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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 
 
  KONTROLLUTVALGET  RA   10.11.21     30/21 
 
Behandling av saken: 
Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  
24/21  Kontrollutvalget      14.06.21 
30/21  Kontrollutvalget      10.11.21 
 
 
Virksomhetsbesøk ved Rennebu barne- og ungdomsskole  
 
 
Saksframlegg: 
I møte den 25.08.21, sak 24/21, vedtok kontrollutvalget å gjennomføre 
virksomhetsbesøk hos Rennebu barne- og ungdomsskole onsdag 10.11.21 kl. 10.00. 
 
Program og gjennomføring blir som følger: 
Før møtestart gjennomføres besøk på skolen med oppmøte kl 10.00 utenfor 
hovedinngangen til skolen.  
 
KL 1000 - 1100: Omvisning på skolen ved rektor Gerd M Staverløkk. 
 
KL 1100 - 1110: Forflytting til kommunestyresalen. 
 
KL 1110 - 1115: Informasjon om kontrollutvalget ved leder Olav Aasmyr. 
 
KL 1115 - 1200: Rektor og andre aktuelle medarbeidere deltar og orienterer om  
                         virksomheten etter gjennomført befaring.  
                         Aktuelle tema vil bl.a. være: 

- 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.  

- Arbeidsoppgaver i avdeling for integrering og kvalifisering. 
- Skolens resultater. 
- Dette lykkes vi med. 
- Dette er våre utfordringer.  
- Beredskap, organisasjon og menneskelige ressurser herunder 

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

- Erfaringer fra korona-situasjonen. 
 
 
Det legges opp til en åpen og uformell dialog der utvalget løpende skal kunne stille 
spørsmål underveis. 
 
Selve gjennomføringen av møtet styres av utvalgets leder. 
 
Etter at program er gjennomført, fortsetter kontrollutvalget med ordinære saker i 
kommunestyresalen.   
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste 
møte for en evaluering av besøket. 
 
 
Behandling: 
Utvalget gjennomførte besøk ved Rennebu barne- og ungdomsskole med rektor Gerd M 
Staverløkk og Avdelingsleder 8.-10.trinn Tove Aasheim Bruholt. Etter besøket var det 
orientering i kommunestyresalen. 
 
Leder Olav Aasmyr hadde en kort orientering om kontrollutvalget. 
 
Rektor presenterte. Deres presentasjon er vedlagt.  
 
Punkter fra presentasjonen: 

- Om stimulering til videre utdanning og ulike retninger:  
o Holdninger til skole og utdanning i lokalsamfunnet er viktig. Fordelingen 

yrkesfag og studieretning er veldig forskjellig i Rennebu og kommunene 
rundt. I Rennebu tar 80% yrkesfaglig utdanning og 20% studie, idrett, 
musikk, etc. Hvis en ser til Oppdal er prosentdelen motsatt.  
Forsøker å synliggjøre næringslivets behov på kort og lang sikt. 

o Det er for lite lærlingeplasser. 
o For videregående skole er det mange nærtilbud om en ser regionen fra 

Oppdal til Trondheim, også mot Meldal og Løkken. 
o Det er høy gjennomføringsprosent. Null prosent i drop-out. 

- Hvordan jobber vi: 
o Digital satsing 
o Skolen deltar i oppfølgingsordningen – ser resultater etter 3 år i ordningen. 

Har fremgang på mange områder. 
o Kompetent personale, mange tar videreutdanning. Spredning i aldre. God 

søkertilgang ved utlysning. 
o Rennebumodellen i matematikk; fokuserer på hvilke emner det passer å 

starte på. Lager individuelle opplæringsløp ut fra emnemestering. Har en 
markant god utvikling i dette faget. 
Skaper en annen motivasjon for faget, fordi elevene jobber med å mestre 

          emner. 
- Gauldalsregionen 

o Jobber i samarbeid med kommunene rundt 
- Hva nå? 

o Fagfornyelsen – jobber aktivt med det. 
o LOS – nasjonalt prosjekt som kalles «Ung i Rennebu». Hovedmålsetting er 

å hindre frafall på vgs. I Rennebu innrettes prosjektet til en helhetlig 
oppfølging av de unge. 

o Jobber med å jobbe etter en rød tråd for å satse godt på større områder. 
- Avdeling for AIK, avdeling for integrering og kvalifisering. Ny fra 01012029. 

o Anmodet over flere år om bosetting på 10 pr år. Pr tiden er det 5 stk. 
o Jobber ut fra at det er hele bygda som bosetter, inkludere alle. 
o Det bosettes i sentrum for å sikre oppfølging på alle plan. 
o Utfordringer fremover: 

 Boliger, anmodning om bosetting 
 Komplekse elevsaker 
 Opprettholde arbeidsmiljø og kompetansepersonell for å sikre tidlig 

og tverrfaglig innsats. 
- Tidlig innsats 

o Opplever godt samarbeid med barnevern, etc. 
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o «Lykken å være liten» - enklere å drive individuell tilpasning 
- Covid -19 

o Har lagd seg gode rutiner ut fra erfaringer. Beredskapsplaner og 
retningslinjer er klare 

o Ansatte og foresatte gitt tilbakemelding om at ledelsen på skolen var gode 
på info. 

o Tett og godt samarbeid med ledelsen og helse i kommunen  
 
Utvalget takket for en god omvisning og gjennomgang. 
  
 
Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Kontrollutvalget tar saken til orientering, og ber sekretariatet forberede en sak til neste 
møte for en evaluering av besøket. 
 


