt knyttet til økonomi og kompetanse. Det ligger ikke an til nye ansettelser fremover så vi må 

oppdatere arbeidstokken ved å utnytte lokal kompetanse kombinert med fellessatsninger via 

Værnesregionen. 

Værnesregionen 

For Frosta er et samarbeid med flere kommuner meget verdifullt og nødvendig. Samtidig utfordres vi 

på tidsbruk og organisering slik det er i dag. 

Barnevern 

En av fellestjenestene med Værnesregionen som både Frosta kommune og Fylkesmannen er meget 

bekymret for. vi har vært tålmodig over flere år, men må forvente at tjenesten skal levere bedre 

fremover hvis vi fortsatt skal være en del av det. 
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