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Sommeren er tilbake
Vi er inne i den tida som etter min mening er årets beste.
Naturen våkner igjen til liv etter en lang vinter, og vi har forhåpentligvis en god sommer foran oss. Som de aller fleste er
kjent med, så er økonomien i fokus og vi blir igjen innhentet
av store økonomiske utfordringer. Kommunestyret har vedtatt rammene for året og
innenfor de rammene skal drifta legges opp. Jeg ser at bevilgningene ikke strekker til
i forhold til dagens driftsnivå og er enig i at rammene skulle vært større.
I første omgang blir oppgaven å finne muligheter for å styrke skolen. Der finner vi
de største utfordringene på driftssiden. Dette berører direkte kvalitet og innhold i skolene våre, så dette må være et prioritert område. Vi jobber også med planer om nye
skolebygg og skal vi nå våre mål med rehabilitering/nybygg, så er vi avhengig av
større inntekter. Kommunestyret har så langt sagt nei til innføring av eiendomsskatt
som kanskje er den største muligheten vi har til å øke kommunens inntekter. Det er et
stort dilemma at staten gir inntrykk av at kommunene får ”nok” overføringer, samtidig som vi ser at utgiftsøkningene i kommunen er store. Det skapes et inntrykk av at
kommunal virksomhet derfor kommer styrket ut. Jeg er av den oppfatning at dette er
et bilde som ikke stemmer med virkeligheten.
Helse og omsorg er vårt andre store driftsområde. Kommunestyret har vedtatt å
utarbeide forslag til ny handlingsplan for pleie- og omsorgstjenesten og får forslaget
til behandling i juni. Planen har som mål å sikre en god og fremtidsretta omsorgstjeneste i kommunen. Kvalitet, trygghet, økonomisk effektivitet og fleksibilitet er viktig
i utarbeidelse av planen.
En målretta omstilling og utvikling i retning av hva de statlige styringssignaler sier
er også viktig. Når det gjelder framdrifta på prosjektet med Gauldal skole- og kultursenter, så jobbes det godt. Med fylkeskommunen som partner i dette arbeidet går
planleggingen i tråd med de vedtak som er gjort av kommunestyret.
Det nærmer seg sommerferie for mange av oss, og jeg håper dere alle får en fin ferietid og en flott sommer videre.
Erling Lenvik

Rådmann
Foto: Tore Wolden
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Det går mot sommer og en roligere periode for mye av den
kommunale virksomheten samtidig som andre tjenesteområder har samme aktivitet uavhengig av årstid. Uansett vil
alle ansatte og folkevalgte nå få en velfortjent ferietid med
mulighet for avkobling.
Kommunen er inne i krevende omstillingsprosesser som
skaper stort engasjement hos mange aktører. Ikke minst gjelder dette pleie- og omsorgstjenestene der en har gjennomført et stort arbeid for å planlegge morgendagens
tjenester. Samfunnet som helhet vil ha store utfordringer i årene framover med å ivareta pleie og omsorg for en voksende gruppe eldre samtidig som vi også har en økende
yngre brukergruppe med pleie- og omsorgsbehov. Statistikken viser at vi har noen
år på oss for å forberede det som omtales som ”eldrebølgen”, men med det pågående
planarbeidet skapes forhåpentligvis et godt grunnlag for å møte framtidas utfordringer. De løsningene som prosjektgruppa skisserer har som mål å gi best mulig tjenester
innenfor en økonomisk ramme som kommunen kan tåle. Tittelen ”Egenmestring og
trygghet” er gode stikkord for innholdet i planutkastet. Det vises ellers til en omtale
av planen inne i bladet.
Det er ellers viktig å synliggjøre alle positive tiltak og hendelser, både i regi av
kommunen og ellers i lokalsamfunnet. Ikke minst på kulturområdet skjer det mye
spennende, og det er verdt å merke seg at kulturskolen vår ble anbefalt som et godt
eksempel i forbindelse med et besøk fra Wasa, noe som resulterte i ”stasbesøk” i kommunen. Det er viktig å synliggjøre positive hendelser og bidra til å bygge et godt bilde
av kommunen overfor omgivelsene. Vi håper MG-nytt kan bidra til å vise fram alle de
mulighetene som finnes i kommunen, både med tanke på tilflytting og til å skape en
positiv identitet til egen kommune.
En god sommer til alle!
Grethe Metliaas

Rullert plan for pleie og omsorgstjenesten 2008–2015

På jobb i kommunen

Egenmestring og
trygghet

Støren Alderspensjonat er et
dagbemannet
bofellesskap, og
representerer i
prinsippet den type
boform som det vil
satses på framover.
Her er Gunnveig
Løvrød i samtale
med en beboer.

Av Ingrid S. Frøseth, enhetsleder hjemmetjenesten

Pleie- og omsorgstjenesten i Midtre Gauldal Kommune står i de kommende årene overfor
store utfordringer både når det gjelder økonomiske og tjenestemessige tilpasninger. Kommunen som helhet og pleie og omsorg som tjenesteområde sliter med et for høyt driftsnivå i
forhold til økonomiske rammer. Samtidig vet vi at endringer i spesialisthelsetjenesten med
betydelig nedkortet liggetid i sykehus gir oss ytterligere utfordringer.
For å imøtekomme disse utfordringene, har rådmannen nedsatt en
prosjektgruppe til å arbeide med
rullering av pleie- og omsorgsplan.
Plangruppa har vært bredt sammensatt med representanter fra sykehjemmet, hjemmetjenesten, enhet
for funksjonshemmede, tillitsvalgte
og rådmann. Utgangspunktet for
planarbeidet har vært to rapporter fra Ressurssenter for omstilling
i kommunen (RO), en som kartlegger pleie- og omsorgstjenesten og
en gjennomgang av enhet for funksjonshemmede. Resultat av denne
kartleggingen danner utgangspunktet for planarbeidet. I tillegg har et
sentralt element for plangruppas arbeid vært å tilpasse fremtidig tjenesteyting til økonomiske rammer.

Omsorgstrappa

Hovedelementet er å utarbeide en
plan som er tilpasset dagens og
fremtidige økonomiske utfordringer.
Samtidig skal planen ivareta kvalitative krav til omsorgstjenestene.
Det sentrale organiseringsprinsippet er kommunens ”omsorgstrapp”.
Vi ser for oss fire trinn som representerer ulike nivå på tjenestene.
Trinn 1 – tjenester som er med på å
forebygge behov for tjenester på et
høyere nivå.
Eksempler på slike tjenester er:
• Matombringing
• Trygghetsalarm
• Tekniske hjelpemidler
• Dagtilbud
Trinn 2 – gjelder eksisterende bolig

masse som pleie- og omsorgstjenesten disponerer i dag. Disse boligene forutsettes i framtida betjent av
ordinære hjemmetjenester. Beboere
i disse boligene er å betegne som
hjemmeboende på linje med andre
som bor i privat bolig. Vi ser imidlertid at bofellesskap vil representere
en trygghet i seg selv.
Trinn 3 – i hovedsak hjemmebaserte
tjenester.
I dette ligger hjemmesykepleie
og praktisk bistand/opplæring samt
øvrige hjelpeordninger. Tjenestene
blir her tildelt etter behov og omfanget av tjenestene kan variere mye i
omfang fra mottaker til mottaker og
over tid.
Trinn 4 – tjenester overfor de som
har behov for heldøgns omsorg.

Behovsorienterte tilbud

Det er her snakk om heldøgns boog behandlingstilbud. Målet er at
alle som har behov for et midlertidig
heldøgnstilbud innen behandling, utredning, rehabilitering, avlastning og
lignende skal få dette på sykehjemmet. I tillegg vil sykehjemmet være
et boalternativ for de sykeste. Plangruppa mener imidlertid at mange
med behov for et heldøgns botilbud
kan få dette dekt gjennom små bofellesskap. Dette gjelder særlig demente, men også andre grupper vil
ha et kvalitativt bedre tilbud i en boenhet. Det er viktig å poengtere at vi
her snakker om små boenheter i bofellesskap. For å kunne utnytte ressursene på best mulig måte og for å

ha en best mulig legetilgang til disse
tjenestene, ser plangruppa det hensiktsmessig å samordne dette heldøgnstilbudet på Støren. For å kunne
iverksette planen er det nødvendig
med utbygging av bofellesskap på
Fredheim. I første omgang foreslås
bygging av 28 boenheter der.
I tillegg til omsorgstrappas tjenesteinndeling, er det et vesentlig kvalitativt løft når vi i planen foreslår et
felles forvaltningsorgan. Dette innebærer felles vurdering av tjenestebehovet uansett alder og diagnos e. Vi
mener dette er vesentlig for å oppnå
lik og rett tjenesteyting.

Behandling av planen

Planen blir behandlet i de ulike politiske organ i løpet av vår-08, med
endelig behandling i kommunestyret
i juni.
Arbeidet i plangruppa har vært
krevende og spennende. Vi har
imidlertid dratt stor nytte av RO sin
prosjektveileder i prosessen. I tillegg
var det vesentlig for oss å få en ekstern analyse av tjenesteytinga vår.
Til tross for store økonomiske utfordringer og økte krav, spesielt fra
sykehusvesenet, har Midtre Gauldal
Kommune store muligheter for å
klare å tilpasse oss dette. Vi har blant
annet god tilgang på kvalifisert personale. Endringer i tjenesteyting er
forbundet med mye følelser, og det
har vært mange og heftige diskusjoner også innad i plangruppa i denne
prosessen. Vi er imidlertid glad for å
presentere en plan som vi mener vil
gi kvalitativt gode omsorgstjenester
på flere nivå!
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Opp s l a g

stavla

Foto: Tore Wolden

En viktig oppgave for biblioteket er å
bidra til økt språkstimulering av barn
og unge, blant annet gjennom lese
aktiviteter. I en tid hvor leseferdighe-

Barna fra Solgløtt koser seg blant bøkene fra
sitt eget lille bibliotek.

tene blant de yngre stadig blir dårligere, er det en høyaktuell oppgave.
Derfor har folkebiblioteket opprettet
en liten bokfilial i Støren barnehage.
Håpet er at lett tilgang til ny og aktuell barnelitteratur kan resultere i at
barn og foreldre etablerer gode lesevaner i fellesskap.
Ordningen skal fungere på den
måten at biblioteket skaffer og stiller
til rådighet omkring 200 bøker med
variert litteratur tilpasset aldersgruppene på barnehagen. Bøkene plasseres i godt tilgjengelige hyller for
ungene, og de skal kunne brukes
aktivt i hverdagen. I tillegg kan de
lånes med hjem av barn og travle
foreldre ved henting i barnehagen.
Boksamlingen vil bli skiftet ut
noen ganger i året, og tanken er at

Prosjekt leselyst

Foto: Tore Wolden

Bokutlån i barnehagen

Barn og unge trenger språkstimulering.
Biblioteket og barnehagen ønsker å etablere
gode lesevaner blant de små.

det skal være en liten begivenhet når
det kommer inn nye bøker. Da blir
det lesestund og bokbad for de små
ved Åshild Grøtan. Hun jobber ved
folkebiblioteket og er den som har
satt prosjektet ut i livet.

Opp s l a g

stavla

Budal oppvekstområde er i startgropa i et prosjekt som forhåpentligvis skal bidra til å
øke leselysten og leseferdighetene til elevene og barnehagebarna.
Av Odd Arne Haugen, enhetsleder Budal oppvekst • Foto: Elias Oscar Johansen

ret. De som var fra kulturskolen
var; Marie Bjerkenås, Ingrid Storlimo, Elisabeth Aune, Geir Morten
Øien, Knut Bjerkseth, Anne Lise
Langberg og Ann Heidi Nybrott.
Elevene ble delt inn i grupper og
de fikk boltre seg med sang og
sangleker, dans, drama, maling,
keramikk og korpsmusikk.
I uke 11 ble det arrangert boku-

ke, med forskjellige aktiviteter.
Torsdagen samme uke var det
”bok-kafè” ved oppvekstområdet.
Denne dagen var det åpent for foreldre, besteforeldre, tanter og onk
ler og andre. Elevene underholdt
med høytlesing og andre aktiviteter i tillegg til at de framførte og
viste fram noe av det de gjorde 12.
februar i lag med kulturskolen.

Torgunn Budal fikk male i stedet for å
pugge mattetabeller...

Prosjektet startet opp med forarbeid i uke 2 og vil vare i hele vårhalvåret. Hele oppvekstområdet er
delaktig, fra barnehage til og med
ungdomstrinn, med språktrening
og høytlesing for å nevne noe.
I forbindelse med prosjektet fikk
elevene en annerledes dag den 12.
februar. Lærerne hadde da planleggingsdag, og kulturskolen hadde
tatt over det pedagogiske ansva-
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Jon Inge Blomhaug, Anita Stavnes og Janniche Grue brukte dagen til planleggingsarbeid.

6. klasse ved Støren barneskole har jobbet iherdig med
skoleavis den siste tiden.
Avis er morsommere enn
matematikk, sier elevene.

Nytt
nummer
av skoleavisa

Guttene har tatt på seg ansvaret for ”Motorsidene” i avisa. – Hummer er den tøffeste bilen, og
Yahmaha den dårligste snøskuteren! Klar tale fra Bulent Kuçuk Celik (f.v.), Tom André Høgsteggen og Knut Martin Røe.

I alle fall siden 1975-modellene på
Støren var 6. klassinger, har barneskolen laget skoleavis. Trykksaken
har antagelig en mye lengre fartstid,
men det er den eldste utgaven lærer Anders Gunhildsøien har klart å
finne skolens arkiv.
Årets 6. klassinger har gått til
verks med kløkt og fantasi, og den
redaksjonelle linja gir spillerom for
de fleste interesser. De som er nysgjerrige på resultatet, må være på
vakt rundt skoleferien – da skal avisa
være i omløp.
Elevene lager alt stoff til skoleavisa og står for
layouten selv. Klasseforstander Anders Gunhildsøien har lite å utsette på forsideforslaget
fra Line Rønning Bakås og Kristin Moe.

Kreativt på ungdomsklubben
Ungdomsklubben
har
brukt ventetida mot
sommeren på å eksperimentere med tegneog maleteknikker. Hilde
Johansen har veiledet
kunstinteresserte ung-

Kulturskolens
sommertilbud
Vi gjentar suksessen fra i fjor sommer
og arrangerer
Kulturleir på Støren prestegard
30. juni.–5. juli hver dag fra
kl 09.00–15.00.
Målgruppe er barn i 4.–7.klasse
fra kommunen som er glad i å synge,
danse og delta i musikk og drama.
Leiren munner ut i en egenprodusert
framstilling.
Pris 500 kr, lunsj og frukt er inkludert i prisen.

dommer gjennom blant
annet akrylmaling, krittegning og perspektiv.
MG-nytt har fått lov til
å presentere noen av de
flotte resultatene.

Kontaktperson:
Ingrid Anita Solem
Telefon 99 55 11 92
Vennskapsbånd: Etter suksessen med
sommerleiren i fjor, er det nå klart for
nye kulturelle sprell på prestegården.
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Ny runde
med

Opp s l a g

stavla

Toppturer

i sommer

Kulturavdelinga, i samarbeid med
Idrettsrådet, vil sette ut en ny runde
med den populære Topptur-aktiviteten i juni. Det blir 8 topper i år også.
Toppene er Sukkertoppen, Arnfinnfjellet, Romundhaugen, Høgkjettilen,
Søtfjellet, Halshøgda, Haukfjellet og
Gynnildfjellet. I fjor var det om lag 80
personer som besteg alle toppene. I
tillegg gikk veldig mange på noen av
dem, men rakk ikke over alle. Tiltaket er gratis og heftene fås i Service-

Valget kval. May Lenvik stakk av med sykkelpremien i fjor. Det var ikke enkelt å velge blant
alle modellene sponsorene Terje Nervik (t.v.) og Einar Kåsen forhandler.

torget på Rådhuset. Du får også kjøpt
et Topptur-krus der som minne. En
ekstra motivasjon er at alle deltakerne som beseirer alle toppene er med
i trekning om en flott sykkel.
Så – hva venter du på? Ta med deg

familie, venner og beveg deg ut i vår
ville og vakre natur. Bli kjent med
naturherlighetene våre, få trim, trivsel og litt langsom tid. Det blir fine
ettermiddagsturer i den lyse årstid.

Pilegrimsleia som turmål
Er du ute etter en litt annerledes turopplevelse i sommer, byr en vandring langs
pilegrimsleia på enestående natur ispedd kulturminner fra en forgangen tid.
Vi er privilegerte i Midtre Gauldal. Vi
har kort vei ut i naturen, og når den
i tillegg er så flott og rikholdig, kan
vi ikke si annet. Og vi er flinke til å
bruke den – til jakt, fiske og fotturer.
Turmålene er mange, men ett representerer et stykke nasjonal kulturhistorie som bør bli mer kjent, og som
kulturavdelinga nå håper folk vil få
øynene opp for – pilegrimsleia.

Pilegrimsleia

Da Olav den hellige ble begravd i Nidaros etter nådestøtet på Stiklestad,
ble gravstedet valfartet av pilegrimer
i søken på sjelebot. De kom fra ofte
langveis fra, langs stier tegnet tydelig i landskapet etter hundreår med
vandringer. Etter middelalderen avtok bruken, og stiene grodde igjen.
I 1997 ble et nasjonalt prosjekt som
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restaurerte leia fra Oslo til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen fullført. I vår kommune ble det også
etter hvert ryddet og merket, og to
åpne pilegrimsbuer ble reist. Tilrettelegginga var gjort med tanke på å
stimulere til mer aktiv bruk av den
gamle vandringsveien.
Pilegrimsleia er åtte mil lang i
Midtre Gauldal og tilhører Østerdalsleden. Den kommer inn i kommunen over Forollhogna, går forbi
Storbekkøya og gjennom Storbudalen. Deretter tar den veien rundt foten av Tåvvåfjellet og ned mot Forsetmoen, før den krysser Gaula ved
Singsås og fortsetter over Burufjellet
mot Samsjøen.
Pilegrimsleia går ofte over høyfjellet, og i og med det, får vi i dag
de samme opplevelsene av naturen

som dem som gikk der mellom tusen og fem hundre år siden.

Langsom tid

Det er lenge siden de som søkte sjelebot trasket langs stiene som ledet
mot Nidaros. Men utbyttet av reisen
var muligens ikke så ulik det en vandrer kan finne i dag. For det moderne
mennesket er kanskje tid med ro til
ettertanke like verdifull som frelsen
var for middelalderens pilegrimer. I
vår hverdag er ”langsom tid” stort
sett fraværende. Tid der vi kan være
i oss selv og tenke tanken helt ut, er
noe vi må prioritere skal vi få den.
Sett av tid til en vandring i pilegrimens fotefar i sommer. I tillegg får
du trim, intense naturopplevelser og
sosialt fellesskap med andre vandrere. Dette er energipåfyll!

Tre og trivsel i

snekkerverkstedet
Gjennom Frivillighetssentralen har fire nevenyttige pensjonister innredet et snekkerverksted i Soknes leir. Her kan
alle komme med sine prosjekter, og er du ikke i stand til å
gjøre det selv, tar de gledelig imot oppdrag.
- Bjønnskremsel kanskje? Jeg har ikke noe
annet ord for det, sier Per og peker dit han
har tenkt å svi inn ”NM 2008”. Han laget flere
av disse bråkmakerne for salg under arrangementet i Frøsetmarka.
Alle foto: Tore Wolden

Mange oppdrag

De trives med flis i fingeren, hobbysnekkerne i Soknes leir. Per Kristian Vik (f.v.), Ola Lillebordal, Kåre Tilseth og Øyvind Løkken flikker på egne ting mellom oppdragene.

Det hele startet egentlig med at Ola
Lillebordal solgte huset sitt. Han har
vært en ivrig hobbysnekker lenge,
og over åra samlet det seg opp en
del utstyr han ikke hadde plass til i
den nye leiligheten. Løsningen dukket opp i en samtale med Trude
Heggdal ved Frivillighetssentralen,
og den begynte med ”hadde det ikke
vært artig om…”.

For, en ting er å få et sted å drive
hobbyen sin – like viktig er det å få
en sosial arena for flere med samme
interesse. Ola gikk sammen med
Kåre Tilseth, Per Kristian Vik og
Øyvind Løkken, tegnet avtale med
kommunen om leie av lokale i Soknes leir, og flyttet dit med sin samlede utstyrspark.

– Litt vin? Ola demonstrerer en pappvindispenser han har utviklet og laget selv.
Mot veggen bak ser vi et klaffbord han
har laget på bestilling fra en kunde.

Og de har mye utstyr til rådighet. Her
står en bordhøvel, båndsag, dreiebenk, for å nevne noe. Alt er i bruk
- hobbysnekkerne har mye å henge
fingrene i. De har mange oppdrag fra
private, fra reparasjoner av gammelt
håndverk i tre og bestillinger av nye
produkter. I ledige stunder pusler de
med sine egne prosjekter, og mange
nyttige, fine og pussige ting får form
i kjellerlokalet i den gamle militærleira. Inntektene fra aktiviteten går
uavkortet inn i drifta – det går med
en del trematerialer, skruer og spiker.

Åpent for alle

Snekkerverkstedet er i utgangspunktet åpent for alle som har interesse
for snekkering og trenger et sted å
holde på. Selv titulerer karene seg
for ”arbeidsledere”, i og med at de
stiller utstyret til rådighet og har et
overoppsyn med det som skjer i lokalene. Derfor har de funnet det best
å sette noen få betingelser for brukerne. Blant annet må du være over
18 år og skrive under på et egenansvarsskjema. Det har sammenheng
med at mye av verktøyet slett ikke
er ufarlig for ukyndige hender.
Snekkerverkstedet er åpent hver
mandag og torsdag mellom 09.00
og 13.00.
Nå er det feriestengt fra juni og
fram til skolene starter igjen, men til
høsten går karene på igjen. Da er du
hjertelig velkommen.
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Kultur

Kulturvukku 2008

”Vilt og vakkert”
Randalf Valle kommer med et foredrag fra
Canada til Kulturvukku. Villmannen har
også gått på ski gjennom Nordvestpassasjen,
loffet på Grønland og trasket New Zealand på
langs. Tør han utfordre Forollhogna?

Kulturvukku har nå klart å etablere
seg som et årlig arrangement i regi
av kulturavdelinga på kommunen.
Men sjøl om regien settes herifra,
ønsker vi hjelp av engasjerte lag
og foreninger som ønsker å gjennomføre arrangement i forbindelse
med Kulturvukku. Kulturvukku er en
samling av arrangementer under en
felles paraply som koordineres og
syes sammen av prosjektleder Ingrid Storlimo. De lokale arrangørene
har teknisk ansvar for arrangementene, mens Ingrid hjelper til med PR
og passer på så arrangementer ikke
krasjer med hverandre.

Friluftsliv

I år er temaet for Kulturvukku ”Vilt og
vakkert”. I dette ligger friluftsliv og
bruk av naturen i vid forstand. Base
for arrangementene er i år Budalen,

Kulturvukku i Midtre Gauldal arrangeres i år for tredje
gang, i år med temaet ”Vilt og vakkert”. Midtre Gauldal er
blitt Nasjonalparkkommune, og dette ønsker vi å markere
ved å vie hele Kulturvukku til friluftsliv og naturen i vid
forstand. Sett av datoene 14.–21. september.
og flerbrukshuset og Storbekkøya vil
bli en naturlig del av gjennomføringen. Av arrangementer som er klare
så langt kan vi nevne friluftsgudstjeneste ved Forollsjøen 14. september
og villmarkskveld med Randalf Valle
18. september. Valle er anbefalt av
Lars Monsen, friskusen sjøl, og vi
antar at Randalf ikke er mindre frisk
han heller.

Meld på!

Vi ønsker flere arrangementer til
Kulturvukku! Vi ber alle om å tenke
kreativt og komme med forslag hvis
de sitter og brenner inne med noe.
Vi ønsker at alle skal ha et kulturtilbud under Kulturvukku, så her er
det lov å komme med både store og
små arrangementer for både store
eller små.
Meld inn til Ingrid Storlimo på 975
34 768, eller ta kontakt med kulturavdelinga på kommunen.

Sigstein Følgerø og Sabine Horlemann under
konserten i Budal kirke under Kulturvukku i
fjor – årets arrangement vil også by på flotte
kulturopplevelser.

Stasbesøk fra Finland
Rektor ved Vasa kultur- og konstskola i Finland, Rolf Norman, var i
april på besøk i Midtre Gauldal for å
se hvordan kommunen driver med
kultur. I løpet av det fire dager lange
besøket, fikk han både orientering
om og opplevelse av kulturtilbudene
i kommunen. Han fikk møte rektorene i kulturskolene i Gauldalsregionen og ble orientert om kvalitetsutviklingsarbeidet.
Den finske skolen gjør det godt i
PISA-undersøkelsene, og skolelederne fikk et møte med Norman der
han redegjorde for det finske skolesystemet.

8

MGnytt nr. 2-2008

– Det er et sterkt ønske fra kulturskolen sin side om et videre samarbeid, sier Arnfinn Solem, kulturskolerektor i Midtre Gauldal.

Hos Singsås skolekorps: Rolf Normann fikk
se mange sider av kulturarbeidet i Midtre
Gauldal. Her er han på besøk under øving i
Singsås skolekorps.

Illustrasjonsfoto

Nytt fra lensmannskontoret
Av Lensmann Torill Næss Rostad

Fra 1.mai 2008 og frem til
30.september er det våpenamnesti og folk med ulovlige og uregistrerte våpen
slipper straff dersom de selv
kommer til politiet med våpenet.

Våpenamnesti
Det er viktig for politiet å få oversikt
over de våpen som fins og hindre at
ulovlige og uregistrerte våpen kommer på avveie og brukes til kriminelle handlinger. Ved å få slike våpen
inn i ordnede former kan man derfor
bidra til å forebygge kriminalitet og
ulykker med våpen. De som blir tatt
med ulovlige våpen kan risikere inntil 2 års fengsel.
I amnestiperioden kan man få levert inn skytevåpen for destruksjon
eller man kan få gjort våpenet varig
ubrukbart. Det er også mulig å få registrert våpen som er registreringspliktige.
Under frakt skal våpenet være tildekket, helst oppbevart i eske, koffert el. Våpenet må være tømt for
ammunisjon. Dersom man ønsker
å levere inn sprengstoff og granater
er det viktig at publikum tar kontakt
med politiet på forhånd for avtale

om henting. Sprengstoff og granater
skal IKKE fraktes fra det stedet det
befinner seg på.

Under amnestiet får den enkelte våpeneier anledning til:

– innlevering av alle typer våpen
for destruksjon
– registrering av ikke-registrerpliktige skytevåpen
– tilretteleggelse for videresalg
– muligheter for å gjøre skytevåpenet varig ubrukbart (deaktivering)
– innlevering av ammunisjon
– innlevering av sprengstoff, granater mv.
– innlevering av våpen som er forbudt å erverve, eie og inneha
Defekte våpen er å betrakte som
registreringspliktige så lenge de ikke
er gjort varig ubrukbare på en slik

måte at de ikke kan tilbakeføres til å
kunne avfyre skarp ammunisjon.
Det er adgang til anonym innlevering av våpen som ”eier” ikke ønsker
å beholde eller selge.

Gebyr:

For etterregistrering av registreringspliktige skytevåpen skal det
betales gebyr etter gjeldende regler.
Kr.860,– for 1. våpen og kr 430,– for
andre. For deler kr. 215,–
For hagler som er lovlig ervervet
av nåværende eier før 1.oktober
1990 skal det ikke betales gebyr.
Utgifter til plombering av våpen dekkes av eier.
Vi tar imot våpen hver dag i åpningstiden 0800–1500.
Ønskes nærmere informasjon, ta
kontakt med lensmannskontoret på
tlf 72 43 30 00.

Uteksaminerte
helsefagarbeidere
Det første kullet som har tatt helsefagarbeiderkurs gjennom Studiesenteret var nylig oppe til avsluttende eksamen. Foran fra venstre:
Haldis Nyrønning og sensorene Arnhild Degerud og Britt Brastad,
til daglig lærere ved Kvinesdal videregående skole. Bak fra venstre:
Lene Anita Olufsen, Olga Løkken, May Lisbeth Singsås, Kristin
Brekke, Kari Stafne og Tove Stafne. Sigrid Andersen, Monica Sitter og
Hilde Witzel var oppe til prøve senere på dagen, og ble ikke med på
bildet. Daglig leder Atle Øien ved Studiesenteret vil kjøre i gang nytt
kurs fra høsten av, og oppmuntrer interesserte til å ta kontakt.
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GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
nye inntrykk og opplevelser som de
tar med seg i videre utdanning og arbeidsliv.

Studieturer

Rektor
Halvar
Kjelås.

Vi er i avslutningen av skoleåret og
da er det eksamen som har fokus.
Eksamensperioden, som går fra
22. mai til 16. juni, er en krevende
periode for både elever og skolens
ledelse. Det skjer stadig endringer i
eksamensform og måter for å gjennomføre eksamen på. Det blir mer
og mer vanlig at PC er et naturlig
hjelpemiddel for gjennomføring av
eksamen. Dette stiller store krav til
planlegging, og vi er avhengig av at
nødvendige tekniske innretninger er
operative, slik at elevenes prestasjoner ikke blir rammet at utenforliggende ting. Vi har gjort våre forberedelser og håper at eksamen blir
vellykket for alle parter.

Til Brüssel

I april og mai har mange av våre
elever vært involvert i internasjonaliseringsprosjekter. Tre elever på Restaurant- og matfag, sammen med
faglærer, ble invitert av OI! Trøndersk
mat og drikke A/S til å delta på verdens største sjømatmesse i Brüssel.
Bakgrunnen for invitasjonen var at
elevenes ungdomsbedrift fikk Mesterbrevprisen under Fylkesmessa
for Ungt Entreprenørskap i februar.
Elevene Iselin Mannvik, Mia Solberg
og Jan Kåre Flosand, hadde en meget opplevelsesrik tur med mange

Elevene i første klasse Studiespesialisering har vært en uke i Tyskland som gjenvisitt for besøket som
vi hadde av tyske elever tidligere i
vinter, og elvene i andre klasse Studiespesialisering har vært en uke på
studietur i Hellas.
Selv har jeg hatt gleden av å delta i
en ukes studietur, sammen med rektorene for de videregående skolene i
Sør-Trøndelag, til Finland og Russland. Det er overraskende å se hvor
mange likheter vi har i utdanningssystemene, men det er også klare
forskjeller. I Finland, som er et land
som scorer godt på internasjonale
undersøkelser, er det kanskje en annen kultur for læring enn den som vi
har i Norge. Forelderengasjementet
er større, og det å være flink i skolen er kanskje mer ansett og betydningsfullt enn det er her hjemme. På
spørsmål om hvorfor de finske skolene scorer godt i undersøkelser, så
svarer de: Gratis mat i skolen (varmt
måltid for alle), god lærerutdanning
og samfunnets/foreldrenes holdning
til skole og utdanning.
I Russland er det veldig mange
som søker til og går på høyskole/
universitet. De har fokus på kunnskap, og de er mer opptatt av å
lære fremmedspråk enn det de var
tidligere. De er også mer opptatt av
kunst og kultur enn det vi er. Felles for oss alle er at det er den europeiske skolepolitikken som i stor
grad styrer utdanningspolitikken i de
europeiske land.

Gauldal skole- og kultursenter

For vår egen skolepolitiske utvikling

Chez Leon: Elever på Chez Leon
– Grand Place Brüssel.

er det fokus på samarbeidsprosjektet Gauldal skole- og kultursenter. Vi
er nå inne i en fase hvor prosjektet
krympes og effektiviseres for å få til
så lave kostnader som mulig, øke
sambruken og samtidig holde funksjonaliteten oppe. Samspillgruppen,
som er sammensatt av planleggere, entreprenører og brukere, var
sammen på Bårdshaug den 15. mai i
et brukerseminar hvor planleggerne
fikk de siste innspill før forprosjekt
legges fram for fylkeskommunal
behandling. Etter min mening, så
har prosessen som har forgått siden
oktober 2007, vært en meget positiv prosess, og jeg er godt tilfreds
med resultatet. Dess mer vi arbeider
med prosjektet, ser jeg mer og mer
at behovet for ny skole er økende.
Det skyldes ikke bare at vi i dag har
mangler og funksjonelle krav ut fra
lover og forskrifter, men mer ut fra
samfunnets behov for å satse på
skole og utdanning. Samvirket mellom videregående, ungdomsskole,
kulturskole, idrettshall, bibliotek og
kultursal, som vi får til i GSK-prosjektet, er et unikt tilbud som vi bare
har mulighet for å få til i et slikt prosjekt. Skal vi løse dette hver for oss,
så blir kostnadene større for hver
enkelt, og vi får ikke til å skape det
unike samspillet som er den store
kvaliteten i GSK-prosjektet.
Vi avventer nå politisk behandling
i fylkeskommunen i august – september, og jeg håper det blir politisk
tilslutning for å realisere prosjektet.
Skjer det, og kommunen holder fast
på de vedtak som er gjort i økonomiplanen, så er det realistisk med byggestart vår 2009 og at vi kan flytte
inn i ny skole ved skolestart høsten
2010! For Midtre Gauldal vil det være
et skolepolitisk løft i riktig retning,
som er i tråd med nasjonale målsettinger, og som er framtidsrettet og vil
bidra til å opprettholde kommunens
renommé som en skolekommune,
med de fordeler det er.

Mattliden: Kantine for 1100 elever i en 1–12
skole – Mattliden Gymnasium i Helsingfors.
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”

gir mennesker
muligheter”

NAV tilbyr ulike AMO-kurs for registrerte arbeidssøkere.
Ett av dem er ”Veien til Arbeid”, som har en varighet på til
sammen 20 uker. Kurset inneholder en teoriperiode på 8
uker, samt en praksisperiode på 12 uker.
Målet er å avklare, kvalifisere og formidle arbeidssøkere til
ordinært arbeid.
Veien til Arbeid er et arbeidsmarkedskurs som NAV arrangerer i
samarbeid med Euroskolen som
kursarrangør. Innholdet i kurset ligger i navnet: Hva må til for å komme
i arbeid?
I tillegg til konkret jobbsøking
(skrive CV, søknad, trene på jobbintervju etc.) er personlig utvikling et
sentralt tema. Deltakernes egenskaper og interesser, holdninger til arbeidslivet, selvinnsikt og ikke minst
motivasjon står i fokus.
Veien til Arbeid er derfor en prosess som gjør hver enkelt deltaker
bedre kvalifisert som arbeidssøker,
og bedre rustet til å møte de krav og
forventninger som arbeidslivet representerer.
Praksisperioden på 12 uker bidrar
til økt kunnskap om arbeidslivet generelt og erfaring innenfor konkrete

bransjer og bedrifter spesielt. Praksisperioden er for mange en døråpner til arbeidslivet, med blanke ark
og nye muligheter.
En av deltakerne på Støren, Maria
Terese Ydse, deler gjerne sine erfaringer fra kurset. Hun er svært glad
for muligheten hun har fått gjennom
NAV og Veien til Arbeid. Kurslederne
i Euroskolen har bidratt til økt motivasjon, og vært gode samtalepartnere i prosessen. Hun understreker
kursets fokus på deltakerne som enkeltindivider, men også fellesskapet
og samholdet i gruppa. Kontinuerlig
oppfølging har gjort at hun har følt
seg trygg og ivaretatt i kurssituasjonen.
Videre poengterer hun at det gode
samarbeidet mellom NAV og Euroskolen har vært svært konstruktivt
og bidratt til at hun har kommet et

Maria har tatt maskinførerbeviset og jobber
på lag med gutta. Kjell Fossum kan føle seg
trygg for hjullasteren.

skritt videre. Kurset er løsningsorientert og behovsrettet for deltakerne.
– Gjennom økt motivasjon, råd og
veiledning, har jeg blitt bedre rustet
som arbeidssøker, sier hun.
Maria har tidligere yrkeserfaring
som pubvert, anleggsgartner og
skogsarbeider. Hun har alltid hatt en
forkjærlighet for skog og stein. Nå
får hun endelig mulighet til å realisere drømmen sin om å jobbe med
steinutvinning. I kursperioden har
hun tatt maskinførerkurs, og får dertil egnet yrkespraksis hos AS Trønder Granitt, Støren. Maria berømmer
mottakelsen hun har fått av karene
i steinbruddet på Folstad. Kjell og
Leif har en positiv innstilling, og de
er flinke til å lære bort.
Maria føler at hun har fått en ny
start. – Om det ser mørkt ut, ikke gi
opp. Ikke sitt hjemme i stua og tro
at det ikke finnes muligheter. Prøv
Veien til Arbeid, kanskje finner du
løsningen din der, sier hun.

NAV – kontorets åpningstid:

09.00 – 15.00
Dersom du ønsker å nå oss utover
åpningstid, ta kontakt for en avtale.
Vårt telefonnummer er
73 43 70 00 og sentralbordet er
åpent mellom 08.00 – 15.30

Maria Therese Ydse har fått mulighet til å realisere drømmen sin gjennom NAV og Veien til
Arbeid: – Om det ser mørkt ut, ikke gi opp!
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
Sommer 2008 (revidert 23. mai 2008)

DATO

TID

25.6.
18.00
		
27.–		
29. juni		
28.6.		
		
30.6.–		
5.7.		
5.7.
21.00
		
8.8.
21.00
		
13.8.
17.30
		
15.8.
21.00
10.8.
11.00
10.–		
17.aug.		
		
		
		
23.8.		
30.8.
10.00
		
5.9.		
		
6.9.
21.00
7.9.		
14.9.–		
21.9. 		
		
		
		
		
		

ARRANGEMENT

STED

Historisk vandring fra Lappland til Godøien. Rognes.
Rognes
Oppmøte museet kl 18.		
Gaula Laksefestival. Konsert m/Stage Dolls, Asgeir-show,
Støren Idrettspark
familiekons. m/Celine, fiskekonkurranse, utstillinger m.m.
Off. fest i forbindelse med Laksefestivalen.
Støren idrettspark
Musikk: Stage Dolls
KULTURLEIR for barn på Prestgarden, Støren.
Støren
Framvisning lørdag 5.juli.
Plattfest på Singsås Kulturarena. ”Erik og Kriss” og
Singsås
”7. far i huset”.
Plattfest på Singsås Kulturarena.
Singsås
Musikk: DDE og LOST (oppvarming)
Historisk vandring øst for Ramstadsjøen.
Ramstad
Oppmøte på museet kl 17.30. 		
Plattfest i Klettheim med Jhohans.		
Slåttedag i Blåola i Endalen
Budalen
ADRENALIN-VUKKU i Midre Gauldal.		
10.8. Familiedag i Buosen.
11.8. Søtfjellet-opp (bakkeløp)
13.8. Løkkja-opp (sykkelløp)
16.8. Max Pulse rulleskirenn (Haukdalen, Budal)		
Loppis i leiren (Loppemarked)
Snurruhagen leir Støren
Guidet rundtur i Endalen, Budalen.
Budalen
Oppmøte Støren museum kl 10.00. 		
Jubileumskonsert Soknedal kirke – 75 år.
Soknedal kirke
Lokale kulturaktører deltar. 		
Offentlig fest med Grannes
Soknedal
Festgudstjeneste – Soknedal kirke 75.år
Soknedal kirke
Kulturvukku i Midtre Gauldal. Tema: ”Vilt og vakkert”
Budalen og flere
Fokus på friluftsliv og nasjonalpark. Base: Budalen
steder i
14.9. Friluftsgudstjeneste v/Forollsjøen/fottur
kommunen
18.9. Foredrag v/Randulf Valle om Forollhogna og Canada
Annet: ekstremsport i Buosen, kortreist mat,
”langsom tid i pilegrimenes fotspor”, konserter, skogdag/aktiviteter for skolen/barn m.m.		

Bygdebøker

KULTURPRISEN 2008

Vi minner om at den nyeste bygdeboka for
Budalen, utgitt i desember 2006, er å få kjøpt i
Servicetorget. Prisen er 600 kr.

SPILLEMIDLER 2009

Her kan
du også få
kjøpt alle de
andre bygdebøkene, kulturhistoria og
annen lokal
litteratur.

ARRANGØR
Støren museum og
hist.lag
Gaula Laksefestival
Gaula laksefestival
Kulturskolen

Støren museum og
hist.lag
Slåttekaran i Blåola
Gaula Adventure

Støren sp.klubb
Støren museum og
hist.lag
Soknedal menighetsråd
Sokna IL fotball
Soknedal menigh.
Kultur-fritidvoksenopplæring
Lag/foreninger

– Forslag til kandidater sendes kulturavdelinga
innen 1. september.
– Søknadsfrist 1. oktober.

LEDIGE BOLIGTOMTER
i Frøsetløkkja boligfelt på Støren
Vi har 2 ledige tomter i boligfeltet – B5 og B7.
Interesserte kan melde seg til Midtre Gauldal kommune, enhet for eiendom og kommunalteknikk.

