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Gode sambygdinger!
En sommer er på nytt passert og vi er på vei inn i ei anna årstid. Vi som er i den politiske ledelsen i kommunen har også
skiftende oppgaver. Mange oppgaver som kanskje ikke alle
er klar over at vi jobber med og er svært opptatt av å klare på
en god måte. Vannforsyningen til Støren-området er viktig. Alle er etter hvert klar over
at det er vedtatt planer for hvordan vi skal sørge for godt og sikkert vann i kommunesenteret i framtida. Det er store forandringer som er planlagt og det er grunnvann som
i framtida skal sikre godt vann. Dagens kilde blir i beste fall reservevannkilde. Det vil
bli bygd flere høydebasseng for å utjevne trykk og sørge for stabilitet i leveringen til
enhver tid. Det vil også bli foretatt store utskiftinger av rørledninger. Ledningsnettet
er gammelt, men det er ingen fare forbundet med gamle rør. Vi ønsker en langt bedre
sikkerhet og kvalitet på vannet. Arbeidet er planlagt og er i anbudsfasen.
Rehabilitering av Fv. 622 er snart avsluttet. Enda en fylkesvei er opprustet og vi
har mindre av de store utfordringene på fylkesveinettet. Omtrent halvparten av fylkesveiene i kommunen fikk med dette et løft og en langt bedre framkommelighet.
Kommunens bidrag ble stort tatt i betraktning av at dette er en fylkesvei, men alle er
enige om at dette var nødvendig. Gratulerer med ferdig vei!
Kommuneplanens arealdel 2008 – 2020 er ute til 2.gangs behandling og – offentlig
ettersyn. Når vi kommer så langt at den er ferdig vedtatt har vi en god plan som det i
lang tid er jobbet godt med. Tilrettelegging av bolig og industriområder er viktig. Jeg
føler vi med denne planen har gode muligheter til forutsigbarhet inn i framtida.
Skole og helse er de store områdene som vi har stort fokus på. Kommunestyret har
lagt vekt på hvordan vi skal innrette oss i framtida med en omfattende plan for helse
og omsorgstjenestene i kommunen. De samme utredningene skjer på skole i løpet av
høsten og kommunestyret får denne utredningen til behandling i løpet av september/
oktober.
Jeg ønsker dere alle en fin høst!
Erling Lenvik

Rådmann
Velkommen høst!
Foto: Visuell UB
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Denne utgaven av MG-nytt viser noe av mangfoldet av
aktivitet i kommunen. Skolene og barnehagene er i gang
etter ferien, og også frivillige lag og organisasjoner har
stor aktivitet etter en roligere periode i sommer. Det store
engasjementet i lag og organisasjoner er av stor verdi, og
ikke minst er det positivt når frivillige aktører inngår i samarbeid med det kommunale tjenesteapparatet. Her vil jeg
særlig nevne initiativ fra lag og organisasjoner som ønsker å bidra når det gjelder
framtidig organisering av eldreomsorgen. Dette er positivt og viktig for at vi sammen
skal lykkes med å skape et godt lokalsamfunn.
Det skjer ellers mye spennende på kulturområdet i september. Kulturvukku begynner nå å bli en tradisjon, og i år er det fokus på natur, friluftsliv og nasjonalparkområdene. Her er det et mangfold av tilbud, og arrangementet har fått benevnelsen
”Vilt og vakkert”. Koblinga mellom kultur, frivillighet og natur er flott markedsføring
av kommunen. En annen viktig satsing er bygdeutviklingsprosjektet som benytter
betegnelsen ”På ville veier” i sin markedsføring. Dette prosjektet har nå kommet godt
i gang takket være dyktige og engasjerte aktører.
I en tid med konkurranse om bosetting og arbeidskraft er det viktig å framstå som
en attraktiv kommune. Noe det arbeides med er å styrke vår miljøsatsing slik at vi
kan markedsføre oss som en ”grønn” kommune med store naturverdier. Som et ledd
i kommunens miljøstrategi arbeides det med miljøsertifisering av kommunens virksomhet. En arbeidsgruppe er også i gang med å utvikle en lokal klima – og energiplan
slik at vi kan bidra aktivt i forhold til de globale miljøutfordringene.
Økonomi er fortsatt en stor utfordring for oss slik det er for svært mange kommuner. De økonomiske rammene for neste fireårsperioden er utgangspunktet for arbeidet
med en fireårig handlingsplan og økonomiplan som blir en hovedarbeidsoppgave for
administrasjon og politikere de nærmeste ukene. Dette er et viktig arbeid for innbyggere og bruker av kommunale tjenester, så vi forventer stort engasjement også denne
gangen!
Med ønske om en fin og solrik høst!
Grethe Metliaas

På jobb i kommunen

«Her er den flotte skolen vår som nesten er helt ny»

Støren barneskole!
Hei!
Vi er tre jenter som akkurat
har begynt på sjuende trinn.
Nå vil vi fortelle dere litt om
hvordan det er å gå på Støren barneskole.

«Noen av elevene var på fisketur i fjor. Karoline Kristin Vognild fikk den største fisken»

Skolen vår er nesten helt ny. Inne er
det lyst og trivelig. På barneskolen er
vi ca. 250 unger.

«Vi fikk prøve kasseklatring på leirskolen. Her
er det Martin Aasen som prøver å nå toppen»

Uteområdet vårt er stort og vi har
f.eks: to fotballbaner, humpedysse,
klatrestativ og mye mer. Om vinteren har vi en stor akebakke med
to store hopp der mange er. I tillegg
har vi en skøytebane som er populær. Om sommeren er akebakken
en sykkelbane. De som går på sjette
trinn blir også faddere til de nye førsteklassingene. Dette for at de nye
skal bli trygge på skolen vår.
Her er noe av det vi bruker å gjøre
gjennom skoleåret

fjor dro 5, 6 og 7 trinn. til Gynnildfjellet. Det var gøy!!!
De minste drar til lavvoen og griller og leker.

OM HØSTEN:

Om våren drar vi også på turer, noen
drar til fjæra mens andre bruker
nærområdet vårt.
Jentene tar fram hoppetauet igjen
og guttene tar fram fotballen. Sykkelen tar vi også fram. Den bruker vi
i sykkelløypa vår. I tillegg bruker sjuende trinn å dra på leirskole. Vi dro
i fjor til Ålvundfjorden og Solhøgda
leirskole. Det var veldig morsomt.

Hver høst pleier vi å dra på tur, og i

OM VINTEREN:

Vi har også landhockeyturnering for
de på 5 til 7 trinn om vinteren. De
som vinner, får pokal og diplom. Til
jul har vi juleverksted, der vi lager
julepynt, kort og mer. Vi drar også
ofte på skiturer.

OM VÅREN:

OM SOMMEREN:

Om sommeren er det fri!
Vi synes det er bra å gå på Støren
Barneskole. Det er mye å gjøre ut i
friminuttene, og lærerne er snille.
Med hilsen
Ingrid Larsen, Line Rønning Bakås
og Maria Aunmo Fløttum
«Her er hele gjengen samlet på vei inn til Innerdalen»
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stavla

Første lørdag på oktober er
det igjen klart for Bygdadag
i Soknedal. Det tradisjonelle
landbruksarrangementet har
blitt en aldri så liten folkefest, med korpsmusikk, taler
og, selvsagt, mønstring av
dyr. Før årets begivenhet
braker løs, kan vi mimre litt
over bilder tatt under Bygdadagen i fjor.

Kalvekos: Publikum langs mønstringsringen fikk også å ta på kalvene. Det er Ellen Fagerbekk
til venstre som har med seg kalven 60 Amalie og Elise Fagerbekk som leier rundt på 58 Mia.

Størst på kalvemønstring
Budalsk svingom:
Et nytt og populært
innslag på bygdadagen
var sang og musikk fra
senen i Soknahall. Musikkgruppa fra Budal ga
folk en anledning til å ta
en svingom.
Foto og billedtekster: Oddny Opland

Kom og kjøp: Sokna 4H i Soknedal
hadde stand i Soknahall hvor de solgte
blant anna sjøllaga såpe. Fra venstre
Ole Erik Røe, Andreas Stenbro, Sigrid
Elise Bordal, Line Moen Aune og Marita
Johansen.

Hva går i
papirdunken?
Kildesortering er ikke alltid
like enkelt. Hvordan skiller
en for eksempel på papirasket? Her er noen tips.
JA: Drikkekartong – skylt, gjerne
brettet og stappet, aviser, ukeblader,
bøker, tidskrifter, bølgepapp, kartong
o.l. Vinduskonvolutter skal også gå i
papirdunken, hvis noen lurte på det.
NEI: Matpapir, sterkt tilgriset papp
og papir, innpakkingspapir og gavepapir.
Informasjon om all sortering står på
våre hjemmesider:
www.envina.no
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Miss Spel: Så flott var dette spellammet til
Eivind Fagerbekk at det fikk hvit sløyfe
og missetittel på bygdadagen i Soknedal
i fjor. Det er Ole Erik Røe og Arnt Even
Røe som viser fram lammet.

PURKERING
Vi planlegger en purkering i Sør-Trøndelag.
Navet er under planlegging.
Og vi trenger flere satellitter.

Er du interessert?
Ta kontakt med Midt-Norge Slakteri AS
Tlf. 74 08 30 00 eller 958 12 818

stavla

Oppstart i
Støren barnehage
Opp s l a g

Mange barn og foreldre starter i disse dager opp i barnehage
for første gang. To av mødrene hadde dette å si om oppstarten i Støren barnehage.
Anette Amdal
– mor til Oline (1 år):
– Jeg var veldig spent, men oppstarten har gått kjempefint. Oline starta
på ei lita avdeling og det synes jeg er
en kjempefordel. Det er og en fordel
at jeg kjenner en del av de ansatte
og de andre foreldrene.

Merethe Røttum
– mor til Emma (1 år):
– Det er stor forskjell på å levere en
ettåring, mot en 3-åring. Jeg synes
ettåringen er liten, men ser at hun
slår seg fort til ro. Jeg kjenner barnehagen fra før og vet at Emma får
det bra her. Jeg var veldig godt fornøyd med barnehagen da de to andre barna gikk her.

Full barnehagedekning

Det er full barnehagedekning i Midtre Gauldal kommune, sett under ett. Enkelte barnehager har fullt opp, så kanskje har ikke barnehagen nærmest
deg ledig kapasitet. Men innenfor kommunegrensen er det altså mulig å få
plass.

Orientering fra Midtre Gauldal legekontor
Legekontoret får en del forespørsler på telefon hvor det er ønskelig
å snakke direkte med fastlege. Det
kan gjøres i en viss grad, men ikke
alltid. Legekontoret ønsker å gjøre
rede for sine rutiner omkring dette.
Legekontoret har i alle år hatt rutiner
for å håndtere pasienthenvendelser. I
legenes avtalebøker finnes timer for
øyeblikkelig hjelp (ø-hjelp), halvøhjelp, kontroller og vanlige timer. Vi
ønsker i størst mulig grad at pasientene skal forholde seg til sin fastlege,
men ved ø-hjelp kan det noen dager
være vanskelig da ikke alle leger har
timeavtaler hver dag. De kan være
opptatt med kommunale oppgaver
som tilsyn ved helsesenteret eller
helsestasjon, være på møter eller
kurs og lignende. I slike tilfeller blir
det som haster ivaretatt av de leger
som er til stede. Hver dag har en av
legene ansvar for ø-hjelp, enten det
gjelder utrykninger eller pasienter
som kan møte på kontoret.
For at medarbeiderne skal kunne
prioritere best hvem som trenger

de ulike hastegrader for time, er de
avhengige av at pasientene gir nødvendige opplysninger om hva problemet er. Det blir da medarbeidernes faglige kompetanse samt skjønn
og erfaring som avgjør hvor raskt
vedkommende tilbys time. Hvis alle
skulle fått time så snart som de selv
ønsker, ville avtalebøkene til legene
bli helt ustyrlige. Det sier seg selv at
de som har legetime, må få et minimum av tid til disposisjon. Det er
daglig så stor pågang for å få kontakt med lege, at medarbeiderne er
helt avhengige av å kunne vite hva
den enkelte ønsker for å kunne fordele de timer vi har til disposisjon.
De som vil vente på ordinær ledig
time, får selvfølgelig det uten at de
må oppgi noen grunn for timebestillingen.
Skulle det være problemstillinger
medarbeiderne mener bør vurderes
raskere enn vedkommende fastlege
har ledig tid for, spør vi alltid legen
om hva han anbefaler og eventuelt
ringer tilbake til pasienten.
Når det gjelder telefontid med le-

gene, er dette gjort mulig i begrenset
grad. Mange ting av det pasientene
vil spørre lege om, kan medarbeiderne også svare på. Det som står i
forskriften om rådgivning pr. telefon,
kan godt gis av medarbeidere og ikke
bare av legene. De fleste henvendelser tilsier legetime, da det er få problemstillinger legene kan ta stilling
til over telefon. Etter instrukser fra
legene, er medarbeiderne bedt om å
undersøke hva en forespørsel om telefonkonsultasjon gjelder før det settes opp tid for slik kontakt med lege.
Skulle telefonkonsultasjon være aktuelt, ringer legene tilbake til pasienten når de har tid.
Vi håper denne orienteringen vil
være til hjelp for våre brukere for at
dere bedre kan forstå hvordan vi arbeider.
Vi ønsker også å gjøre oppmerksom på at vi kan nås på nett for time
bestilling og fornying av resepter.
Internettadresse:
www.midtregauldal-lege.no
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Verdensdagen 2008

stavla

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal markering. Initiativet til å markere dagen ble tatt i 1992 av World
Federation for Mental Health og Verdens helseorganisasjon
(WHO). Formålet med Verdensdagen for psykisk helse, som
hvert år markeres 10. oktober, er å ha en spesiell dag hvor
psykisk helse står i fokus verden over.
Av Bjørg Krogstad, leder for psykiatritjenesten

Markeringen av Verdensdagen for
psykisk helse gir plass for alle! Hvert
år velger World Federation og Mental
Health ut et tema for Verdensdagen,
men dette er ikke bindene, og enkelte år velges et tema som gjelder
vårt land. Det oppfordres til samarbeid mellom ulike grupper, til å tenke
nytt og til å bli med på en markering
som har positiv vinkling av psykisk
helse. Selve Verdensdagen er 10. oktober, men 1. til 10. oktober vil være
et ”Verdensdags-høydepunkt”, med
store og små arrangementer rundt
om i landet.
Også i år ønsker Mental Helse og
enheten for Helse og familie å markere Verdensdagen for psykisk helse
i Midtre Gauldal kommune.
Dette gjøres i Folkets Hus 01.10.08
på Støren.
Temaet i år er: ”Livet går opp og
ned, snakk om det”.
Vårt mål med Verdensdagen er
at synlige arrangement om psykisk
helse skal føre til færre fordommer
og mindre myter rundt det å være
psykisk syk. En psykisk helse har vi
alle sammen!

”Livet går opp og ned, snakk
om det”

Det er en fin måte å formidle at
psykisk uhelse kan ramme oss alle.
Verdensdagen vil derfor i år rette
oppmerksomheten mot betydningen
av å snakke åpent om det man sliter med og være en god venn som
gir støtte. Det er ofte ikke mye som
skal til; noen ord som viser at du bryr
deg, noen spørsmål som kan hjelpe
deg til å sortere tanker og følelser, og
noen tips om hva du kan gjøre for å
hjelpe deg selv og andre.
Markeringen av Verdensdagen krever organisering og planlegging og at frivillige stiller opp. Det
har vært et samarbeid med positive
aktører fra første stund. Et samarbeid mellom frivillige lag og foreninger, kommunen og bedrifter gjør at vi
tenker nytt og til at markeringen blir
en positiv vinkling av psykisk helse.
Kveldens tema blir fokuset, med
innslag av egenerfaringer, sang, musikk, glede og humor.
Det er gratis inngang, gratis bevertning i pausen, loddsalg med flotte gevinster.
Vi håper på et stort oppmøte.

Psykisk helse er et politisk
satsingsområde. Det er
vedtatt en opptrappingsplan som skal gi et bedre
tilbud for dem som trenger
hjelp på grunn av psykisk
lidelse. Planen gjelder i
tidsrommet 1999–2008.
Opptrappingsplanen nærmer seg slutten, men fokus på psykisk helse skal
fortsette også i årene som
kommer. Psykisk helse
etter 2008 – et politisk
ansvar.

Babysvømming

Pensjonist

Det er babysvømming i Størenhallen hver mandag
fra kl. 10.30–11.15 utover fram til skoleferien 2009.
Det koster 300 kr for 10 ganger, 50 kr for en gang.
Det er ingen påmelding.

Vaktmester ved Rådhuset Ottar
Rise har trådt inn i pensjonistenes rekker. Her takkes han av
av enhetsleder ved Eiendom og
kommunalteknikk, Stein Roar
Strand. – Jeg vet ikke helt hva jeg
skal begynne med, men jeg skal
ikke få noen problemer med å få
tida til å gå.

Babyen må være i følge med minst en voksenperson
og ikke være over 18 måneder gammel. Babysvømminga er et FYSAK-tiltak i samarbeid mellom Midtre
Gauldal Frivillighetssentral, Fysio-, Ergoterapitjenesten og jordmortjenesten i Midtre Gauldal kommune.
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Lykke til med pensjonist
tilværelsen!

Blind-Gudmund –
en unik håndverker
Gudmund Storrø var født i 1783 på gården Innistu på Storrø
i Budalen. Han fikk sykdommen barnekopper som sjuåring
og ble blind av dette. Derfor ble han også kalt Blind-Gudmund. Til tross for sitt handikap, greide han seg godt, og
han ble etter hvert en særpreget og kjent bygdehandverker i
Budalen.
Møblene Gudmund Storrø gjorde har et
klart særpreg. Det er ganske imponerende at
en blind har skjært ut og plugget sammen
denne stolen.

for snekkertradisjonene i bygda. Alf
Eggset sier sågar i sin bok at ”Gudmundstolen var forløperen for budalsstolen”.
Kilde: Alf Eggset, Fjerne tidsaldre

Har du møbler og gjenstander som
du vet at Blind-Gudmund har laget,
vil vi gjerne ha opplysninger om
dette.
Ta da kontakt med
Voksenopplæring.

Kultur/Fritid/

Stoldelene er festet med treplugger – det har holdt i bortimot 200 år!

Hans spesialitet var ”Gudmundsstolen”. Stolen du ser på
bildet er en slik ”Gudmundstol”, en barnestol som i dag
står på Skårvold museum på Støren. Nøyaktig tidfesting
av når stolen er laget, har vi ikke, men vi vet at den er
rundt 200 år gammel.
Det går mange anekdoter om Blind–Gudmund og
skjebnen hans. Med dragarkjelken overlessa med varer
drog han til Trondheim og slet seg de åtte milene til byen
for å selge varene sine. Kona hans, Kjersti, var ofte med
på turen. I Trondheim spaserte han i gatene, var innom
butikkene og fant fram til nattelosjiet uten problemer.
En gang var han på snekkerarbeid hos sognepresten
i Støren. Presten hadde vanskelig for å tro at en snekker
kunne være helt blind. Derfor satte han Gudmund til å
arbeide i en mørk kjeller – og resultatet ble like godt!
Kona hogg stolemner i skogen, og dro dem hjem på
kjelke. Ellers måtte hun utføre alt utearbeidet.
De siste åra kom Blind-Gudmund på legd. Han døde
79 år gammel.
Arbeidet til Gudmund Storrø fikk betydning for utviklingen av Budalen som handverksbygd mot slutten av
1800-tallet. Selv om ”Gudmundstolen” var en helt annen type stol enn budalsstolen, ble denne stolen viktig
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Bautastein på Singsås

Kultur

bygdemuseum rehabiliteres

Som veifarende forbi Singsås har
du sikkert sett den fem meter høye
bautasteinen/gravminnet som peker
skrått mot himmelen som et fruktbarhetssymbol. Det er nå ryddet
skog foran den slik at den igjen er
blitt synlig fra veien. Bautaen er den
største i Sør-Trøndelag og veier ca
2,5 tonn. Den har etter hvert fått en
faretruende helling og en stor sprekk
øverst.
Det blir et spennende arbeid med
å ”redde steinen” på Singsås Bygdemuseum i september og oktober i år.
Fylkesarkeologen Kristian Pettersen
har ansvaret for prosjektet som består av oppfylling av masse inntil for
å stabilisere terrassekanten. Steinen
skal sprites og konserveres i plast et
års tid for å stoppe forvitring og moseangrep, samt at den store sprekken skal limes og boltes.
Dette er et samarbeidsprosjekt

Foto: Visuell UB

Bautaen er kanskje det mest
praktfulle fortidsminnet i
bygda Singsås. Den er et
imponerende skue.

Den unike bautaen er på ny synlig fra riksvei 30 etter skogryddinga i området.

mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Midtre Gauldal kommune og
Statens Vegvesen. Domkirkens Restaureringsarbeider vil også bistå i
restaureringa av bautaen.
Bautaen er datert tilbake til 200600 e.Kr. (eldre jernealder). Det er et
mysterium hvordan denne kolossen
er ført hit og satt opp med mennes-

kelig kraft. En kan også spørre seg
om hvilken stor høvding i Singsåsområdet som har fått et slikt stort
gravminne over seg. Dette beretter
historien intet om. Men det finnes
sagn om jutuler som kastet steiner
når de ble sinte på hverandre. Slike
sagn finnes også om vår kjempestein.

UKM 2009
Nå går det fort til Ungdommens Kulturmønstring og Barnas Kulturmønstring,
henholdsvis 8. og 7. februar 2009!
Merk deg datoene du som har en drøm om å stå på en
scene og få framført det du brenner for innen sang,
musikk, dans, skuespill, eller få vist fram videofilm,
fotografi, design, billedkunst og andre kulturuttrykk!
Flere opplysninger kommer når det nærmer seg.
Internettsider: www.ukm.no
Kulturavdelinga/Kulturskolen
The Shame fra Singsås gjorde en bra figur i fjor, og kvalifiserte
seg til Fylkesmønstringa på Oppdal. I sommer varmet de opp for
selveste D.D.E. ved Singsås kulturarena.
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”Gjenbruksloftet”
ønsker mer brukt

Fra Kontor 4, innerst i gangen og til venstre ved den
gamle tannlegeklinikken i
Størenhallen, formidler Frivillighetssentralen slag og
kjøp av avlagt sportsutstyr
– til beste for miljøet.

Miljøvennlig

Mange par ski venter på nye eiere oppe på Gjenbruksloftet. Er behovet begrenset til den årlige
skituren i påska eller skolens skidag, er et par billige ski fra Frivillighetssentralen et ypperlig
alternativ.

Gjenbruksloftet er et idealistisk foretak som i praksis formidler brukt
sportsutstyr og treningsklær mellom
selger og kjøper. Konseptet fungerer
på den måten at folk som vil bli av
med avlagt utstyr, kan selge det gjennom Gjenbruksloftet. Selger setter
selv den prisen han/hun vil ha. Frivillighetssentralen tar et mindre gebyr
for handelen, som i sin helhet går til
drifta. Du kan selvsagt også velge å
ikke ta noe for det, og gi bort utstyret til sentralen – til gjenbruk for noen
andre.

Gjenbruksloftet

Kvalitet
Jens Aune, Rolf Hagestuen, Olav
Kjøtrød og Kåre Vongraven står for
den praktiske drifta av Gjenbruksloftet. I timen mellom 17.00 og 18.00
hver mandag og torsdag fram til 11.
desember, er en av dem på plass i lokalet for å ta i mot og formidle salg
av sportsutstyr. De eneste kriteriene
de har satt, er at utstyret skal være i
stand og klærne rene. Det gjenspeiles også i utvalget de har å vise fram
nå ved åpningen etter sommerferien.
Her er ski, skisko, skøyter med mer,
av god kvalitet og stand.

Frivillighetssentralen opprettet ”Gjen
bruksloftet” tidligere i år. Etter feriestengningen ved Størenhallen, er det
altså igjen aktivitet i lokalene. Det
første knappe halvåret fikk sentralen
inn en del vintersportsutstyr. Pågangen på dette har forståelig nok ikke
vært den største utover våren og
fram mot sommeren. Derimot skulle
det bli mer aktuelt i tida utover. Nå
som vi går mot vinter og sommersportene innstilles, håper de på å få
inn mye utstyr fra disse aktivitetene.
Gjenbruk er et stort miljømessig
pluss. Alternativet er å kaste til forbrenning. Et annet element i dette,
og som barnefamilier nok vil kjenne
seg igjen i, er at å kjøpe nytt utstyr
for hver knappe vekstperiode koster
mye penger etter hvert. Det igjen kan
være med på å begrense antall aktiviteter barna kan delta i. Gjennom
Gjenbruksloftet kan folk få tak i ski,
skøyter, fotballsko, håndballsko osv.,
alt billig, og uten store tap når alt må
skiftes ut igjen til neste år. Og når det
må det, kan det atter selges – gjennom Frivillighetssentralen og Gjenbruksloftet.

Salg og innbytte
av brukt sportsutstyr og
bekledning.
Åpningstider:
Mandager og torsdager mellom
17.00 og 18.00
Sted:
Størenhallen, 2. etasje
Velkommen!

(F.v.) Jens Aune, Olav Kjøtrød, Rolf Hagestuen, Trude Heggdal og Kåre Vongraven vil stimulere
til mer gjenbruk og mindre ”bruk-og-kast” fra sine lokaler i Størenhallen.
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Gauldal videregående skole

Rektor
Halvar
Kjelås.

Gauldal videregående skole:
Vi er godt i gang med et nytt opplæringsår. Oppstart av skoleår er
alltid spennende både med hensyn
til elevgrupper og elevtall. Vi er godt
fornøyd med både søkning og elevtall. Vi er særdeles glade for at det ble
søkere nok til Restaurant- og matfag, et tilbud som vi har hatt i mange
år, men som var truet på grunn av
manglende interesse blant 10. klassingene. Nå er undervisninga i gang,
og vi arbeider med å markedsføre
det slik at det neste år blir enda flere
søkere. Vårt mål er at vi i løpet av
få år får etablert andreårsnivået Matfag, i tillegg til tilbudet som vi har
på førsteårsnivå. Matfag er en sterkt
voksende næring i vårt område.
For de øvrige seks programområder er søkningen svært god, og så
godt som alle elevplasser er besatt.
Til sammen er det i overkant av 310
elever ved skolen. Gauldal videregående skole er ikke bare et lærested
for elever, det er også en arbeidsplass for omkring 70 personer. Med
det er vi en av de størst arbeidsplassene i kommunen. Det er en arbeidsplass med et utvalg av fagpersoner

som har både stor bredde- og dybdekompetanse. Dette er viktig for
skolen som organisasjon, men det er
også viktig for utviklingen av lokalsamfunnet. Skolens kompetanse vil
være med å speile tilgangen til, og
kvaliteten på, ny arbeidskraft. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv
er viktig for begge parter. Vi har et
dyktig personale og skolen oppnådde svært gode resultater ved vårens
eksamener, noe som vi er veldig
stolte over.
Fortsatt er Gauldal videregående
skole og Midtre Gauldal kommune,
interessante nok, slik at vi får godt

nok utvalg av søkere når vi søker
etter ny arbeidskraft, men vi ser at
vi har langt lavere søkertall enn det
skolene i Trondheim har. Det er viktig for utviklingen av skolen og det
er viktig for lokalsamfunnet, at vi får
tilgang til den beste arbeidskrafta
som er tilgjengelig når vi skal nyrekruttere. Skal vi få til det, må vi alltid
være opptatt av det å være attraktive. Her har vi alle et felles ansvar
for å bidra til at både vårt og kommunens omdømme er positivt. Vær
raus med din ros, vær varsom med
din kritikk!

I skolen er vi opptatt av læringsmiljø. Vi er opptatt av at elevene skal
få nok mosjon og at de læres opp til
å skjønne betydningen av et sunt og
riktig kosthold. Vi er opptatte av liv
og helse. Vi er opptatte av å forberede elevene til et ventende arbeidsliv slik at de blir til gangs mennesker som kan utvikle velferdsstaten
videre til det beste for oss alle. Alt
for mange ungdommer omkommer
i ulykker, og mange ungdommer har
ikke utholdenhet nok til å klare arbeidsdager med fysisk aktivitet. Vi i
skolen er opptatte av å skape sunne
og gode holdninger, men dette er en
oppgave som vi ikke klarer alene –
vi er avhengig av et godt samarbeid

med foresatte og samfunnet for øvrig. Her er vi alle rollefigurer, og det
er viktig at vi tar den oppgaven på
alvor.
For å bedre elevens læringsmiljø,
og for å øke læringsutbyttet, velger vi
i år spesielt å legge vekt på punktlighet, presist oppmøte, ikke spising og
mobiltelefonbruk i opplæringssituasjoner. Vi tror også dette er positive
bidrag for at elevene skal være enda
bedre forberedt på arbeidslivet.
Vår intensjon er at vårt arbeid skal
være til det beste for oss alle!

Tur til Håkkådalen

Kaffekos i nasjonalromantiske omgivelser…
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Den 26. august dro beboere ved
Soknedal tjenestesenter og frivillige
fra Frivillighetssentralen ut i Håkkådalen til gjestebud på Frøsetsetra.
Målet for turen var frisk luft, minner og sosialt samvær. Det er andre
år på rad de gjør denne turen ut i terrenget.
I fjor var det Ingrid Solberg som
losjerte følget, nå var Aslaug Solbergløkk vert hjemme på familie
setra.

Nymotens innretninger er ikke alltid pålitelige – da gassen viste seg gjenstridig, ble det
fyrt opp og grøten tilberedt på skikkelig vis.
Ingrid Solberg svinger sleiva.

gir mennesker muligheter

Ny sykmeldingsblankett fra
1. september 2008
Sykmelding? Eller kanskje ikke?
Ny sykmeldingsblankett ble innført fra 1. september 2008 og skal bedre kommunikasjonen
mellom legen og arbeidsgiver. Blanketten introduserer også muligheten for ”avventende
sykmelding”.
Den nye blanketten gir mulighet for
toveis kommunikasjon mellom legen og arbeidsgiver, i motsetning til
dagens sykmeldingsblankett som er
en enveis informasjonskanal.
I tillegg har legen større mulighet
til å gi klare råd og beskrivelser om
hva arbeidstakeren må unngå for å
kunne være i jobb, uten å opplyse
om diagnose.

To nye elementer

Den nye blanketten har to elementer
som ikke har vært der tidligere:” Avventende sykmelding” og mulighet

for kommunikasjon gjennom hele
sykdomsperioden.

Avventende sykmelding

Hvis du kommer til legen og er i en
situasjon hvor du ikke kan greie å
utføre ditt vanlige arbeid, kan det
hende du få en ”avventende sykmelding”. Det betyr at du ikke blir
sykmeldt i første omgang, når det
ikke er noe medisinsk i veien for at
du kan være i jobb hvis arbeidet blir
tilrettelagt.
Legen bekrefter at aktivitet er mulig og beskriver på sykmeldings-

blanketten hva du må ta hensyn til,
hvor lenge det må tas hensyn og gir
eventuelt også råd om hva som kan
gjøres. Blanketten tar du med til arbeidsgiver så raskt som mulig.
Er det umulig å tilrettelegge arbeidet, skriver arbeidsgiver en begrunnelse på blanketten. Denne tar du
med tilbake til legen som gjør den
om til en vanlig sykmelding fra den
dagen du fikk avventende sykmelding.
Avventende sykmelding gjelder
bare i arbeidsgiverperioden, som er
de første 16 dagene av sykefraværet.

Kommunikasjonskanal ved
sykmelding

Det er ikke bare ved kortere sykdommer og avventende sykmelding
at det er behov for kommunikasjon
mellom legen og arbeidsgiver. Både
sykdommen og mulighetene på jobb
kan endre seg underveis.
Fram til nå har det ikke vært noen
mulighet for skriftlig kommunikasjon mellom arbeidsgiver og legen
på sykmeldingsblanketten. Den nye
blanketten åpner for toveis kommunikasjon gjennom hele sykmeldingsperioden, med den sykmeldte som
mellomledd.
Ta gjerne kontakt med NAV Midtre Gauldal dersom du har spørsmål
rundt dette. Vi kommer gjerne ut på
arbeidsplassen for å informere om
den nye blanketten.
Gir veiledning: Den nye blanketten åpner for toveis kommunikasjon mellom arbeidsgiver og
lege, med den sykmeldte som mellomledd. Ann Norun Moen og leder ved NAV Midtre Gauldal,
Solveig Hofstad, bistår gjerne med veiledning i utfylling av skjemaet.

Det finnes mer informasjon om den
nye blanketten på: www.nav.no
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
Høsten 2008 (revidert 20. august 2008)

DATO

TID

26.9.

18.00 Rockekonsert med lokale band +

		

ARRANGEMENT

«The Hate Colony» (hardrock). Rusfritt

STED

ARRANGØR

Spiren Live,

Spiren Live

Rognes skole		Mob 926 24 115

27.9.

21.00 Offentlig fest

Soknahall

1.10.

18.00 Verdensdagen for psykisk helse. «Det går opp og ned,

Folkets Hus,

Helse/familie

		

snakk om det». Foredrag, kulturinnslag.

Støren		Mental helse

4.10.		

Bygdadag i Soknedal.

Soknedal, Soknahall

4.10.

21.00 Offentlig fest med Too far gone

Budal Flerbr.hus

18.10.

21.00 Offentlig fest

Soknahall

24.10.

18.30 Dansegalla for funksjonshemmede med Jan Borseths.

Størenhallen

Kulturavdelinga

				

i Midtre Gauldal

25.10.

Støren mannskor

16.30 Støren Mannskor 75-årsjubileumskonsert.

Støren kirke

		

Kirkekonsert hvor mange kor deltar.

Uke 45		

Rockemønstring (band fra flere kommuner)		

Kulturskolen

1.11.

21.00 Offentlig fest med Dænsebandet

Budal flerbr.hus

7.11.

19.30 Underholdningskveld/kulturkveld m/korps og solister

Soknahall

Soknedal skolekorps

8.11.

19.00 Cabaret «På ville veier» med Rognes songlag

Berghall

Rognes songlag

9.11.

15.00 Cabaret «På ville veier» med Rognes songlag

Berghall

Rognes songlag

Sokna IL

og
19.30
22.11.

21.00 Offentlig fest med Anne Nørsti. 18 års-grense

Soknahall

29.11.

20.00 Creedence-night med «Svarte-Per». Fest/dans

Spiren Live,		Spiren Live

			

Rognes skole

Inng. Kr 200

7.12.

Soknedal kirke

Kulturskolen

16.00 Konsert
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