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Evaluering av virksomhetsbesøk ved Rennebu barne- og ungdomsskole 
 
Saksdokumenter: 
 

- Særutskrift sak 3021 virksomhetsbesøk Rennebu barne og ungdomsskole, vedl. 1 
- Presentasjon sak 3021 virksomhetsbesøk, vedl. 2 

 
 
Saksframlegg: 
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg 
kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives. Det legges frem en sak for 
evaluering av virksomhetsbesøket i forrige møte slik at fremtidige virksomhetsbesøk kan 
gi et best mulig utbytte.  
 
Kontrollutvalget vedtok den 27.01.21 å gjennomføre virksomhetsbesøk ved Rennebu 
barne- og ungdomsskole. I påfølgende møte den 25.08.21 ble program og gjennomføring 
for virksomhetsbesøket vedtatt. 
Program og gjennomføring ble fastsatt slik: 

Virksomhetsbesøk hos Rennebu barne- og ungdomsskole gjennomføres onsdag 
10.11.21 kl. 10.00. 
Besøk gjennomføres før møtestart med oppmøte kl 10.00 utenfor hovedinngangen 
til skolen. Det settes av inntil 1 time til besøket. 
Deretter møtes utvalget og rektor med øvrige ansatte som rektor ønsker skal 
delta i kommunestyresalen for en orientering. 

 
1. Kontrollutvalget presenterer seg og orienterer om kontrollutvalgets arbeid og 

hensikten med besøket, ca. 10 minutter. 
2. Rektor og andre aktuelle medarbeidere deltar og orienterer om virksomheten 

ut fra temaene nedenfor, inntil 1 time. 
a. Høre om skolens oppdrag og hvordan det løses. Skolen har jobbet med 

mange endringer, hva er det fokus på og hva ønsker man seg 
fremover.  

b. Arbeidsoppgaver i avdeling for integrering og kvalifisering. 
c. Skolens resultater. 
d. Dette lykkes vi med. 
e. Dette er våre utfordringer.  
f. Beredskap, organisasjon og menneskelige ressurser herunder 

kompetanse. Hvordan strekker dette til i henhold til budsjettrammer og 
krav til skolen. 

g. Erfaringer fra korona-situasjonen. 
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Det legges opp til en åpen og uformell dialog der utvalget løpende skal kunne 
stille spørsmål underveis, og selve gjennomføringen av møtet styres av utvalgets 
leder. 
Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i 
kommunestyresalen.   

  
 
Saksvurdering 
I møtet den 10.november gjennomførte utvalget som planlagt. Det vises til protokollen 
fra møtet samme dag, i sak 30/21. Der er skolens presentasjon vedlagt og notater 
diskusjon og spørsmål kommer frem under «Behandling». Notatene fra behandlingen av 
virksomhetsbesøket kommer frem av vedlegg 1, under «Behandling». Presentasjonen fra 
skolen er i vedlegg 2. 
 
  
Det anbefales at kontrollutvalget oppsummerer sitt inntrykk av virksomhetsbesøket, og 
om noe burde vært planlagt eller gjort på en annen måte. 
Var områdene som ble plukket ut som tema for besøket relevante? 
Fikk utvalget et innblikk i hvordan Rennebu barne- og ungdomsskole driftes? 
Hensikten med utvalgets diskusjon i denne saken er å bidra til forbedringer for hvordan 
neste besøk skal forberedes og gjennomføres. 
 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Behandling:  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 


