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I skrivende stund henger fortsatt det gode været i, men det blir
merkbart både mørkere og kaldere. Vi har denne sommeren
og høsten opplevd mye flott vær, så vi lever godt en stund
framover på det.
Det bladet som du nå holder i hånden er det meningen
å gi ut til faste tider gjennom året, og det er tenkt som en
informasjonskanal til kommunens innbyggere i tillegg til den
informasjonen som også finnes på kommunens hjemmesider.
Mitt arbeid gjennom de tre åra jeg har fungert som ordfører har vært spennende. Mye
er endret og jeg vil spesielt nevne store forbedringer på økonomi. Dette er gledelig for oss
alle selv om vi er langt fra å nå våre mål på alle områder. Jeg har lyst til å takke alle sammen for godt samarbeid, noe jeg mener er avgjørende for at vi er kommet så lang som vi
har på veien til mange og store forbedringer. Spesielt viktig er det å gi en honnør til alle
som deltar i politisk arbeid, samarbeidet her fungerer godt og vi når våre mål.
Det er også opplagt at vi har et stort potensial i den kommunale organisasjonen til
å bli bedre – bedre på den måten vi tar i mot publikum, kommunens innbyggere på.
Administrasjonen i Midtre Gauldal Kommune er på plass for å hjelpe alle som har behov
for hjelp. Det er ikke dermed sagt at alle får medhold i alt, men jeg er opptatt av at vi skal
vise fram ei positiv og hjelpsom side til de som henvender seg til kommunen. Det har
dukket opp saker, og kanskje vil det gjøre det også i framtiden, som ikke er gode verken
for kommunen eller for den som venter hjelp og service. Det beklager jeg sterkt, og jeg vil
fortsatt jobbe mye med å forbedre dette.
Jeg er stolt over å få sitte som politisk leder for en organisasjon som har bred kompetanse på et kolossalt felt. Jeg har lyst til å gi en stor honnør til alle ansatte i kommunen
som gjør en skikkelig god innsats på alle de områder som denne virksomheten berører,
takk til dere alle sammen.
Kommunestyret har vedtatt at det skal settes i gang et arbeid med å rullere kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen. Det handler her mye om hva vi vil i
framtida, hva skal vi satse på, hvordan skal det se ut i kommunen vår om 10–15 år. Dette
blir et viktig arbeid som jeg oppfordrer dere alle til å engasjere dere i: Vær en aktiv deltaker i den prosessen som settes i gang. Små og store innspill på kommuneplanarbeidet
er like viktig. Det skal bli gode muligheter til å komme med innspill etter hvert.
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Det er med stor spenning vi presenterer vår nye kommuneblad: MG-nytt. Målet med dette bladet er å nå ut til alle
innbyggere med informasjon om kommunens virksomhet.
Vi ønsker å presentere det vide spekteret av tjenester kommunen har ansvar for og også viktige utviklingsprosjekt som
får betydning for dere som innbyggere. I tillegg ønsker vi å
vise at kommunen er en stor arbeidsplass med mange interessante jobbmuligheter. En utfordring som hele kommunesektoren – og også vår kommune – står overfor, er behovet for arbeidskraft i årene framover. Gjennomsnittsalderen
blant kommuneansatte er høy, og en har benyttet begrepet ”generasjonsveksling” for å
illustrere at vi vil oppleve en stor utskifting av arbeidstakere de nærmeste årene. Vi ser
derfor at vi har en stor oppgave i å motivere ungdom til en jobb i kommunen.
Vi har også invitert andre offentlige instanser til å informere om sine tjenester i MGnytt. I dette nummeret vil vi bl.a. presentere det nye NAV-kontoret som er et felles kontor
for statlige og kommunale tjenester. NAV er en forkortelse for ny arbeids- og velferdsforvaltning, og i NAV-kontoret finner du tidligere Aetat, Trygdeetaten samt kommunale
tjenester som økonomisk sosialhjelp og flyktningetjenesten. Etablering av NAV-kontor i
kommunene er en stor reform, og formålet er at brukere skal møte et samordnet offentlig
hjelpeapparat og ikke bli henvist til flere ulike instanser. Midtre Gauldal kommune har
fått status som pilotkommune for Sør-Trøndelag for NAV-reformen, og gjennom et godt samarbeid med de statlige tjenestene vil vi nå arbeide målrettet for at brukerne av kontoret
skal oppleve en reell forbedring i tråd med intensjonene i reformen.
Mer om NAV-kontoret og andre tema finner dere i bladet, så god lesning!
Grethe Metliaas

En rektor krysser
sitt spor
11.9 er en dato av betydning for verdenssamfunnet. For
Thom Arnesen er det nå i tillegg datoen han tok fatt på sin
rektorgjerning ved Midtre Gauldal Ungdomsskole. Thom,
med h uten betydning for uttalen, tar tak med entusiasme:
– Mitt mål er en godt ansett skole. Elever og lærere skal
glede seg til å komme hit om morgenen. Læring skjer best
der det er trivsel. Det er utgangspunktet mitt, sier Thom.

På jobb i kommunen
Navn:
Alder:
Yrke:

dal Ungdomsskole

Bosted:
Status:
Om
Thom:

re på 14, 16 og 18 år.
Nyansatt rektor med
hang til 60- og 70-talls
rock.

Fra elektriker til rektor

Thom kommer til Midtre Gauldal fra
idylliske Hamarøy kommune i Nordland. Der jobbet han også som rektor, ved Skutvik skole. Trondheimsguttens karriere har gjort noen kast
før han nå setter seg i førersetet ved
Midtre Gauldal Ungdomsskole.
– Jeg har vært mye på Støren før,
avslører han. Jeg er utdannet elektriker og jobbet ved e-verket her
i nesten tre år. Før der var jeg ved
TEV. Så, i 1991, begynte jeg på lærerutdanninga, og det var læreryrket
som altså tok meg nordover.

Kjent i kommunen

Det viser seg at Thom har flere bånd
til kommunen, og er godt bevandret i
både lokalhistorie og kulturlandskap.
Kona Randi er datter av John Sagmo
fra Sagmoen i Storløkkja, ei gammel
grend på Støren. Med såpass nære
familiære forhold til kommunen, er
ikke terskelen for oppbrudd og nyetablering her så høy. Thom kommer
hit som fortropp: – Tanken er at hele
familien etter hvert skal flytte hit,
men den yngste vil gjerne avslutte
ungdomsskolen i Hamarøy. Så, fram
til da, blir det å pendle oss i mellom
ved anledning.
Til gården Sagmoen ligger også
ei hytte innenfor sætervollen Vollen
ved Brekksætra. Thom og familien
har feriert mye der. – Det er noe jeg
har savnet i åra nordafor – skikkelig
skiføre, forteller Thom. Påskeferiene
har han derfor stort sett brukt oppå
skia i området rundt Brekksætra.
Han har i det hele tatt stor interesse
for friluftsliv. Nå, på denne tida av

Tilbake som rektor: Trondheimsgutten Thom vender tilbake til Trønderlag og Midtre Gauldal,
nå som rektor. Sist han jobbet her, monterte han lys i tunnelene på nye E6.

året, gleder han seg til småviltjakt i
Prestfjellet.

Allsidige interesser

– Du vet ikke av noen som trenger en gitarist? Thom spiller i band
i Skutvik. Musikk var i følge Thom
best på 60- og 70-tallet, og aller best
er musikk av Bob Dylan: – Som en
sa det: ”Han er ingen sanger, men for
en sanger!”, ler Thom.
Så var det kanskje Dylans sosiale
engasjement som vekket den politiske Thom Arnesen. Når han nå begynner som rektor i Midtre Gauldal,
er det med permisjon fra Hamarøy
kommunestyre og formannskap.
– De politiske prosessene synes jeg
egentlig ikke er så interessante, men

jeg liker meg når det handles; når
det skjer noe. Da er jeg med!

Utfordringer

Handlingslammet kan ikke den nye
rektoren være. Skolene i Midtre
Gauldal er nettopp omstrukturert, og
Thom har det administrative ansvaret for ungdomstrinnene i Singsås og
Budalen, så vel som tidligere Støren
Ungdomsskole. Han overtar midt i en
prosess for å rehabilitere slitte skolebygg i en periode med økonomiske
utfordringer, og han har nasjonale og
lokale pedagogiske krav å møte.
–Jeg har blitt kjempegodt mottatt.
Folk er trivelige og hjelpsomme, og
det betyr mye når en begynner i ny
jobb, sier rektoren og bretter opp
skjorteermene.
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”Trygt hjem for en femtilapp”
Ved skolestart i høst ble det inngått en samarbeidsavtale
med Midtre Gauldal Kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og alle drosjeeierne i kommunen om ”Trygt hjem for
en femtilapp”.
Av

Bjørn Harald Garfjell

Ved skolestart i høst ble det inngått
en samarbeidsavtale med Midtre
Gauldal Kommune, Sør- Trøndelag
fylkeskommune og alle drosjeeierne
i kommunen om ”Trygt hjem for en
femtilapp”.
”Trygt hjem for en femtilapp” er
et trafikksikkerhetstiltak. Tanken er
at ungdom mellom 15 og 22 år skal
kunne komme seg trygt hjem fra
fester og andre arrangementer fredag og lørdag. Transporten besørges
av drosje eller maxitaxi. Tiltaket er
et prøveprosjekt, og gjelder i første
omgang for skoleåret 2006/2007.
Tilbudet gjelder turer uavhengig
av strekning innen egen kommune,
samt henting i kommunene Melhus
og Rennebu, så fremt ungdommene
skal kjøres til Midtre Gauldal Kommune.

Ungdommen betaler kun 50,– pr.
person uansett hvor langt de kjører.
For at drosjene skal kunne planlegge
sin arbeidsdag og at flest mulig skal
kunne benytte seg av tilbudet, må
turen bestilles før klokka 22.00 den
kvelden transporten skal foregå.
Bestillingen må også inneholde hentested og tidspunkt.
Det er en målsetting at tilbudet blir
brukt i størst mulig utstrekning av de
som har behov for trygg transport
hjem.
For mer informasjon, se kommunes
hjemmeside eller www.femtilapp.no

Bjørn-Harald Garfjell er SLT-koordinator i Midtre Gauldal Kommune
SLT: Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. En annen
del av jobben retter seg mer mot folkehelsearbeid (FYSAK).
Opprinnelig fra Røyken kommune. Flyttet til Støren sommeren 2006.
Utdannet adjunkt med opprykk. Har tidligere jobbet som lærer ved en
videregående skole i Drammen.

– Positivt tiltak
Drosjesjåførene Lars Jonli fra Støren
Taxi, og Jan Helge Engesmo, Singsås Taxi, er positive til ”Trygt hjem
for en femtilapp”. – Det vi ser er at
antall ungdomsbiler med overlast
reduseres, sier Jonli. Når skyss blir
lettilgjengelig og billig, trenger ingen
ta sjanser for å komme seg hjem. Da
er det rimelig å anta at også tilfellene
med promillekjøring har blitt færre
etter at ordninga kom i stand.

Garfjell: SLT-koordinator i Midtre Gauldal
Kommune.

– Husk ”Femtilappen”!

Drosjesjåførene vil minne dem som

skal ha ”Trygt hjem for en femtilapp”
om å huske å si det når turen bestilles. – Og husk at tilbudet bare er for
dem mellom 15 og 22 år, og at turen
MÅ bestilles før klokka 22.00 den
aktuelle kvelden.

Stor pågang

– Den første helga fylte vi ni stordrosjer etter fest i Soknedal. Engesmo
og Jonli melder om stor pågang. Og
det er ikke helt uproblematisk for
dem som skal få alle hjem til avtalt
tid. – Vi får et problem med å samordne turene, men det er en jobb vi
får ta, sier de.



– Positivt tiltak! Drosjeeierne Jonli og Engesmo ser de positive effektene av ”Femtilappen”.

Kart på hjemmesida – en
brukerveiledning

Av

Roger Monsen

Kommunen har ”i det stille” arbeidet
med å gjøre kart og geodata tilgjengelig på hjemmesida, slik at disse
kan nåes av alle interesserte.
Data som er lagt ut er identiske
med det som brukes av kommunens
saksbehandlere. Kartene oppdateres fra kommunens originaldataserver hver natt. Løsningen har vært i
drift siden november 2005. Antall
treff som er registrert er ca. 8000.
Dette blir i gjennomsnitt rundt 1000
pr. måned!

Søkemuligheter

I tillegg til at du kan zoome deg direkte inn i kartet, er det lagt opp
mulighet for å søke. Du kan søke etter adresser eller eiendommer etter
gårds- og bruksnummer og eventuelt festenummer.
Er du usikker på gatenavn, kan
man skrive første bokstaven i et navn
og velg Søk. Alle gater som begynner på denne bokstaven kommer da
opp. Det er også mulig å søke etter
interessepunkter (POI). Dette spenner fra verneområder til barnehager

Søkefelt: Du kan søke på forskjellige grunnlag i søkefeltene på venstremenyen.

og kulturseverdigheter. Kartutsnitt
kan komponeres med valgte tema
og målestokk. Det er lagt opp til enkle muligheter for utskrift.
Det er også mulighet å installere
en ”plugin” (tilleggsprogram) for å
få interaktive muligheter. Da vil du
få frem informasjon ved klikke på
objekter i kartet; eiendommer, bygninger, areal etc.
Planen er at løsningen etter hvert
skal brukes sammen med elektro-

nisk byggesaksbehandling (byggesak over nett).
Synes du det er vanskelig å komme i gang, kontakt plan/bygg/oppmålingsavdelingen på telefon, nummer 7240116 og 7240124.
For å gå direkte til kartene, velg
lenken ”Kart” på kommunens
hjemmeside.

Kommunalt statsbidrag til næringsog miljøtiltak i skogbruket.
Den nye forskriften om støtte til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
kom samtidig med innføringen av
Landbruk Pluss fra 01.01.04. Kommunene ble tillagt langt større ansvar
innenfor flere områder av landbruksforvaltningen, blant annet ansvar for
de fleste økonomiske virkemidlene.
8 tidligere forskrifter ble samlet i 1,
det er i prinsippet vide fullmakter
for hva men kan gi støtte til og hvor
mye man kan gi i støtte.
Nasjonal politikk har gitt noen
begrensninger når det gjelder skogplanting og vegbygging, statsbudsjettet som er kjent når dette leses,
er svært spennende i så måte.

Det kommunale kontaktutvalget
for skogbruket som består av styret i
skogeierlaget, skogbrukslederne og
skogoppsynet har valgt å videreføre
noen ”gamle” ordninger med hensyn
til tiltak og innretting av tilskuddet
innenfor de rammene vi får tildelt.
Fra Fylkesmannen får kommunen en samlet pott som skal gå til
både jord og skog. Tildelingen til
kommunene er basert på kommunale
tiltaksplaner.
Fordelingen mellom Spesielle Miljøtiltak i
Landbruket(SMIL) og Nærings-Miljøtiltak i Skogbruket(NMSK) blir
vedtatt i kommunenes LNT-utvalg.
Reformen har nå fungert i  år.

For skogbrukets del har vi lagt
vekt på kontinuitet i tiltak og satser.
Vi gir 40 % bidrag til markberedning, planting, suppleringsplanting,
lauvrydding/avstandsregulering og
stammekvisting. For tynning og drift
i vanskelig terreng har vi beholdt de
tidligere arealtilskuddene. På vegsida prioriterer vi skogsbilveger, både
nybygging og opprusting samt fellesanlegg som gir adkomst til større
områder.
Skogoppsynet står til tjeneste med
flere og mer utfyllende opplysninger.
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Skogbruksplanlegging
i Midtre Gauldal
Av

skogbrukssjef Stig Jarl Andersen

I innledningen til de gamle skogbruksplanene står det: All næringsvirksomhet krever en
plan. Dette gjelder ikke minst i skogbruket, hvor beslutninger som tas i dag får konsekvenser langt inn i framtiden.



er prosjektets mål. Hele kommunen
er nyfotografert i sommer, det blir
konstruert nye ortofoto som grunnlag for kartene. Den enkelte skogeier
vil også få en onlineløsning på internett. Som ledd i prosjektet vil det bli
utført egne registreringer og analyser
for det bratte terrenget, barmarksdriftsområder og tynningspotensialet. Oppgradering av viltkartverket
og forhåpentlig et lokalt opplegg for
registrering av kulturminner i skog
ønsker vi også å få til.
Kravspesifikasjon og anbudsgrunnlag ble utarbeidet og sendt ut,
vi fikk inn 2 anbud. Av disse ble Allskog valgt. De er nå i full sving både
inne og ute med miljøregistreringene.
Er værgudene snille med oss, tar vi
sikte på å ha ferdige planer til sommer/høst 2007.
De offentlig tilskuddene til skogbruksplanlegging går stadig nedover,
man kan frykte at de vil forsvinne.
Dette er høyst sannsynlig den siste
muligheten vi får i Midtre Gauldal
med store statsbidrag. Skogeierens
egenandel kan for øvrig dekkes med

bruk av skogfond med skattefordel.
En grunnpakke med oversikt over
arealer, boniteter, treslag, aldersfordeling, stående volum og tilvekst
koster den enkelte skogeier 1 000 kr.
+ .70 kr./daa produktiv skogsmark.
For en gjennomsnittseiendom på 500
daa vil det koste 2 850 kr.
Eventuelle behandlingsforslag mv.
avtales direkte med Allskog og bekostes av den enkelte.
Styringsgruppa håper og tror at
skogeierne i Midtre Gauldal kjenner
sin besøkelsestid og slutter opp om
prosjektet ved å bestille skogbruksplaner for sine eiendommer. All erfaring viser en betydelig økning i aktiviteten når de nye planene blir tatt i
bruk. For den enkelte øker verdien av
eiendommen, og beslutningsgrunnlaget blir mye sikrere for alle tiltak i
skogen. Ved eiendomsoverdragelse
kan dette være svært viktig for å utnytte de mulighetene som eksisterer.
Så for de av skogeierne som ikke
har bestilt, ta kontakt med rodemann,
skogbruksleder eller kommunen.

Foto: Tore Wolden

Samfunnets bestilling til skogbruket
omfatter nå et langt videre spekter
enn ”bare” å sørge for råstoff til industrien, arbeidsplasser og inntekter
til næringens utøvere. Man betrakter skogen i et bredt perspektiv hvor
skogen økologiske funksjoner og
rekreasjonsverdi for menneskene er
tillagt stor vekt. Disse målene sidestilles i formålsparagrafen i den nye
skogloven. Den pålegger skogeieren
ansvar for å vite hva som befinner
seg på hennes eller hans eiendom av
alle slag det være seg kulturminner,
biologisk mangfold eller sjeldne planter og dyr.
Med bakgrunn i dette er de gamle
planene ikke gode nok. Vi er på full
fart over i den digitale verden på kartsiden, noe som gir store muligheter
både for den enkelte og forvaltningsmyndighetene. Vi kan se hvor de forskjellige elementene og ressursene
er på kartet. Den nye forskriften om
skogbruksplanlegging setter krav om
miljøregistreringer. Dette utføres etter
en spesiell metodikk kalt MIS. Systemet med miljøregistreringer ligger
også i bunnen for skogeiersamvirkets
sertifiseringssystem. Det betyr at ingen skogeiere får levere tømmer uten
at det i den aktuelle driften er foretatt
miljøregistreringer. Med en ny skogbruksplan er dette i orden. Har man
ikke disse registreringene må man
leie noen til å utføre arbeidet.
Planprosjektet i Midtre Gauldal er
organisert i en styringsgruppe som
består av styret i skogeierlaget, skogbrukslederne, en representant fra industrien, en representant fra Fylkesmannen og skogbrussjefen. Vi har
videre benyttet innleid sekretærhjelp.
Det er utpekt 24 rodemenn som
har vært og er i funksjon rundt om
i kommunen for å tegne kontrakter
hos den enkelte skogeier. Vi trenger
planbestilling på 80 % av arealet for å
kunne forsvare en områdetakst. Det

Produksjonstilskudd sommer 2006

– Nye gårdskart

Av

landbrukssjef Odd A. Bratland

Foto: Odd A. Bratland

tet vil i utgangspunktet bare bli korrigert en gang i året. Det kan derfor
ta litt tid før endringer blir registrert
i der.

Gårdskart som utgangspunkt
for produksjonstilskudd

Høsten 2005 ble det sendt ut nye
gårdskart til alle eiendommer i kommunen med dyrka jord. Kartene er
produsert av NIJOS (Norsk institutt for jord- og skogkartlegging) på
oppdrag av Statens landbruksforvaltning. Gårdskartet skal vise fordelingen av jordbruksarealet på gården, og bl.a. benyttes som grunnlag
for tildeling av produksjonstilskudd
i jordbruket. Den første versjonen
inneholder mange feil/ mangler. Det
ble derfor sendt ut et informasjonsbrev sammen med kartet. Her var

frist for tilbakemeldinger satt til 1.
november 2005. Det er til nå totalt
meldt om feil på rundt 200 eiendommer, og kommunen jobber med korrigeringer og ajourføringer. Dette er
et omfattende arbeid som tar tid.
Rettinger i eiendomsgrenser vil
bli oppdatert i DEK (eiendomsgrenser) og DMK (markslag),
og vil kunne ses på http://kart.
nois.no/midtre-gauldal/Content/Main.asp?layout=midtregauldal&vwr=&MapType=png etter
hvert som de blir lagt inn. Nijos-kar-

Arealer endrer seg med tiden, hus
bygges, områder gror igjen og noe
nydyrkes. Vi ser at på noen eiendommer har arealet endret seg mye fra
tidligere oppmålinger. Målsettingen
med gårdkartene er å ha et ajourført
arealgrunnlag, og kommunen er pålagt å ta i bruk de nye kartene som
grunnlag for arealbaserte tilskudd i
løpet av en toårsperiode.
De nye arealtallene vil for eiendommer der feil ikke er meldt inn
(skriftlig) bli benyttet som grunnlag ved siste produksjonstilskuddsrunde. I de tilfeller hvor feil er meldt
inn, og vi fremdeles ikke har foretatt
kontroll, vil tidligere arealgrunnlag i
hovedsak bli benyttet.
Skulle det fortsatt være grunneiere
som har registrert feil/ mangler på
sine kart uten å ha gitt tilbakemelding om dette, så ber vi om at dette
gjøres skriftlig snarest, slik at dette
kan rettes opp med tanke på senere
søknadsomganger. Ved spørsmål om
gårdskart kontakt gjerne landbrukskontoret på telefon 72 40 1 10.

Kommunal støtte til kjøp av melkekvote
Midtre Gauldal kommune
har for 2006 vedtatt å støtte
kjøp av statlig melkekvote
med kr 300.000,–.
Alle som kjøper melkekvote fra
staten vil få et grunnbeløp på kr
1.000,-. Den resterende sum vil bli
fordelt etter kjøpt mengde. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil
bli ytt tilskudd utover dokumenterte
utgifter.

Skriftlig søknad med kopi av faktura/ kvittering sendes Midtre Gauldal kommune ved landbrukskontoret innen 01.12.06.
Det ble i fjor avsatt kr 200.000,til samme formål. Dette beløpet ble
fordelt mellom 56 melkeprodusenter. Disse kjøpte totalt 145.654 liter
statlig kvote. Dette medførte at hver
enkelt bruker, i tillegg til grunnbeløpet på kr 1.000,-, fikk utbetalt like i
underkant av kr 1,- per liter. Prisen
på statlig kvote er kr .50,–.

Alle som kjøper melkekvote fra staten vil få
et grunnbeløp på kr 1.000,- fra kommunen.
Foto: Odd A. Bratland
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Ditt Bibliotek

Nytt fra Ditt Bibliotek
Av

Sitt hjemme og se hva biblioteket har i hyllene.

Dette er ikke en oppfordring til de
langsynte, men et tilbud til de som
har internett. Bokbasen til biblioteket
er nå på nett. Den kan nås via kommunens hjemmesider, eller direkte
på følgende kronglete adresse:

biblioteksjef Kenneth Sørensen

Det er etablert et felles lånerregister med autentiserings- og adresseinformasjon. For å registreres der,
må du oppgi bl.a. personnummeret.
Denne ordningen er selvsagt frivillig. Kortet fungerer også som et
lokalt lånekort hos Midtre Gauldal
Folkebibliotek.

http://195.204.140.27/mikromarc/

På hjemmesidene kan du få oversikt
over hva vi har i samlingen. Det er
også mulig å logge seg inn i funksjonen ”Meg & Mitt”. Der kan du enkelt
og greit holde oversikten over hva
du har lånt eller reservert, se når det
skal leveres eller fornye lånetiden.
Innlogging i ”Meg & Mitt” skjer ved
hjelp av lånenummeret. Systemet
lager så et passord som du mottar
på e-post.

På nett:

www.midtre-gauldal.kommune.no
Midtre Gauldal folkebibliotek
Besøksadresse:
Basmoen, Støren
E-post: biblioteket@midtre-gauldal.
kommune.no
www.midtre-gauldal.kommune.no
Åpningstider:
10.00 – 1.00 alle dager
17.00 – 19.00 mandag–torsdag

Finner du ikke noe spennende
på biblioteket?
Flere bibliotek? – Ett kort!
Bruker du flere bibliotek, eller kanskje du skal flytte for å studere?
Midtre Gauldal Folkebibliotek har
tatt i bruk det Nasjonale lånekortet.
Kortet gjør det mulig for bibliotekbrukere å benytte samme lånekort i
alle landets bibliotek.

I år inngikk Midtre Gauldal Folkebibliotek et samarbeid med flere bibliotek i regionen. Som del av dette, er
det transportordning mellom bibliotekene mandager og torsdager. Det
betyr at du kan bestille noe hos oss
på telefon, e-post eller ved å komme til biblioteket, og så vil du kunne
hente det innen kort tid.

Kultur – Ny bygdebok for Budalen
Endelig ser det ut til at vår siste gamle bygdebok skal komme i ny og utbedret utgave.
Da er vi kommet i mål med revidering av alle våre 12 gamle bygdebøker. Forfatter er
Alf Eggset, som har skrevet ﬂere bøker for vår kommune. Leder i bygdeboknemnda for
Budal har vært John Bjørkan. Boka ventes i salg på service-torget i slutten av november. Dette blir en ﬁn julegave!
Kulturavdelinga
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Skolefrokost
- Midtre
et sunt
Gauldal
alternativ

kommune
ut av
”ROBEK”
ROBEK er et register som
Kommunal- og regionaldepartementet fører over kommuner som har økonomisk
ubalanse.
Kommuneloven
har en del krav til kommunenes økonomi, f.eks. at kommunestyret ikke kan vedta et
budsjett som ikke er i balanse. Et annet krav er at underskudd i et år må dekkes opp i
løpet av de 2 neste årene.
Det var det siste som førte til
at Midtre Gauldal kommune
i 2004 kom på ROBEK-lista.
Underskuddet i 2002, som
var på 6,2 mill. kroner ble
ikke dekt opp i løpet av 2 år
slik loven krever.
Underskuddet ble nedbetalt
i 2005 og kommunen ble
meldt ut av ROBEK i august
i år.
Konsekvensen for en kommune med å stå på ROBEK-lista
er blant annet at fylkesmannen skal godkjenne låneopptak samt godkjenne økonomiplan- og budsjettvedtak.
Det er nok også slik at det å
være en ROBEK-kommune
ikke er positivt for en kommunes omdømme.
Etter at Midtre Gauldal ble
meldt ut av lista har Sør-Trøndelag kun 2 ROBEK-kommuner: Malvik og Holtålen.

En blomstrende vår
ved Soknedal skole

Av

Ingunn Grytdal

Med løken i jorda: Elevene ved Soknedal skole har allerede gjort sitt for å sette ekstra farge på neste vår. Foto: Anne Mette Halland

Elevene på 5. trinn ved Soknedal skole har plantet blomsterløk utenfor hovedinngangen til
skolen sin. Forhåpentligvis vil krokus, tulipaner og påskeliljer stå i full blomst til våren.
De 18 elevene startet med å spa
ivrig i det gjengrodde blomsterbedet. Skolopendere, mark og andre
spennende kryp som lever i jorda
ble nøye studert. Etter mye arbeid
var bedet klart for planting av løk.
Elevene var nøye på at det var rik-

tig avstand mellom løkene og at de
ble satt i rett dybde i jorda, alt etter
“oppskrift” på løkpakkene. Jord ble
lagt forsiktig over, og nå blir det bare
å vente til våren.
Det er Opplysningskontoret for
blomster og planter som har gitt bort

blomsterløk til elevene på 5. trinn
ved flere skoler i landet, 100 løk til
hver. Elevene skal lære om planting,
blomstring og stell av blomsterløk og
blomsterbed. Vi kan nå se fram til et
fargerikt blomsterbed ved hovedinngangen til Soknedal skole til våren.

Skolefrokost - et sunt alternativ
Av

Hege Solberg

Elevene ved Soknedal skole hadde
siste tirsdagen i september besøk av
Sanitetskvinnene i Soknedal. De har
nå i mange år kommet til skolen vår
og ordnet med en sunn skolefrokost
for elevene. Dette er et fint tiltak som
elevene setter utrolig stor pris på!
Det ble dekket opp i gymsalen
med stoler og bord fra alle kanter og
bauer av skolen. Og det fikk vaktmesteren god hjelp til av noen sterke
elever.
Da dette var klart kunne elevene
ved hvert trinn spasere inn i gym-

salen og få servert brødskiver med
godt pålegg med pynt på og nyte
skolemelka si.
Å høre bordverset runge i gymsalen var også en spesiell opplevelse,
det er sjelden at skolen får mulighet
til å samles rundt et måltid.
Gleden blant elevene var veldig tydelig – dette satte de pris på!
Det ble holdt takketale av to elever fra 7. trinn, de takket for god og
sunn mat og ønsket Sanitetskvinnene hjertelig velkommen tilbake neste
år.

Skolefrokost: Hele skolen samlet seg for å spise
frokost med Sanitetskvinnene i Soknedal.
Foto: Anne Mette Halland

MGnytt nr. 1-2006

9

– Studer i Midtre Gauldal!
Ønsker du å kombinere arbeid og studier der du bor?
Lokalt studiesenter

Som student i Midtre Gauldal blir du
del av lokalt læringsmiljø. Samarbeid med medstudenter over en god
kopp kaffe inspirerer til egeninnsats
for økt kompetanse og økte muligheter.

Gauldal Studiesenter holder til i
egne lokaler ved Midtre Gauldal videregående skole på Støren. Studiesentrene skal være som ”en liten
høgskole i bygda”, med mange kursog utdanningstilbud.

blilyst:-)

Studiesentrene er en del av blilyst:-)
- prosjektet, som har som hovedmål
å skape positiv utvikling i kommunene, både med tanke på arbeidsplasser og bosetting. lærelyst:-) gir
kompetanse, kompetanse gir muligheter og muligheter er distriktenes
beste forsvar mot sentralisering. Har
du lærelyst, ta kontakt med Studiesenteret.

Aktuelle kurs og utdanninger:

Barne og ungdomsarbeider
IKT i læring 1 0 SP
Offentlig rett 15 SP
Vernepleie 4 år (H06)
Culture, Discrimination and Conflict
Resolution
The European Union and Regional
development
Markedsføringsledelse 6 SP
KRL Bibelen – tekst og tolking
15 SP (V07)
Regional planlegging og utvikling
15 SP
Kommunal økonomi 15 SP
Digital kultur 1
Engelsk for kontor, salg og service
Endringsledelse 6 SP
Digital kultur 2
Ex phil 10 SP
Sykepleie 4 år (V07)

På nett:

For eksakt informasjon, se
http://www.studiesenteret.no

Atle Øien er studieleder ved senteret som
er kåret Norges søteste (Atle serverer ofte
wienerbrød til sine studenter). Han ønsker
alle interesserte hjertelig velkommen til en
informativ prat om studiemulighetene i vår
kommune.
Foto: Tore Wolden
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Ledige boligtomter
i Sørmoen boligfelt,
Støren

Plankartet over Sørmoen byggefelt.

Mange vil bygge enebolig
på Støren

Sørmoen, sør for Soknesmoen, er klar for bygging.

Midtre Gauldal kommune har 7
byggeklare boligtomter i Sørmoen
boligfelt, Støren.

Interesserte kan sende søknad til
Midtre Gauldal kommune, LNT-kontoret, 7290 Støren.

BOLIGFINANSIERING
Skal du bygge, kjøpe eller utbedre bolig?

Det er stor etterspørsel etter boligtomter på Støren for tiden. – Dette er
ei utvikling vi har sett komme over
de siste par åra, sier avdelingsleder
på plan-, bygg og oppmålingsavdelingen, Svenn Ola Krognes.
Kommunen arbeider med regulering av et nytt felt på Frøset på
Støren. – Der har vi mange navn på
blokka allerede, sier Krognes. Sånn
som pågangen er nå, jobber vi for
å ha tomtene der klare så fort som
mulig. Det gjenstår noen avklaringer,
men kanskje blir det klart allerede til
våren eller sommeren 2007.

Visste du at kommunen er behjelpelig med ﬁnansiering? Startlån og Boligtilskudd er
to støtteordninger kommunen kan innvilge innbyggere i etableringsfasen i livet.
Startlån
Kommunen kan yte Startlån til hel eller
delvis ﬁnansiering av bolig. Ordningen
er behovsprøvd og er målrettet gruppen
unge, barnfamilier, funksjonshemmede,
enslige forsørgere og andre vanskeligstilte husstander for anskaffelse av en
nøktern og egnet bolig.

Boligtilskudd
Kommunen kan yte boligtilskudd til:
• Utbedring/tilpassing og vedlikehold av
bolig.
• Etablering i bolig.
Ordningen er behovsprøvd. Nærmere
opplysninger om ordningene og søknadsskjema kan fås ved henvendelse til
Servicetorget på Rådhuset.
Brev sendes til
Midtre Gauldal helse- og sosialkontor
Rådhuset
7290 Støren

KOMMUNALE
AVGIFTER 2007
Midtre Gauldal kommune vil fra 2007
sende ut faktura for kommunale avgifter i 2 terminer – med forfall 20. april
og 20. oktober.
Begrunnelse for dette er at kommunen
sender faktura bare på vannavgift og
kloakkavgift eller slamavgift. Faktura
på renovasjon og feiing blir sendt fra
andre.
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NAV åpnet 3. oktober:

- NAV Midtre Gauldal viser vei
– NAV-reformen er en gigantreform, sa fylkesmann Kåre Gjønnes da han 3. oktober åpnet
NAV Midtre Gauldal. Kommunen er på mange måter en middels sørtrøndersk kommune og
erfaringene herfra vil være nyttige. – Mange vil gå den samme stien som dere nå går.
Med et snorrykk gikk salutten som
markerte NAV-kontoret i Midtre
Gauldal for åpnet. Her er tidligere
Aetat, trygdekontor og sosial- og
flyktningetjenesten samorganisert.

Gjør det for brukerne

Foto: Elin Børset Eidissen

Fylkesmann Kåre Gjønnes har klare forventninger til etableringen av
Arbeids- og velferdsforvaltningen
(NAV) i fylket. – Det er dette vi vil
ha. Det står et enstemmig Storting
bak reformen og det er knyttet store forventninger til reformen. Både
myndighetene og brukerne forventer
resultater, sa han. Samtidig var han
også opptatt av at det i NAV er tre
kulturer som skal bygges sammen
og at det er behov for opplæring og
utvikling for at reformen skal lykkes.
Han oppfordret til et aktivt samarbeid utad med både arbeidsgivere,
brukere og andre samarbeidspartnere.
Ordfører Erling Lenvik var den
som ønsket velkommen til åpningen
og han gratulerte både kommunen,
brukerne og ansatte med NAV-kontoret. – Vi er stolt over jobben som
er gjort her. Uten innsatsen hos de
som jobber her hadde ikke NAVkontoret vært her i dag, sa han.
Også rådmann Grethe Metliaas roste
de ansatte for det arbeidet som har
blitt lagt ned så langt.
– Det har vært et godt samarbeid
mellom kommunen og NAVs fylkesledd. Det handler om å finne løsinger

Fylkesmann Kåre Gjønnes åpnet NAV med salutt og konfettidryss, litt uforvarende på rådmannen og NAV-direktøren.
Foto Tore Wolden

og ikke problematisere. Vi er enige
om at fokus skal være på brukerne.
Brukerne skal merke en forskjell, sa
Metliaas.

”Lettbeint” organisasjon

NAV-direktør Bente Wold Wigum
stilte spørsmålet om hva det betyr at
kommunen nå har fått et NAV-kontor. – NAV gir oss en mulighet til å gi
brukerne og arbeidsgiverne et bedre
tilbud. Kontoret har gått fra samlokalisering til samorganisering med
en felles leder for hele virksomheten.

Piloten i Midtre Gauldal er først ute.
Andre vil dra hit for å lære. Det er
forventninger til kontoret, men samtidig så er det ikke ferdig utviklet.
Det vil skje mye framover i forhold
til kompetanseheving, nye arbeidsprosesser og IKT. Vi må gi dem tid til
å jobbe fram konsepter. Ved utgangen av 2009 skal alt være på plass,
sa Wigum. Hun refererte til forarbeidene for reformen hvor man omtalte
den ny etaten som omstillbar. – Vi
skal være en ”lettbeint” organisasjon som kan ta utfordringene når de
kommer.
Den nye felles lederen for NAV
Midtre Gauldal, Solveig Hofstad avrundet den formelle åpningen med å
peke på at man kunne dra paralleller
til det å lære seg å gå.
– Når barn lærer å gå så tar det et
skritt om gangen. Det samme vil det
være med NAV.
Fiolinspill med musikkskoleelever: Elisabeth
Midtli, Monica Anshus Fossum, Siri Garli
Dragset
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Alle foto: Elin Børset Eidissen

Enklere og tilpasset brukernes behov
– Her får innbyggerne i Midtre Gauldal en dør inn til alle tjenestene fra arbeids- og velferdsforvaltningen. Målet er å gi
et mer helhetlig og effektivt tilbud til brukerne, sier Solveig
Hofstad, leder for NAV Midtre Gauldal.
Midtre Gauldal har fått det første NAV-kontoret i Sør-Trøndelag.
Knappe seks måneder etter at de
fikk utfordringen om å være SørTrøndelags pilotkontor for etablering
av NAV, åpnet kontoret i Rådhuset i
Midtre Gauldal. Her får innbyggerne
tjenestene som tidligere ble gitt av
NAV arbeid og trygd (Aetat og trygdeetaten), i tillegg til de kommunale
tjenestene som økonomisk sosialhjelp og flyktning- og innvandertjenesten.

være bedre og mer samordnet enn
da vi var tre etater.

Midtre Gauldal i front

I tiden fram til 2010 skal det etableres arbeids- og velferdskontor (NAVkontor) i alle kommuner i samarbeid
med kommunene.

Høye forventninger til NAV

– Fysisk er vi på plass i ombygde
lokaler som vi har utformet i samarbeid med ulike brukergrupper og
med tanke på at vi framover skal
jobbe på en ny måte. Vi har laget
et lokale som legger til rette for
stor grad av egenaktivitet med publikums-PCer, skrivere og telefon,
forteller Hofstad. Flere i arbeid og
aktivitet og færre på stønad er et av
hovedmålene med NAV-reformen.
– Det er store forventninger knyttet
til NAV-reformen fra både brukerne
og samfunnet. Dette er nybrottsarbeid og det vil ta tid før vi oppfyller
alle forventningene til NAV.

Starten på NAV

I løpet av 2007 vil rundt ti nye NAVkontor bli etablert i Sør-Trøndelag.
Fylkesdirektør for NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum, har klare
forventinger om at erfaringene fra
Midtre Gauldal blir nyttige i det videre etableringsarbeidet. – Midtre
Gauldal har fått strukturen på plass
med lokaler og folk, men samtidig
så er det en lang vei å gå før vi kommer dit vi skal, sier Wigum. Hun er
spendt på hvilke nye virkemidler
som kommer. – Men allerede nå og
i tiden framover så forventer vi at
tilbudet til brukerne samlet sett skal

Vi gir mennesker muligheter. NAV leder
Solveig Hofstad vil sammen med medarbeiderne jobbe for å virkeliggjøre NAV-visjonen.
– Gjennom felles verktøykasse får vi flere
muligheter enn i dag til å finne gode og individuelt tilpasset løsninger i samarbeid med
våre brukere.

Signerte avtalen. NAV-direktør Bente Wold
Wigum og rådmann Grethe Metliaas signerte
samarbeidsavtalen hvor premissene for NAV
Midtre Gauldal er nedfelt.

Samarbeidsavtalen som danner
grunnlaget for NAV Midtre Gauldal
ble vedtatt i kommunestyret 18.
september. Rådmann Grethe Metliaas har mange forventninger til
NAV-kontoret. – Etableringen av
NAV er viktig for kommunen siden
tjenestene som NAV-kontoret har er
viktig for våre innbyggere. Gjennom
å samle arbeidet med sysselsetting,
trygdeytelser og tjenester som kommunen tradisjonelt har ansvar for,
får vi et sterkere kommunalt fokus
på dette, sier Metliaas. Nå er hun
opptatt av at brukerne skal merke
en forbedring, men påpeker også: Første fase har vært å få opp strukturen og de tekniske løsningene. Nå
blir det viktig å legge et godt innhold
i kontoret og realisere intensjonene i
NAV-reformen.

Fakta om NAV

NAV-reformen ble vedtatt i Stortinget våren 2005. Aetat og trygdeetaten ble lagt ned 1. juli i år og en Arbeids- og velferdsetaten ble etablert.

Formålet med reformen er å:
– få flere i arbeid og aktivitet
og færre på stønad
– gjøre det enklere for bruker
ne og tilpasse forvaltningen
til brukernes behov
– få en helhetlig og effektiv ar
beids- og velferdsforvaltning
Det skal
– utvikles nye effektive og bru
kervennlige løsninger
– innarbeides nye verdier,
holdninger og en ny felles
kultur
– utvikles nye digitale tjenester og kanaler

NAV Midtre Gauldal. De nitten medarbeiderne vil yte tjenester innfor alle områder fra
tidligere Aetat og trygdeetaten, i tillegg til
økonomisk sosialhjelp og kommunens arbeid
med flyktning/innvandrersaker.
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Visjon:

Trygghet, lov og orden

Lensmannen har oppgaver ut over det å bekjempe kriminalitet. Her er lensmannsbetjent
Svein Erik Halvorsen Guinness Rekordboks
funksjonær ved rekordforsøket i pannekakespising under Laksefestivalen tidligere i år.

Bekjemper kriminalitet

Lensmannsetatens primære rolle er
som utøvende myndighet i forhold
til loven. Det er mange måter å bekjempe kriminalitet på. Like viktig
som det å håndheve paragrafene, er
den forbyggende virksomheten etaten driver. Det forebyggende arbeidet har mange virkemidler; fra det å
være synlig i trafikken, til å drive generell opplysning. – Vi ønsker å gjøre
vårt beste for at det skal være trygt
og godt å bo og ferdes i kommunen,
sier Rostad, og ikke minst ønsker vi
å ha god kontakt med publikum.
Enten det dreier seg om å oppklare forbrytelser eller å forebygge kriminalitet, er suksessfaktoren her et
godt forhold og samarbeid mellom
etaten og innbyggerne i kommunen.

Ikke bare ”politi”

Lensmannsetaten er en del av den
kommunale strukturen. I tillegg til
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de politimessige gjøremål, har lensmannskontoret mange oppgaver
knyttet til det offentlige som ikke er
så allment kjente.
Innenfor forvaltningen er det lensmannskontorene som utsteder pass
og våpentillatelser. Utlendingssaker,
som arbeids- og oppholdstillatelse,
behandles også her.
Lensmannen har namsmannsfunksjoner, med blant annet tvangsinndrivelser og tilrettelegging av
gjeldsordninger for den enkelte. Videre er lensmannskontoret sekretariat for forliksrådet i Midtre Gauldal,
og er skifterettens ”forlengede arm”
ved dødsfall og arv- og skifterettssaker.
Lensmannsetaten deltar også aktivt i flere tverretatlige råd og utvalg
i kommunen, spesielt når det gjelder forebyggende tiltak for barn og
unge.
Alle disse oppgavene lensmannen har i det offentlige, understreker
det publikum kanskje ikke tenker
over til daglig: Lensmannsetaten er
ikke til først og fremst for kriminelle
– lensmannen står i lokalsamfunnets
tjeneste.

Midtre Gauldal
Lensmannskontor
Besøksadresse:
Prestteigensenteret, Støren
Telefon 72433000
Telefaks 72433010
Kontorets bemanning:
Torill Næss Rostad, lensmann
Elling Nideng, politiførstebetjent
Mary Sand Lange, konsulent
Wenche Porsanger, politibetjent
Arne Grådal, politibetjent
Svein Erik Halvorsen, politibetjent.
Åpningstider
Kontoret er åpent 08.00–15.00
alle hverdager.
Etter kontortid er det vakt /beredskap.
Vakt/beredskap er i samarbeid med
Rennebu og Oppdal lensmannskontorer.
Publikum som trenger politiets bistand
etter kl 15.00, kan ringe
02800, 73899090
eller 112 i nødstilfelle.
Etter kl. 15.00 på ukedager og i
helgene er det operasjonssentralen ved
Sør-Trøndelag politidistrikt som håndterer henvendelser fra publikum.

Foto: Tore Wolden

Foto: Tore Wolden

– Hovedmålet vårt er økt trygghet for borgerne gjennom
redusert kriminalitet, sier Torill Næss Rostad, lensmann i
Midtre Gauldal.

Nytt fra lensmannskontoret

Midtre Gauldal lensmannskontor flyttet til nye kontorer på Prestteigensenteret på Støren i fjor.
Over skranken får du hjelp og veiledning av blant andre konsulent Mary Lange (t.v) og lensmann Torill Næss Rostad.

Skole i nye
omgivelser

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

Alle som starter i videregående skole
denne høsten skal i gang med en reform som kalles ”Kunnskapsløftet”.
Kunnskapsdepartementet sier blant
annet at: ”Målet for Kunnskapsløftet
er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse
for å kunne ta aktiv del i kunnskapssamfunnet. Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være
plass for alle. Alle skal få de samme
mulighetene til å utvikle sine evner.
Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre
tilpasset opplæring for alle elever og
legge økt vekt på læring.” Dette er
en bestilling som krever sitt og vi
gjør det vi kan for å nå målet. Vi legger stor vekt på å være en god og
attraktiv skole.
Kunnskapsløftet legger opp til
større samarbeid mellom grunnskole/videregående skole og videregående skole/arbeidsliv. Dette er
et samarbeid vi ser fram til å utvikle
til det beste for våre ungdommer,
men også for at lokalt arbeidsliv skal
få den arbeidskraft i framtida som
de er avhengig av. Vi er i ferd med
å få et 1-årig skoleløp med gjennomgående lærerplaner, slik at det
vi starter med i videregående skole
bygger videre på det som er gjort i
ungdomsskolen. Rådgiving og karriereplanlegging er viet stor oppmerksomhet. Vi skal i samarbeid med
arbeidslivet være med å orientere
om utdanningsveier og yrker, slik
elevene i ungdomsskolen får enda
bedre grunnlag for å gjøre riktige yrkesvalg. Alle elever som begynner
på yrkesrettede studieprogrammer
skal i første og andre år få mulighet
til å prøve opplæringsmål som hører lærefagene til. Dette vil kreve et

nært og tett samarbeid med lokalt
arbeidsliv.
Med Kunnskapsløftet er også mange ord og begreper i skolen endret.
Det tar tid for oss i skolen å venne oss
til dette, og vi forstår at det kan være
vanskelig for foresatte og de som vi
kommuniserer med i lokalsamfunnet å skjønne forskjellen på nye og
gamle begreper. Nå er det slutt på
”studieretninger”, tilsvarende begrep
er ”studieprogram”. Vi har alltid lagt
vekt på å ha et bredt studietilbud til
ungdommen i vårt inntaksområde.
Vi har nå tilbud innenfor syv av tolv
programområder. Det er en bredde
som er bredere enn vi hadde etter
gammel ordning. Våre programmer
er: ”Studiespesialisering” –
(allmennfag), ”Service og samferdsel” – (salg- og service), ”Bygg- og
anleggsteknikk” – (byggfag), ”Restaurant og matfag” – (hotell- og
næringsmiddelfag), ”Teknikk og industriell produksjon” – (mekaniske
fag/kjemi og prosessfag), ”Helse- og
sosialfag” – (helse- og sosialfag) og
”Design og håndverksfag” – (formgivingsfag/trearbeidsfag).
Trivsel og mangfold i skolen er viktig for å få til gode læringsarenaer.
Vi vektlegger prosjekter av mange
slag, og vi tar med litt fra ett av dem
i denne utgaven av kommunebladet.
Vi vil senere skrive om flere.
Til slutt vil jeg rette en takk til
kommunen og redaksjonen for at
de har tatt initiativ til å utgi eget
kommuneblad til alle innbyggerne i
kommunen. Vi setter stor pris på at
vi får lov til å presentere litt av det vi
driver med på Gauldal videregående
skole.
Lykke til med kommunebladet!
Halvard Kjelås, rektor

I 2005 startet Gauldal videregående
skole et prosjekt der målsettingen
var å gjøre undervisningen på allmennfaglig studieretning mer spennende og opplevelsesrik. Dette ble
gjort ved å ﬂytte deler av undervisningen fra klasserommet og ut
i nye, og for mange elever, ukjente
omgivelser.
Høsten 2005 og 2006 tilbrakte elevene i 1. klasse tre dager på Storbekkøya Museumsseter i Budalen.
Her fikk de opplæring i bruk av kart
og kompass, bruk av GPS, lokalhistorie, plante- og dyreliv i fjellregionen, seterlandskapet, jernutvinning
og pilegrimstrafikken over fjellet.
I begynnelsen av juni dro 40 elever
til øya Runde på Sunnmøre. Denne
øya er internasjonalt kjent for fuglefjellene med tusenvis av sjøfugl som
krykkje, havsul, havhest, lomvi, alke
og lundefugl. Her fikk elevene oppleve og tilegne seg kunnskaper om
marine økosystemer.
Skolen vil benytte denne anledningen til å rette en stor takk til Norsk
Kylling og Coop Mega på Støren,
som begge forsynte elevene med
mat og drikke på turene til Budalen
og Runde.
Som en videre oppfølging av arbeidet i skoleåret 2005/2006, reiser
klasse 2AAA og 2AAB til Hellas i
slutten april 2007. Foruten byen Athen med Akropolis, blir det utflukter til Delfi, Korinth og Mykene som
alle er sentrale steder i eldre gresk
historie. Andre fagområder som vil
bli omtalt på denne turen er biologi,
geografi, religion og filosofi.
Gjennom dette undervisningsprosjektet har vi så langt erfart at spennende opplevelser øker læringsutbyttet vesentlig. Både elever og lærere
ser derfor fram til fortsettelsen.

Foto: Arne Jakobsen

Rektor Halvar Kjlås.

Nå har vi kommet godt i gang med
et nytt skoleår. I skolens historie har
innværende år et høyt nummer i rekken og en skulle tro at start av nytt
skoleår skulle være en rutinemessig
ordning. Slik er det ikke, og slik har
det vel aldri vært heller. Hvert skoleår
har sitt særpreg og det året som en
starter på, er alltid det mest spesielle.
Slik er det også i år!
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Til Innbyggerne i Midtre Gauldal kommune

Revisjon av kommuneplanen
for Midtre Gauldal Kommune
– invitasjon til folkemøter
Kommuneplanen for Midtre Gauldal kommune skal nå revideres.
Vi skal drøfte og ta stilling til hva som er de viktigste utfordringene
kommunen står overfor i tiden framover, for deretter å komme fram
til mål for den samfunnsmessige og arealmessige utviklingen i Midtre
Gauldal fram mot 2019. Planen skal behandles i kommunestyret våren 2007, og vil da danne utgangspunkt for den videre utvikling og
innsats innenfor de ulike sektorer.
Dette er altså et viktig arbeid for hvordan vi skal forme framtida i kommunen vår, og derfor er det helt nødvendig og ønskelig med innspill og
synspunkter fra så mange som mulig.
Vi inviterer derfor til åpne folkemøter og temamøter der alle som
ønsker det kan komme fram med sine synspunkter.

Folkemøtene

Soknedal skole:
26.10.06
Budal flerbrukshus:	30.10.06
Gauldal videregående skole, Storekvisten:	31.10.06
Singsås skole:
08.11.06

08.11. Kl. 19.30
”Syng med oss-kveld”
med Hauka Dekorum, Arne
Rees m.fl.
Soknatun,Soknedal
Kulturens venner

17.11. Kl. 20.00

Revygalla – ”Gullrekka” fra
trøndersk revy!
Sveinung Kveli, Harald M.
Bremseth, Mamas & Tapas,
Ronny Kjøsen, Budal UL m.fl.
Dans til Followers etterpå.
Budal Flerbr.hus – Forhåndssalg
Maja, mobil 45615663
Kulturtorget Budal Flerbrukshus

25.11. Kl. 21.00

Offentlig fest med Vassendgutane
Soknahall – Sokna IL fotb.

6.12. kveld

Førjulskveld på Digre.
Singsås damekor, Arne Ree,
servering m.m.
Digre gård, Singsås
Kulturens venner

Temamøte for frivillig sektor (lag og foreninger)
Kommunestyresalen i Rådhuset

Kulturkalender
for perioden

13.11.06

Alle møtene vil starte kl. 19.30 og ha en varighet på ca. 2 timer.
Innhold og struktur på møtene:
• Innledning ved representanter for kommuneadministrasjonen
• Gruppearbeid i forhold til utfordringer og målsettinger
• Oppsummering og informasjon om veien videre.
Kulturelle innslag og kaffeservering.

Hold utkikk etter flere arrangementer på www.midtre-gauldal.
kommune.no
Nettsidene oppdateres jevnlig.
Lag og foreninger bes melde inn
sine arrangement.
Kulturavdelinga

Det vil bli invitert til egne møter for næringsliv og landbruk.
Vi håper på godt oppmøte og interessante diskusjoner og innspill.
// Midtre Gauldal

Vel møtt!

Med hilsen

Vi ønsker velkommen til nytt NAV-kontor med besøksadresse:

2. etasje

Erling Lenvik
Ordfører

Grethe Metliaas
rådmann

Rådhuset
7290 Støren.
Nytt telefonnummer: 73 43 70 00

