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Evaluering av virksomhetsbesøk hos Tolga skole, Tolga barnehage,
Vingelen skole, Vingelen barnehage og Tolga kulturskole
Saksdokumenter:
- ung dataundersøkelse, (utsendt tidligere)
- årsberetning sektor oppvekst, (utsendt tidligere)
Saksframlegg:
Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med, og få innsikt i
hvordan kommunens virksomheter drives. Det legges frem en sak for evaluering av
virksomhetsbesøket slik at fremtidige virksomhetsbesøk kan gi et best mulig utbytte.
Kontrollutvalget fikk gjennomført sitt første virksomhetsbesøk i dag etter mange
utsettelser på grunn av korona-situasjonen.
Nedenfor følger en oppsummering fra planlegging frem til gjennomføring av
virksomhetsbesøket.
I sak 12/22- Plan for virksomhetsbesøk, kom kontrollutvalget frem til rammen for
besøket og tema under besøket:
• Hvordan jobber skolene jobber med tidlig innsats, jamfør barnevernsreformen?
• Gir samlokaliseringen med skole/barnehage noen fordeler?
• Hvordan er pandemien håndtert generelt, men også i forhold til barn med
spesielle behov?
Det ble vedtatt en plan for virksomhetsbesøket som ble endret noe og tilpasset etter
rådføring med sektorleder:
10:00-10:20 Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle,
10:20- 11:00 Omvisning Vingelen oppvekstsenter
11:00-11:45 Diskusjon med utgangspunkt i valgt tema
Kjøring til Tolga
12:00-12:20 Kontrollutvalget presenterer seg selv og sin rolle,
12:20-13:30 Omvisning Tolga skole Tolga barnehage og kulturskola
13:30-14:20 Orientering og diskusjon med utgangspunkt i valgt tema
14:30Ordinært møte
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Evaluering:
Kontrollutvalget har i dag gjennomført besøket før ordinært møte og sekretariatet
anbefaler at utvalget foretar en oppsummering hvor følgende gjennomgås:
-

Nytten av besøket
Var områdene som ble plukket ut som tema for besøket relevante?
Fikk utvalget et innblikk i det de ønsket?
Burde noe vært gjort annerledes?

Hensikten med utvalgets diskusjon i denne saken er å bidra til forbedringer for hvordan
neste besøk skal forberedes og gjennomføres.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Erfaringene fra evalueringen av virksomhetsbesøket hos Tolga skole, Tolga barnehage,
Vingelen skole, Vingelen barnehage og Tolga kulturskole kan oppsummeres slik:
…….
…….
…….
…….
Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:
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