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Med håp for framtida!
Hvorfor endre? Det er et spørsmål jeg har blitt stilt i høst.
Det er ikke enkelt å gi et kort svar på hvordan vi innretter
driften av de kommunale tjenestene i kommunen vår. Tre
ting er veldig vesentlig slik jeg ser det, økonomi, kvalitet og
framtid. Det legges nå opp til en opprusting og nybygging
som er helt nødvendig på de fleste skolene våre. Det dreier seg om investeringer i
størrelsesorden 200 mill. kroner. Et kolossalt løft for kommunen, men et løft som er
helt nødvendig.
Skal vi nå disse ambisiøse planene så må endringene til. Vi kan nå se framover
og glede oss over at vi nå skal starte lenge etterlengtede utbygginger. Det vil gi en
moderne skole med gode tekniske løsninger som fyller de krav som stilles til skolebygget både for lærer og elev. Mange er uenig i det som har skjedd, men det er også
mange som mener dette er rett. Lokaldemokratiet skal også i framtida bestå og da er
det helt klart nødvendig at vi uansett mening tar avgjørelsene til etterretning og ser
framover og gleder oss over det vi får til i åra som kommer.
Den verdensomspennende finanskrisen berører mange i vår kommune. Utryggheten mange etter hvert føler er reell. Vi skal i denne tida også tenke litt på alle som
blir utsatt for permitteringer og oppsigelser. Vi håper situasjonen bedrer seg og at det
meste normaliserer seg igjen. Dette kan ta tid og det er viktig at det offentlige Norge
sørger for å bidra på best mulig måte for å holde aktiviteten på et akseptabelt nivå.
Også i år ønsker jeg å rette en spesiell takk til alle ansatte i Midtre Gauldal kommune for godt gjennomført år. Det å være offentlig ansatt kan være krevende på mange
vis. Stort fokus på arbeidet som utføres og i offentlighetens søkelys hele tiden. Det er
i treffpunktet mellom den enkelte kommunalt ansatte og tjenestemottaker kvaliteten
på tjenestene oppleves. Måten dere alle møter kommunens innbyggere på er av uvurderlig viktighet. Blikket rettet mot virksomheten skal, og må vi ha. Dere skal alle vite
at ordføreren er meget godt fornøyd med det som utføres på alle avdelinger og nivå.
Tusen takk til dere alle sammen!
Til alle store og små i hele kommunen, ei riktig god og fredelig jul, og godt nytt år
til alle sammen.
Erling Lenvik

Rådmann
Budal kirke
Foto: Visuell UB
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Det siste året har vært preget av store endringsprosesser
i kommunen og også store politiske beslutninger. Hovedmålet med endringene er å få rom for nødvendige investeringer og da særlig skolebygg. Endringsprosesser er krevende da det betyr at vi må gi slipp på det som er kjent
og begi oss inn i det ukjente. Det er også slik at vi ikke
alltid ser hvordan den nye virkeligheten blir og det skaper
utrygghet for alle berørte. Utfordringen for oss som er ledere er å skape engasjement
og involvering i arbeidet med å etablere den nye virkeligheten ut fra de beslutningene
som tas i kommunestyret. En forutsetning for gode prosesser er at en aksepterer de
rammene som er satt av kommunestyret og at det er utgangspunktet for å finne gode
løsninger.
I dette nummeret av MG-nytt vil vi presentere den nye lederen for hjemmebaserte
tjenester som startet i jobben først i oktober. Han går til en vanskelig jobb, men har
klare ideer og ser hvor utfordringene vil ligge i framtida. Som kjent vedtok kommunestyret ny pleie- og omsorgsplan i juni i år, og vi er midt oppe i en vanskelig omstillingsprosess som berører både brukere, pårørende og ansatte. Det har vært mye
fokus på behovet for å redusere kostnader innen disse tjenestene, og planen skisserer
løsninger som skal gi gode tjenester innenfor en økonomisk ramme som kommunen
kan tåle. Et bærende prinsipp er at en skal søke å gi eldre mulighet til å bo hjemme
så lenge de ønsker det gjennom å satse mer på tiltak som kan gjøre dette mulig.
Av de investeringsprosjektene som en søker å gi rom for i økonomiplanen, er Gauldal skole- og kultursenter et stort løft. Kommunestyret har gjennom flere år ønsket
å få rom for å bygge et kulturhus. Gjennom et samarbeid med fylkeskommunen har
en sett muligheter for et fellesprosjekt med Gauldal videregående skole, og etter et
felles planleggingsarbeid foreligger det nå et forprosjekt som gir rom for både ungdomsskole, videregående skole og lokaler for kulturaktiviteter og kulturarrangement.
Fylkesrådmannen har i sin tilrådning anbefalt at prosjektet gjennomføres ut fra at det
gir gode fellesløsninger som både virker besparende og gir rom for viktig samarbeid.
Så er det opp til fylkesutvalget og vårt lokale kommunestyre å ta de endelige beslutningene.
Når MG-nytt leses, er det like før jule- og nyttårshelg og det er tid for noen fredfylte
dager før vi går inn i et nytt år.
En god jul og et godt nytt år ønskes dere alle!
Grethe Metliaas
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På jobb i kommunen

En julehilsen fra Støren

Av enhetsleder Berit Stornes

barnehage!

Støren barnehage er en fem-avdelings barnehage med Støren barneskole som nærmeste
nabo. Vi var den største barnehagen i fylket, utenom sykehusbarnehagene, da vi flyttet inn
i nytt bygg i Soknesøran i august 1999. Den gang var det bare behov for fire av de fem avdelingene. Heldigvis var kommunen så fremsynt at det ble bygget fem avdelinger, for
allerede etter ett år var barnehagen fylt opp.
Engasjerte ansatte

Vi er i dag 22 ansatte fordelt på 17,2
årsverk. Av dette er ett årsverk administrasjon og to årsverk er i forhold til
spesialpedagogisk hjelp og styrkede
tiltak. Barnehagen har førskolelærere i alle stillinger som pedagogisk
leder. Nesten alle assistenter har
fagutdanning som barnepleiere eller
barne- og ungdomsarbeidere. Vi har
førskolelærere med videreutdanning
i spesialpedagogikk, og dette året
går noen av dem på videreutdanning
i ”Kreativ bruk av IKT i barnehagen”.
Noen av assistentene går kurs i spesialpedagogikk på kveldstid. Det er
en styrke for barnehagen å ha et
personale som har god kompetanse,
og som likevel stadig er på jakt etter
å utvide denne. Mange av personalet
har arbeidet i Støren barnehage eller
en av de andre barnehagene i kommunen i 15-20 år. Jeg er utrolig stolt
og ydmyk over å få lede denne gjengen med fantastiske medarbeidere.
De viser stor grad av engasjement,
glød, humor og glede i hverdagen. I
bunnen av dette ligger en genuin interesse for å gjøre den enkelte ungen
sin tid i vår barnehage så god som
mulig.

Barna

Barnehagen har 85 barn fra 11 måneder til 5 år. En herlig gjeng med
unger som gjør livet som barnehageansatt verdt å leve. Det faller mange
gullkorn i løpet av dagen og det er
synd man ikke klarer å fange opp og
formidle alle disse.
Noe av det viktigste for oss i Støren barnehage, er at det skal kjennes godt å komme inn hos oss. Alle
skal føle seg velkomne og bli sett.
Dette gjelder for barn, foreldre, bes
teforeldre, personale, postbud og
melkemann. I vår barnehage skal vi

hilse, og møte alle med respekt og
åpenhet.
Vi jobbet tre år med sosial kompetanse som satsingsområde. I dette
var den utvikling vi hadde av voksenrollen i personalet den viktigste erfaringen. Det er ikke hva vi sier som er
det viktigste, men hva vi gjør. Skal
vi lære barn å ha respekt for andre,
lytte til andre, tørre å stå på egne
meninger, kontrollere egen atferd og
bry seg om andre ved å trøste, rose,
hjelpe og støtte er vi helt avhengige
av voksne som kan dette, og viser
det i egen væremåte i alle små situasjoner i hverdagen. Dette har vi øvd
oss på, og vi øver fortsatt.

Samarbeid

Med foresatte til 85 barn, er det ikke
alt alle er enige om. I tillegg er det
noen områder vi som barnehagepersonale gjennom vår kompetanse har
et annet syn på enn foreldre har. En
stor barnegruppe i barnehagen krever av og til andre valg enn det man
kan gjøre i familiesituasjonen. Det er
likevel viktig at foreldre blir hørt, at
vi i barnehagen tenker godt igjennom om vi kan imøtekomme behovene og at vi begrunner våre valg.
Både foreldre og personale har krav
på respekt for å ha ulike meninger.
Vi har i høst startet et arbeid med
miljøvern, og det arbeidet skal videreføres i tida fremover. Det er utarbeidet lokale rammeplaner for fagområdene ”kommunikasjon, språk
og tekst”, ”natur, miljø og teknikk”,
og ”antall, rom og form”. Disse har
vi arbeidet med i år, men det vil videreføres i 2009. Dette synliggjøres i
årsplanen for barnehagen.
Men det viktigste av alt er barna
– leken, vennskapet og å lære at akkurat jeg betyr noe her og nå.

Fadderbarn

Markens grøde, som er vårt faste
tema ved oppstart hver høst, var like
vellykket i år som ellers. Ungene står
på for å plukke bær, poteter, grønnsaker og ellers det naturen har å by
på. Turer i små grupper gjør ungene
kjent med hverandre og de arbeider
hardt for å bake, sylte og lage de produktene de skal selge på Verdensbarnedagen. I år ble inntekten kr.
12 800 og vi takker alle som kjøpte
varer og suppe av oss. Ungene har et
fadderbarn i Marokko som pengene
brukes til. Hun heter Hanane, er 8 år,
og bor i en SOS-barneby. Gjennom
dette opplegget får vi stort fokus på
å bry seg og ta vare på hverandre,
noe vi mener er viktig.
Nå starter vi snart oppkjøringen til
jul og gjett om både unger og voksne gleder seg. Husk, det viktigste er
ikke kakene, vaskingen eller pakkene, men å ha tid til hverandre og
å kose seg.
En riktig god jul og et godt nytt
år ønskes dere alle fra oss i Støren
barnehage!

– En herlig gjeng med unger som gjør livet
som barnehageansatt verdt å leve
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Sk o l e r o g b ar n e h a g e r

Hva mener brukerne om oss?
Våren 2008 gjennomførte de
kommunale barnehagene for
første gang en brukerundersøkelse blant alle foresatte
til barn i våre barnehager.
Vurderinger av det vi driver med, er
viktig for å kunne gi barna den beste
kvalitet på tilbudet som vi har mulighet for å gi. Gjennom foreldresamtaler, tilbakemeldinger fra barn og
foreldre og personalets egenvurderinger, får vi mange signaler om hva
som er bra og hva som ønskes forbedret.

Støren barnehage.

I barnehagen som overalt ellers er
det ulike meninger om ting. For å få
en samlet, mer strukturert vurdering,
er en slik undersøkelse et godt redskap. Dette under forutsetning av at
det foretas en bred og grundig analyse og drøfting av resultatene der
både brukere og personalet deltar.
I undersøkelsen svarte foreldrene
på hvor fornøyd de var i forhold til
ulike områder av barnehagedriften. Dette gjorde de på en skala
fra 1 (svært misfornøyd/svært liten
grad) til 6 (svært fornøyd/svært stor
grad). (Dersom femti foreldre svarte
3,5 som er en middels score, så ble
gjennomsnittet 3,5. Dersom 25 foreldre svarte 1 og er svært misfornøyd, mens 25 foreldre svarte 6 og
er svært fornøyde, ville også snittet
bli 3,5. Dette er et eksempel på viktigheten av å analysere og tolke resultatene på en god måte.)
Svarprosenten måtte være over
50 % eller det måtte være over 30
besvarelser for at resultatene fra den
enkelte barnehage skulle bli presentert. Dette er for å sikre at resultatene
er representative. I vår undersøkelse
fordelte svarprosenten seg med 73
% for Fagerlia barnehage, 53 % for
Singsås barnehage, 62 % for Støren
barnehage og 34 % for Budal barnehage som derved ikke er presentert
her.

å lære av hverandre. Hva gjør den
barnehagen som har mest fornøyde
brukere på enkeltområder?
Utenom det fysiske miljøet inne og
ute, som får dårlig score i Singsås
barnehage, er det ingen store avvik fra landsgjennomsnittet i undersøkelsen. Undersøkelsen gir likevel
barnehagene noe å arbeide med.
Felles for alle er brukermedvirkning
og informasjon. Resultatene er nå
under analyse og drøfting i foreldreråd, samarbeidsutvalg og personalet
rundt i barnehagene. Den enkelte
barnehage vil, ut fra sitt resultat,
sammen med foreldrene prioritere
konkrete forbedringstiltak og satsingsområder fremover.
Det skal gjennomføres ny undersøkelse allerede i februar 2009. Det
er viktig at vi gjennomfører undersøkelsen slik at det er samme foreldregruppe som svarer på undersøkelsen, som deltar i analyse og
vurdering.
For å øke svarprosenten er det
viktig at vi nå klarer å vise foreldrene at vi tar tak i det de er kommet
med av innspill. Ved å gjennomføre
brukerundersøkelser årlig, vil vi etter hvert kunne se vår egen utvikling
i den enkelte barnehage, og om vi
lykkes med å forbedre oss og opprettholde kvaliteten. Det er viktigere
enn å sammenligne seg med andre.

Hovedtallene viser:
Singsås barnehage.

Fagerlia barnehage.

Snitt
land

SørTrøndelag

Fagerlia
barnehage

Singsås
Støren
barnehage barneh.

Resultat for brukerne
Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Fysisk miljø
Generelt

4.9
5
4.5
5.2
5.3
4.6
4.5
5

4.8
5.1
4.5
5.2
5.2
4.6
4.4
5

4.9
5
4.5
5.2
5.2
4.6
4.5
5

5
5.1
4.7
5.3
5.3
4.6
4.3
5.2

4.6
4.9
4.1
4.9
5.1
4.9
3.1
4.2

4.9
5.1
4.5
5.2
5.3
4.5
5.2
5.2

Snitt totalt

4.8

4.8

4.9

4.9

4.5

5

Resultatene viser at de kommunale barnehagene våre har gode resultater. Med noen unntak ligger alle
barnehagenes resultat like over eller
under landsgjennomsnittet.
Det varierer litt mellom barnehagene hva foreldrene er mer eller mindre
fornøyde med. Dette kan vi bruke til

Budal barnehage.

4
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Det foreligger en egen rapport
med mer detaljerte tall. Den kan fås
ved henvendelse til servicetorget eller ved den enkelte barnehage.
Tusen takk til alle dere foreldre/
foresatte som tok dere tid til å svare.
Dette er verdifullt for oss.

Kultur

UKM 8. februar:

Vær kreative!
Av prosjektleder for UKM, Ingrid Storlimo

Ungdommene vet hva dette går ut
på: Stor scenerigg, mye lyd og lys
og profesjonell kunstutstilling. UKM
har lenge vært en stor begivenhet i
Midtre Gauldal, og påmeldingen er
nå i full gang.

Alle kan delta

Alle typer sceneinnslag, videoer og
kunst kan melde seg på UKM. Alle
ungdommer mellom 10–20 år kan
delta, men for å gå videre til fylkesmønstringa, må deltakerne være
over 13 år. I år arrangeres fylkesmønstringa på Kyrksæterøra i Hemne 12.–15. mars, og det blir en artig
helg for dem som kommer seg dit.
Deretter følger landsmønstringa i
Trondheim for de aller heldigste.

Årets topptursykkel
Årets topptursykkel gikk til Leidulv Enlid
fra Kotsøy.
Fjorårsvinner May Lenvik stod for trekningen, sammen med Ida Marie Berdal
fra G-sport, som sponset sykkelen, og
May Britt Aas.
Hele 98 personer besøkte alle toppene i
år, den yngre bare tre, den eldste er 76.

Det er nå klart for påmelding til UKM 2009 (Ungdommens
Kulturmønstring). I år arrangeres UKM i Midtre Gauldal
i Budal Flerbrukshus 8. februar, med Barnas Kulturmønstring dagen før. Alle ungdommer mellom 10-20 kan melde
seg på UKM, og det finnes nesten ikke grenser for hvilket
kulturuttrykk du kan delta med.
Et høydepunkt

www.ukm.no

Også for publikum er UKM en begivenhet. Gjennom en helaftens forestilling får de fremmøtte se kremen
av ungdomskulturen i vår kommune.
Mange har nok både fått hakeslepp
og bakoversveis både av kreativiteten, tempoet og gleden ved å fremføre sine innslag. Og kunstutstillingen
har vist en mer stillferdig, men ikke
mindre verdifull, måte å uttrykke seg
på, ved malerier, foto, keramikk og
andre kunstformer. To juryer; en jury
for kunst og en for sceneinnslag, vurderer hvem som skal sendes videre
til fylkesmønstringa, hvor de skal representere vår kommune.

Alt ligger nå klart for påmelding på
UKMs nettsider, www.ukm.no. Der
kan den som vil gå inn og kikke på
informasjonen som legges inn både
av UKM på landsbasis og fra vår
kommune. Interesserte ungdommer
kan melde seg på via disse nettsidene, og her ligger kontaktinformasjon hvis dere har spørsmål. Det er
viktig å presisere at påmeldinga til
UKM foregår uavhengig av kulturskolen, og at alle privatpersoner kan
stille. Så nå er det bare å mobilisere
all kreativitet og uttrykkslyst dere
kan oppdrive, og meld dere på UKM
2009!
Påmeldingsfrist er 15. januar.

Juletilbud på bøker
Selges i Servicetorget
Gamle bygdebøker, pr stk
Soknedal, bind 5
Støren, bind 4
Budal, bind 2
Løgnøm Lekt
Fotobøker, pr stk
Fjerne Tidsaldre
Steg inn i Nåtida
Bygdamål og Bygdaminne

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

150,–
450,–
450,–
650,–
200,–
150,–
250,–
250,–
50,–

PAKKETILBUD
Alle tre Fotobøker
Fjerne Tidsaldre og Steg inn i Nåtida

Kr 400,–
Kr 400,–
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Opp s l a g

stavla

57 elever ved Midtre Gauldal ungdomsskole jobbet
iherdig i tre hele dager for å
finne løsninger på konkrete
problemer på bestilling fra
det lokale næringslivet.
Kreativiteten var stor, og
mange av oppdragsgiverne
fikk tilbake resultater med
stort potensiale for praktisk
gjennomføring.

Ungt entreprenørskap har kommet for fullt inn i skolen. Under Gründercampen viste elevene at
de, tross sin unge alder, har mye å bidra med stilt ovenfor reelle utfordringer i næringslivet.

Gründercamp for
13-åringer
med hele tida, og leietakerne må ta
ansvar for å rydde etter seg selv. Vi
har vurdert det, og det hadde vært

artig å prøve ut forslaget fra gruppa.
De hadde veldig gode ideer, sier
Hans Enlid.

– Artig! Sindre Waagbø fra Soknedal hadde
lært mye om CO2 i løpet av de tre ukene han
og gruppa CO2-killers hadde sett på muligheter for å redusere utslipp av klimagasser.

Entreprenørskap er et satsningsområde i både grunn- og videregående
skole. Midtre Gauldal ungdomsskole
samlet elevene på 7. trinnet til gruppevis dyst med fokus på gründertenkning. Hver gruppe fikk tildelt
hver sin oppgave. Over tre dager
skulle de jobbe med løsning, stand
og presentasjon. Arbeidet munnet ut
i en konkurranse, der en jury skulle
kåre vinnere i tre kategorier.
Og det var ingen enkel jobb. Mange gode forslag ble framlagt og presentert foran en stor forsamling og
på stand, men etter en runde i tenkeboksen klarte juryen å komme
til enighet. Hedersprisen, prisen for
beste gruppe, gikk til Team Adventure. De hadde jobbet med et reelt
problem for Gaula Adventure. Oppdragsgiverne var veldig fornøyde
med resultatet.
– Det var egentlig en kjempeløsning. Vi har mange arrangementer
der vi ikke har mulighet til å være
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Nils Kristian Halset, Morten Høgsteggen Gildset, Ingvild Lyngen Skårvold, Veronica Mosand
Risvik, Sigrid Elise Bordal foran jurymedlemmene Tove Riset og Thom Arnesen. Gruppa fikk til
slutt prisen for beste stand.

Gaula Adventure AS har behov for et system for avfallssortering og dokumentering av utført
renovasjon i forbindelse med sine aktiviteter. Gruppa Team Adventures løsning på problemet
sikret dem Hedersprisen i gründerkonkurransen. Deres forslag var en konteiner for kildesortering og en værbestandig utsjekkingsregistrering av jobb utført. Oppdragsgivere Per Kristian
Aasen og Hans Enlid vurderer å gjøre praktisk bruk av konseptet tenkt ut av Linn Elise Solberg Rognes, Oda Fagerbekk, Mette Bråten Singsås og Petter Hagemo.

Kokkedag
ved Soknedal skole

Opp s l a g

Tidlig i høst var det kokkedag ved
Soknedal skole. 6. trinn har dyrket sin
egen potet hos Arnfinn og Iren Wagnild. De er velvillige naboer til skolen
og har i mange år tatt imot ivrige
Forrett – laks m/potetsalat av
potetdyrkere. Elevene satte i vår sorBlå kongo og philadelphia
krem.
tene Beate og Blå Kongo, en sjelden og
spennende potetsort som er blå både utenpå og inni. De er
selvsagt også med på å ta opp potetene.
Fra jord til bord.

Sjøldyrka potet blir brukt til matlaging på skolekjøkkenet gjennom
hele skoleåret. I vår brukte de en hel
dag på kjøkkenet, og resultatet ble
et gourmetmåltid utenom det vanlige.

Meny:

Forrett: Laks med philadelphiakrem
og blå potetsalat.
Hovedrett: Kyllingfilet m/grønnsaker og blå potetmos.
Dessert: Fruktsalat med is og
vaniljesaus.

stavla

Fint pyntet festbord, med rektor og kontaktlærer spesielt invitert.

Det er sjelden elevene kan fråtse i
så gode råvarer på kjøkkenet. Soknedal Bondelag har sponset potetprosjektet i alle år. For pengene
derfra har skolen kjøpt prima settepoteter og råvarer nok til å tilberede
en treretters middag. Da bordet var
pyntet og maten klar til servering,
utbrøt en av elevkokkene: ”Dette ser
ut som en ordentlig restaurant!” Lekker, god og kortreist mat.

Ungdomsrådet i Midtre Gauldal
Midtre Gauldal kommune har hatt ungdomsråd siden 2001. Dette er et demokratisk valgt ungdomsorgan, og medlemmene, som representerer hver sin skole, skal tale ungdommenes sak.
Ungdomsrådet består av en representant fra hver ungdomsskole og
to fra videregående, hver med sitt
varamedlem. De velges for to år av
gangen, på den måten at halvparten
av medlemmene skiftes ut hvert år.
Rådet skal legge til rette for ungdoms deltakelse og egenansvar, og
være et forum for dialog mellom
ungdom og kommune. Formålet
med organet er å fremme ungdommens interesser og tale deres sak
der bestemmelser tas.
Aktuelle saker rådet har uttalt seg
om nå i høst, er blant annet skolestrukturdebatten og skoleruta for de
neste to åra. I fjor engasjerte de seg
for å få i gang ordningen med ”Hjem
for en femtilapp” igjen, uten å lykkes
i det. De var også medansvarlige for
arrangement for ungdom – paintball,
klatring og skisport, og gikk til innkjøp av biljardbord til ungdomsklubben. Rådet får 15.000 kr hvert år til

disposisjon for å iverksette slike aktiviteter.
I høst dro to representanter til
Ungdommens Fylkesting i Orkanger. Der fikk de blant annet være
med på tale- og debattkurs. Våre representanter var Kristin Hov og Ida
Elise Indseth.

Ungdomsrådet er i utgangspunktet
tjent med en noenlunde jevn kjønnsfordeling. I år er det tre jenter og sju
gutter. Fordelingen var til gjengjeld
akkurat motsatt i fjor.
Sekretær for ungdomsrådet er Kari
Rakel Folstad Solberg ved kultur
kontoret.

Ungdomsrådet. Fra venstre: Ida Elise Indseth, Ingveig Staverløkk (nestleder), Kristin Hov, Edd
Robert Stenbro, Jo Mikkel Sæter, Arne Hovstad, Per Jørgen Buseth, Ole Hermann Johansen,
Stig Arild Haukli (leder). Kristoffer Løvseth var ikke til stede da bildet ble tatt.
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Avsluttede vann- og
avløpsprosjekter

Opp s l a g

Vann og avløp i Engan

Kommunen har lagt om avløpsnettet
i Engan på Støren, hvor industriavløp og husholdningsavløp nå har
blitt skilt fra hverandre. Samtidig
er det satt ned en ny pumpestasjon
Den nye
med tørroppstilte pumper.
pumpe
Arbeidet på anlegget har pågått
stasjonen i
siden juni i år, og har hatt en kostEngan.
nadsramme på 4 millioner. Det ble
satt i drift 1. desember.
For å sikre vannforsyningen til Engan, ble det lagt ny vannledning fra Reitstøa Blikk til Engantunet. Dette tiltaket gir tosidig forsyning til hele Engan.
På bildet ses ny pumpestasjon, hvor tanken til vestre er innløpstanken.

Nytt vann, avløp og overvann til Frøsetløkkja

I forbindelse med det nye boligfeltet i Frøsetløkkja, måtte man legge ny
avløpsledning fra Innlegget 2 til Frøsetløkkja 16 på grunn av at ledningen
hadde for liten dimensjon. Samtidig ble den gamle asbestledningen for vann
skiftet ut. I løpet av høsten 2009 vil det for øvrig legges asfalt fra boligfeltet i
Frøsetløkkja og ned til Frøsetløkkja 16.
Anlegget, med unntak av asfalteringen, stod ferdig den 1. desember.

Rehabilitering av kloakkpumpestasjon Domus

Tømming av avfall i
Midtre Gauldal i jula
* kontoret er betjent fra kl 0800–
1200 julaften og nyttårsaften
* 29. og 30. desember er kontoret
betjent fra kl 0800–1400.
* Miljøstasjonen på Støren holder
stengt mandag 29. desember
* I forbindelse med julehøytiden
vil det være enkelte endringer i
tømmeplanen. Se tømmekalender eller www.envina.no
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I mai i år fikk vi brudd på pumpeledningen fra Domus pumpestasjon.
Stasjonen er plassert i kjelleren på
Megasenteret. Lekkasjen var så vanskelig å tette at man måtte legge ny
pumpeledning ut fra pumpestasjonen. Samtidig rehabiliterte kommunen stasjonen med nye tørroppstilte pumper. Anlegget ble satt i drift
i uke 40.
Rehabilitert
kloakkpumpestasjon
på Domus.

stavla

Jule
gavetips!
Den perfekte julegaven til
den som har alt unntatt
postadresse i Midtre Gauldal.
Noen du kjenner?

Så er den her igjen – den herlige
julestria. Vi vet mange allerede
ligger svette i senga og kjenner
den tiltrengte søvnen splintres av
tanken på alle gavene til alle som
har alt og City Syd 23. desember.
Her er et forslag som kan lette på
tilværelsen: Til alle du kjenner
som ikke er bosatt i kommunen,
kan du tegne et abonnement på
MG-nytt – Midtre Gauldal kommunes eget informasjonsblad!

Abonner!

MG-nytt kommer ut fire ganger i
året, og distribueres til alle husstander og bedrifter i kommunen.
Alle innbyggere i Midtre Gauldal får altså MG-nytt gratis i
postkassa. Den som bor utenfor
kommunegrensa må abonnere.
Derfor får du nå dette gavetipset
fra oss - MG-nytt er den perfekte
gave til en utflytta Midtre Gauldaling! Kanskje du har en hyttenabo
du skylder en oppmerksomhet
også.
Abonnementet koster bare 60,pr. år, et beløp som i hovedsak
går til å dekke portoutgiftene.
Du kan abonnere ved å sende
brev til
Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 Støren

* Tømmekalender for 2009, som
sendes ut i disse dager har en
del endringer. Les nøye!

eller på mail:
mg-nytt@midtre-gauldal.
kommune.no

Vi i Envina ønsker alle våre
abonnenter en riktig god jul og
et miljøvennlig nytt år!

eller ring
72 40 31 29 – Tore Wolden
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Av Avdelingsingeniør Steinar Nylænde

Lars Inge Maurbakk (29) ble i oktober ansatt
som enhetsleder i hjemmetjenesten i Midtre
Gauldal kommune. Haltdalingen kom til en
jobb med store utfordringer i forhold til økonomi og drift. Veien framover er lagt, i og
med den vedtatte pleie- og omsorgsplanen
”Egenmestring og trygghet” -– utfordringen
er å sette den ut i praksis. Maurbakk er likevel full av pågangsmot, og har klare tanker
om hvordan tjenestetilbudet må tilrettelegges innenfor de tildelte rammene: – Som
leder i kommunal sektor, må man ha fokus
på muligheter i stedet for begrensninger,
hevder han.

Nytt fjes i kommunen

Lars Inge Maurbakk er ny leder for enheten for hjemmetjenestene i
Midtre Gauldal kommune. Med seg på laget har han blant annet Morten Engen, soneleder for Støren/Singsås (bak).

Med ansvar for hjemmetjenestene
Maurbakk kom til Midtre Gauldal fra
Levanger, hvor han jobbet som avdelingsleder på en kommunal institusjon for funksjonshemmede. Ledererfaringen derfra, og kunnskap og
praktisk erfaring fra flere års virke
som sykepleier, er noe han vil dra
nytte av i sin nye stilling.

Hvordan går det på jobben?

– Jo da, det går bra. Utfordringene
står jo i kø i denne kommunen, og
kanskje spesielt innenfor pleie og
omsorg, men vi jobber hardt med de
omstillingsprosessene som må til for
at vi skal komme i balanse økonomisk. Dette er en prosess som har
tatt tid hittil, og det vil nok enda ta
tid før vi kommer i mål. Jeg har noen
tanker og refleksjoner angående
hjemmetjenesten og utfordringene
de står ovenfor som jeg vil belyse
litt, hvis du har plass?

– Vær så god!

– Tendensen er ganske klar - antallet
eldre som bor i egen bolig, og som
ikke har behov for institusjonsplass,
øker. Dette er det mange årsaker
til. Standarden på boligene har blitt
bedre, muligheten for tilrettelegging
i hjemmet har økt, og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten har
bidratt til at brukerne kan motta gan-

ske omfattende tjenester der de bor.
Dette mener jeg er meget positivt.
Tjenestetilbudet inkluderer hjemmehjelp, hjemmesykepleie, trygghetsalarm, matombringing og så videre.
Dette er tjenester som dekker behovene de fleste brukerne har: Trygghet, forutsigbarhet og tilpassede tjenester. En må likevel ikke glemme
at vi mennesker har individuelle behov, og det å bo hjemme i egen bolig
med sammensatte tjenester, trenger
ikke å være riktig for alle av oss.
Omsorgsboliger med bemanning
kan da være aktuelt for de brukerne
som ikke føler tilstrekkelig trygghet,
eller har et hjelpebehov som krever
heldøgns pleie og omsorg. Gode tjenester er uansett målet vårt, men det
er vanskelig å klart definere hva som
er godt nok. Vi må likevel strebe etter å gi våre brukere en så god kvalitativ tjeneste som mulig, basert på
de behovene de har. Tjenestene som
kan tilbys er noe av de samme, men
behovene endrer seg. Dette er utfordrende.

- Tror du måten vi yter pleie- og
omsorgstjenestene på vil endre
seg i tiden som kommer?

– Jeg tror at utviklingen går dit hen,
at omfanget av behovet for hjemmetjenester blir økende, og behovet for

sykehjemsplasser reduseres. Typen
tjenester som ytes i hjemmene vil
bli mer medisinteknisk og omfattende. Noe av dette ser vi allerede
i dag – noen pasienter blir skrevet
ut fra sykehuset til sitt eget hjem,
og hjemmetjenestene overtar den
medisinskfaglige oppfølgingen samt
andre tjenester som brukeren har
behov for. Det gjelder selvsagt ikke
de sykeste. De som har behov, får
et opphold på sykehjem eller rehabiliteringsavdeling, for senere å bli
sendt hjem til egen bolig.

– Ser du noen spesielle utford
ringer i forhold til dette?

– Det som blir utfordringen for hjemmetjenesten, er å kunne møte de tjenestene som skal ytes. Hvis en ser
på hjemmetjenesten i et lengre tidsperspektiv, vil kravet til tjenester øke
og tjenestene blir mer omfattende.
Vi må innse at dette er fremtiden for
oss, og vi må være rustet for å møte
de kravene som kommer. Derfor er
fokus på kompetanse viktig. Veien til
god eldreomsorg må brulegges med
riktig kompetanse. “Mange hender”
hjelper ikke hvis hendene ikke forstår hva de skal gjøre. Målet er forutsigbarhet og kvalitet for pasienten,
enten hjelpen gis i sykehjem eller
hjemme, avslutter Maurbakk.
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Pleie- og omsorgsplanen 2009–2015:

Fra ord til handling

Av enhetsleder Eivind Bjerksetmyr

Midtre Gauldal kommune vedtok juni 2008 ny pleie- og omsorgsplan. Hovedmålet med den
er å ha en strategi for utvikling av pleie- og omsorgstjenestene mot 2015 og videre fram i tid.
Planens tittel er ”Egenmestring og
Trygghet”, noe som er et bevisst
valg og viser til to grunnleggende
verdier for pleie og omsorgstjenestene i Midtre Gauldal: I tillegg til å
gi løpende medisinsk hjelp og pleie,
skal vi arbeide aktivt for å støtte den
enkelte tjenestemottaker i å mestre
mest mulig selv - egenmestring. Det
er videre sentralt at den enkelte bruker skal oppleve trygghet i sin hverdag.
For å imøtekomme planens tittel
”Egenmestring og Trygghet”, har
et eget delprosjekt fått i oppgave å
klargjøre hvordan en kan omsette
disse ordene til praktisk handling.

Dette delprosjektet heter ”Fra ord
til handling”, hvor jeg er prosjektansvarlig.
Det første trinnet i denne sammenheng, blir å etablere et samarbeide med de ulike brukergruppenes
interesseorganisasjoner. Eksempler
på disse er Eldres råd, Råd for funksjonshemmede, Demensforeningen
og Norsk forbund for utviklingshemming. Dette er for å forsøke å finne
hvilke forventninger, krav og ønsker
brukerne har i forhold til det å kunne
mestre selv, og hva som kan være
trygghetsskapere for den enkelte.
Det andre trinnet blir å overføre den
kunnskapen som kommer frem i di-

alogen med brukerrepresentantene,
til den enkelte tjenesteutøver som
møter brukerne hver dag. Det kan
også tenkes at det kommer frem innspill fra brukerne som må formidles
videre til dem som planlegger andre
tjenester av ulikt slag, så som bygg
og veier, for å nevne noe.
Prosjektet har oppstart på nyåret.
De nevnte interesseorganisasjonene
skal involveres, og etter målsetningen er vi også interesserte i å få
innspill fra andre. Ta gjerne kontakt
med kommunen dersom du ønsker
å bidra.

De nye boenhetene
De nye boenhetene som bygges i forbindelse med nedfasingen av tjenestesentrene,
skal etter planen stå ferdig i
løpet av januar.
Det er i alt fem boliger beregnet på
enkeltpersoner samt et stort oppholdsrom, som ferdigstilles i denne
omgang. De ligger i tilknytning til
sykehjemmet, i etasjen over tannklinikken ut mot plassen foran Rådhuset.
I dag bor fortsatt to personer ved
Singsås tjenestesenter, sju i Soknedal og fem i Budal. Av dem som allerede har valgt å flytte til sykehjemmet, bor seks etter eget ønske på
dobbeltrom. De andre har egne rom.
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Etter som ingen blir tildelt dobbeltrom uten eget samtykke, er den vi-

dere nedfasingen av tjenestesentrene
avhengig av dette byggetrinnet.

Boenhetene skal stå ferdig i løpet av januar.

– Avhengig av

dialogen

Delprosjektet ”Fra ord til handling” springer ut av pleie- og omsorgsplanen for Midtre Gauldal, og er et ledd i en langsiktig og omfattende omstrukturering av det kommunale tjenestetilbudet. ”Fra ord til handling” skal, som tittelen sier, gjøre praksis av ordene i planen, og
den skal komme som et nært samarbeid med de ulike brukergruppene.
– Denne prosessen er helt avhengig
av dialog med brukeren. Uten den er
prosjektet dømt til å mislykkes, sier
leder for prosjektet, Eivind Bjerksetmyr. Han ser den avgjørende suksessfaktoren som et godt og nært
samarbeid med brukerne og deres
interesseorganisasjoner.
Pleie- og omsorgsplanen har tittelen ”Egenmestring og trygghet”.
Bjerksetmyr vil stille samarbeidspartnerne sine konkrete spørsmål:
Hvordan kan kommunen bidra til en
større grad av egenmestring for din
brukergruppe? Hvordan kan kommunen bidra til å skape trygghet?
Lill Karin Høgsand er leder for
Demensforeninga i Midtre Gauldal,
og hun legger ikke skjul på at hun
har savnet nettopp et slikt utspill
fra kommunen. Allerede i det første
uformelle møtet, fikk tjenesteyter
mange nyttige innspill som gir løfte
om fruktbarheten som ligger i en direkte dialog.
– Stabilitet, tid og ro er med på å
skape trygghet hos dem med demens, eller kognitiv svikt, som jeg
kaller det. De er mottakelige for ytre

påvirkning, og de værer det når det
er negativ stemning i rommet. Det
er med på å skape uro. Når den ansatte har det bra, har beboeren det
bra. Det handler også om ”å ha tid til
å sitte på ræva”, sier Høgsand, og siterer en av de mest kjente forskerne
på demens i Norden. – De ansatte
må ha tid til å prate, og de må prate
til – via brukeren og ikke over, forklarer hun.
– Midtre Gauldal er en kjempekommune på eldreomsorg, men den
hadde vært mye bedre hvis de pårørende ble involvert i mye større grad.
Pårørende er en kjemperessurs, understreker hun. – For en med kognitiv svikt ligger det mye trygghet i
det gamle og kjente. Ingen vet bedre
hva som kan skape gjenkjennelse;
hva pleide brukeren å gjøre, hvilke
vaner hadde han, enn nettopp de
nærmeste, sier Høgsand.
Eivind Bjerksetmyr fikk eksempler
på mange konkrete tiltak som kan
settes inn mot brukere som lider av
kognitiv svikt, og ikke minst fikk han
bekreftet hvor viktig dialogen er for
prosessen de nå skal igjennom.

Nyttig samtale: Glødende engasjert og faglig
oppdatert – Lill Karin Høgsand blir en viktig
samarbeidspartner når prosjektleder Eivind
Bjerksetmyr vil gjøre konkrete tiltak for å
bidra til tjenestemottakernes egenmestring og
trygghet.

– Lill Karins og andres engasjement vil bli en stor ressurs for arbeidet med ”Fra ord til handling”, når
det tar til for fullt på nyåret. Vi har
store forhåpninger til samarbeidet,
og jeg håper vi lykkes i å få et så
handgripelig resultat at vi får omsatt
det i praktisk handling.

Nytt Omsorgskontor for forvaltning av tjenester innen pleie- og omsorg
Omsorgskontoret er en ny funksjon i den kommunale
administrasjonen. Det er ikke nye tjenester som skal
ytes, men det kommer etter et ønske om å samle
alle henvendelser om pleie- og omsorgstjenester til
ett kontor.
Det å finne fram til rett kontor og rett person når
det skal søkes om ulike pleie- og omsorgstjenester,
har ikke vært like lett i kommunen vår.
Dette har vi nå gjort noe med. Omsorgskontoret vil
være bemannet hver dag, og det vil være de samme
personene du møter hver gang du kommer til dette
kontoret.
Vi ser flere gevinster for publikum i å organisere
tjenestene på denne måten:
• du vet hvor du skal henvende deg

• du får svar på hva som kan ytes av ulike tjenester
• du får orientering om den videre saksgang
• det blir mer lik behandling av samme type søknader
• vi får større mulighet for å gjennomføre individuelle vurderinger ved for eksempel hjemmebesøk
• du vil få raskere saksbehandling
Kontoret vil også kunne gi veiledning av generell karakter.
Det blir lokalisert til sykehjemmets underetasje, i
nærhet av hjemmetjenesten, og bemannet med fagpersoner samt merkantile ressurser.
Omsorgskontoret blir åpnet like over nyttår.
Kirsti Sveås, prosjektansvarlig
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Midtre Gauldal Frivillighetssentral
blir Midtre Gauldal Frivilligsentral
Kirke- og kulturdepartementet ønsket å forenkle Frivillighetssentralenes logo samt få sentralene til å bruke et felles navn. I den forbindelse ble det satt ned en kommunikasjonsgruppe for å jobbe ut en ny profil, og dette er resultatet av ansiktsløftningen.
Av daglig leder Trude Solem Heggdal

Midtre Gauldal Frivilligsentral – status 2008

Nye koster

På årsmøtet i mars gikk initiativtaker og primus motor for å få en frivilligsentral til vår kommune, Knut
Tronvold, av som styreleder. Yngre
krefter har nå tatt over roret, og styret ledes av John Morten Laugsand.
Selve sentralen bemannes av to personer, Trude Solem Heggdal som er
daglig leder i 80 % stilling, og Louise
Siler Elsouri i 20 % stilling.

Mange aktiviteter

Vi har en del faste aktiviteter rundt
omkring i kommunen vår. Eksempel
på dette er babysvømminga, barseltreff, natteravnene, seniordans, bibliotek i Soknedal og Singsås, sosiale
kvelder ved Soknedal tjenestesenter,
følgetjeneste, utsetting av benker i
turområder, ulike typer kurs, hobbyverksted i Soknes leir og en del and
re aktiviteter.
Vi har et utstrakt samarbeid med
forskjellige aktører i Midtre Gauldal,
både med kommunale enheter og
andre frivillige lag og organisasjoner, for å gjennomføre ulike arrangement. Vi er for eksempel delaktig
i markeringen av Verdensdagen for
psykisk helse, dansegalla for funksjonshemmede, julegranstenningen
ved sykehjemmet og koordinering
av offentlige fester i kommunen.

Heggdal har påtatt seg vervet som
leder av avdelingsstyret på Støren. I
følge styreleder John Morten Laugsand, så har Rensfjellrennet ikke
vært mulig å arrangere uten frivillig
innsats, derfor er dette et eksempel
på en funksjon som sentralens daglige leder kan inneha.

Ungdomskultur

Gjennom prosjektet ”Aktiv fritid for
barn og unge i et helhetlig perspektiv”, har vi påtatt oss prosjektlederansvaret på vegne av kommunen.
Prosjektet har som mål å ivareta
barn og unge innenfor idrett/kultur
og andre aktiviteter lengre enn det
som er realitetene i dag, og forsøke
å dra med barn og unge som ikke
er en del av den organiserte aktiviteten. Dette skal skje i et tett samarbeid med frivillige lag, organisasjoner og kommunen. Prosjektet går
over to år, og er, som vi ser det, et

nytenkende og utviklende arbeid for
aktørene.

Gi ei hånd!

Frivilligsentralene skal være en ikke
medlemsbasert organisasjon, men
være åpen for alle som ønsker å delta
innen frivillig virksomhet i sitt nærmiljø. Videre skal sentralen være et
kraftsenter og en naturlig møteplass
for enkeltmennesker og frivillige lag,
foreninger og organisasjoner.
Ønsker du å gjøre en innsats som frivillig, så ta kontakt med:
Midtre Gauldal Frivilligsentral
Rørosveien 3a
7290 Støren
Tlf; 72 40 36 36/412 11 427
E-post:
frivillig@midtre-gauldal.
kommune.no

Rensfjellrennet

Rensfjellrennet er en av de nye arenaene Frivilligsentralen har kastet
seg inn på. Daglig leder Trude Solem
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John Morten Laugsand har tatt over ledervervet i styret etter ildsjel og primus motor Knut
Tronvold. Trude Solem Heggdal har som daglig leder mange aktiviteter å holde styr på. Hun er
likevel ikke sky for å legge flere jern i ilden – det siste er Rensfjellrennet.

Julen og et nytt
år nærmer seg
Det er tid for ettertanke og oppsummering

2008 vært et år med jevn stor aktivitet ved lensmannskontoret. Av
type saker, er det vinningskriminaliteten som har økt mest. Disse er det
vanskelige å oppklare, derfor vil vår
oppklaringsprosent i 2008 bli ca. 35
prosent. Det er ingen økning på antall voldssaker fra 2007, men vi har
ca 15 saker og det er 15 saker for
mye. Når vi vet at disse sakene gir
skade på personer og at rus ofte er
en medvirkende årsak, så mener vi
at dette er et samfunnsproblem som
det må arbeides tverretatlig med.

Forebygging

Aktuelle tiltak som vi vil jobbe med
i 2009 i et tverretatlig perspektiv vil
være å forebygge rusproblematikk
for å redusere vold. Dette vil vi gjøre
med forebyggende tiltak i skolen,
forebyggende tiltak opp mot festarrangement samt øke innsatsen på
narkotikaetterforskning. Våre viktigste satsningsområder for 2009 blir
tverretatlig samarbeid og narkotikaproblematikk i sin helhet.

Kulturprisen 2008
Kulturprisen for Midtre Gauldal
gikk i år til Erik Hanshus fra Støren. Prisen får han for sin mangeårige innsats for korpsmusikken,
både lokalt og på fylkesnivå.
Dato for den offisielle overrekkelsen er ennå ikke fastsatt, men den
skje i forbindelse med et arrangement etter samarbeid mellom
kommunens kulturavdeling, Støren
musikkorps og prisvinneren selv.

Nytt fra lensmannskontoret

Av Lensmann Torill Næss Rostad

Gjeldsordning

Vi ser også en negativ utvikling
på folks personlige økonomi. Saker som kommer til oss fordi vi er
namsmann i kommunen, er saker til
forliksråd, saker til utlegg og gjeldsordning. Dette er saksområder som
er økende. Vi vet at vanskelig økonomi kan føre til personlige problemer som sykdom og kriminalitet.
Det er mulig å få råd og veiledning
for å komme seg ut av økonomiske
problemer. Gjeldsordningsloven er
en mulighet for privatpersoner som
har alvorlige gjeldsproblemer til å få
kontroll over sin økonomi. Informasjon om gjeldsordning kan en få ved
henvendelse til lensmannskontoret.
Biometriske pass
Fra 2009 vil det bli innført biometriske pass i Norge. Ved lensmannskontoret i Midtre Gauldal får du ordnet
slikt pass. Vi vil komme med mer informasjon om dette når vi begynner
å lage slike pass.
Ut fra antall forbrytelser, forseelser, trafikkulykker og annet, så mener vi at Midtre Gauldal er en trygg
kommune å bo i.
Ta vare på hverandre, vær gode
naboer og se verdien av flott ungdom!
Med dette ønsker vi på lensmannskontoret alle en riktig god jul.

Turbok for
Midtre Gauldal
John Solem fra Budal har gått i gang
med å utforme en turbok for Midtre
Gauldal.
Prosjektet har allerede mange turforslag på blokka, men kom gjerne med
forslag!
Turboka er tenkt ferdig sånn at den
blir årets gave jula 2009!
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Gauldal videregående skole

Rektor
Halvar
Kjelås.

Når jeg skriver dette er vi i innledningen til den tradisjonelle julestria.
Høsteksamen og heldagsprøver står
for tur. Det ingen forandring på dette
at alt må bli ferdig til jul, selv om vi
vet at det også kommer dager på
nyåret.

GSK

I år er det for oss ekstra spennende
i forhold til eventuell oppstart og
gjennomføring av GSK-prosjektet.
Blir prosjektet gjennomført etter den
framdrift som fylkesrådmannen har
satt, så må vi starte forberedelsene
til dette allerede i januar. Vi må flytte
ut av lokalene på Basmoen, og det
fører til at de fleste elever og ansatte blir berørte av omrokkeringer
med hensyn til undervisningsrom,
en prosess som skal være ferdig til
1. april. Dette er en prosess vi både
gruer oss og gleder oss til. Vi gruer
oss fordi det fører til ekstra arbeid
for både elever og ansatte, samtidig
som vi skal klare å holde læringstrykket oppe slik at elevene når sine
læringsmål på en god måte. På den
andre siden, så gleder vi oss til å bli
en samlokalisert skole med de fasiliteter som er i GSK-prosjektet. Vi er
villige til å ”ofre” noe for å komme til
noe bedre.

Operasjon Dagsverk

Også i år har elevene ved Gauldal vi-
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deregående skole vært veldig flinke
i sitt solidaritetsarbeid for ungdom i
den tredje verden. Dette skjer gjennom ”Operasjon dagsverk” OD. I år
gikk aksjonspengene til Stømmestiftelsen som arbeider i 17 land i Asia,
Sør-Amerika, øst- og vest-Afrika,
og de støtter ungdom i kampen om
utdanning, økonomiske kår og mot
fattigdom. Det er viktig for ungdommen å få innsikt i de ulike vilkår som
befolkningen på jorda står overfor,
og i denne sammenheng blir kanskje
finanskrisen i vår del av verden ikke
så katastrofal som mediene gjør den
til. OD-dagen organiseres og gjennomføres i sin helhet av elevene. I
år har vi hatt en meget velfungerende OD-komité bestående av: Karin
Olsen, Christina Stokke, John Åge
Rogneslien, Marthe Skjærvold, Siri
C. Aune og Jon Ertshus. De har klart
å få nesten 300 elever ut på arbeidsoppdrag - det var bare 14 elever som
hadde alternativt opplegg. Dette gav
i alt kr. 88 000,- til Strømmestiftelsen. En stor takk til elevene som
gjorde dette mulig, og en stor takk til
dere alle i lokalsamfunnet som har
tatt godt imot våre elever ved å gi
dem oppdrag og pengestøtte! Gratulerer!

Prosjekt til fordypning

Samarbeid mellom skole arbeidsliv
er viktig for skolen og det er viktig for
arbeidslivet. I Kunnskapsløftet – yrkesfaglig utdanningsprogram, har vi
fått faget Prosjekt til fordypning. Her
skal elevene lære noe fra læringsmål
som hører til sluttkompetansen i ett
eller flere enkeltstående fagbrevområder. Dette for at de skal føle seg
trygge når de skal velge hvilket fagområde de skal søke som lærling.
Skal vi få til dette på en god måte,
er vi helt avhengige av et nært og
godt samarbeid med lokalt arbeidsliv. Det er da nærliggende å tenke på
håndverk og industrifagene, og disse
bransjene har alltid vært flinke til å
ta i mot elever, men vi må huske på
at det også er mange som ønsker å
utdanne seg innenfor serviceyrker i
både privat og offentlig sektor. Her
har det ikke alltid vært like lett å få til
samarbeid. Vi opplever nå at offentlig sektor også er aktiv, og de ønsker
et samarbeid med videregående
skole som et bidrag til å få utdan-

Ill. fra
Sør-Trøndelag fylkes
kommunes Skolebruksplan 3

net best mulig arbeidskraft for framtida. Gauldal videregående skole er
godt fornøyd med den måten lokalt
arbeidsliv stiller opp på for at våre
elever skal få et godt opplæringstilbud, og at de får faglig innsikt i arbeidslivet som gjør dem godt skikket til å gjøre riktige valg i forhold til
framtidig yrke.

Gauldal Opplæringskontor

For å få til enda flere lokale læreplasser, og for at lokalt arbeidsliv
kan utdanne enda flere lærlinger, har
kommunen og skolen gått sammen
om å få opprettet et flerfaglig opplæringskontor som kan stå for lokal formidling av lærlinger i de fagområder
som lokalt arbeidsliv har mulighet til
å bidra med. Vi har valgt å rette henvendelsen til vårt lokale opplæringskontor, Gauldal Opplæringskontor,
og de er positiv til opprettelsen av et
flerfaglig kontor, og de har invitert lokalt arbeidsliv til å være med på dette. Skolen håper at Gauldal Opplæringskontor lykkes med prosessen,
slik at enda flere ungdommer kan få
fullført fagopplæringa si lokalt, og at
lokalsamfunnet kan få beholde flere
av sine ungdommer som framtidig
arbeidskraft og at disse kan bli aktive bidragsytere til videre utvikling
av lokalt arbeidsliv.

Skolebesøk

Den 12. og 13. november hadde vi
besøk av nesten 150 10. klassinger
fra ungdomsskoler i vårt inntaksområde. I ungdomsskolen har elevene et obligatorisk fag, ”Utdanningsvalg”, og det var i denne forbindelse
de besøkte GVS. Vår oppgave er å gi
10. klassingene innsikt i innholdet i
de utdanningsprogrammene som vi
har, slik at de er får et godt grunnlag for å søke riktig når de skal søke
videregående utdanning til våren.
Vi håper at mange at de besøkende
hadde godt utbytte av dagene og vi
vil svært gjerne se dem tilbake på
skolen som elever til høsten!
Til slutt vil jeg ønske alle lesere av
MG-nytt en riktig god jul og et godt
nyttår!

Kvalifiseringsprogrammet
gir mange en ny mulighet
Kvalifiseringsprogrammet er et nytt tilbud i NAV-kontorene
overfor dem som har sosialhjelp som hovedinntekt, eller
som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp.
Kvalifiseringsprogrammet er Regjeringens viktigste tiltak mot fattigdom og understøtter NAV-reformens
hovedmål, som er ”Flere i arbeid og
aktivitet – færre på trygd”.
– Intensjonene er å forsterke oppfølgingen av dem som har sosialhjelp som hovedinntektskilde eller
som står i fare for å bli langtidsmottakere av sosialhjelp, forteller Berit
Svardal, som er veileder hos NAV
Midtre Gauldal.
Det er et mål at flere i gruppen
kommer i arbeid, utdanning eller an-

dre kvalifiseringstiltak og at de samtidig får en bedre hverdag.
– Et resultat av programmet kan
likevel bli at de som ikke har helse
til å klare å jobbe, skal få en varig
trygdeytelse, sier hun.

Individuelt tilpasset

Kvalifiseringsprogrammet skal tilpasses den enkeltes behov med utgangspunkt i en arbeidsevnevurdering. Det skal inneholde tiltak som
støtter opp under eller forbereder
overgangen til ordinært arbeid eller
kvalifiseringstiltak, men kan også

Av daglig leder Solveig Hofstad

bestå av andre tiltak som for eksempel arbeidssøking, medisinsk behandling, opptrening, frivillig arbeid,
fritidsaktiviteter, egenaktivitet m.m.
Om for eksempel fysisk helse en begrensning i forhold til aktivitet kan
trening legges inn i arbeidsplanen.
– Arbeidspraksis og/eller utdanning kan bli en del av programmet
for dem som har behov for det. Økt
deltakelse i fritidsaktiviteter vil bedre
livskvaliteten for alle og motvirker
passivitet, sier Anna Oftedal. Hun er
også veileder i kvalitetsprogrammet
ved NAV.

Forutsigbar økonomi
Berit Svardal
(f.v.) og Anna
Oftedal er begge
ansatt ved NAV
Midtre Gauldal,
og fungerer
blant annet som
veiledere for
kvalifiseringsprogrammet.
Pr. i dag følger
åtte personer programmet.

Deltagerne i kvalifiseringsprogrammet får en forutsigbar økonomi
med en kvalifiseringsstønad på kr
11 708,– pr. måned, som er skattepliktig. De som er under 25 år får 2/3
av full stønad, og de som har barn
får et barnetillegg på kr. 27,– pr. dag
pr. barn. Deltakelse i programmet
gir rett til bostøtte fra husbanken.
– I motsetning til vanlig sosialhjelp
er ikke kvalifiseringsstønaden behovsprøvd, slik at man kan ha andre
inntekter uten at det medfører reduksjon i stønaden, forteller Svardal.
Om du ønsker flere opplysninger om
kvalifiseringsprogrammet, kan du ta
kontakt med NAV på telefon 73 43
70 00 eller gå inn på våre internettsider: www.nav.no
NAV Midtre Gauldal ønsker alle en
riktig god jul og et godt nytt år!
Kontoret har stengt julaften
og nyttårsaften
Åpningstida i mellomjula er
kl. 10.00 – 14.00
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RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
Vinteren 2008

DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

2. juledag		

Offentlig fest

Soknedal og Singsås

3. juledag		

Offentlig fest

Budal

4. juledag		

Offentlig fest

Størenhallen

5. juledag 20.00
		

Revyen ”Hadd det itj vør fær dokk…”
Budal flerbr.hus
Offentlig fest 		

Huslaget
Bill.best. 975 98 937

6. juledag 20.00 Revyen ”Hadd det itj vør fær dokk…”
Budal flerbr.hus
				

Huslaget
Bill.best. 975 98 937

6. juledag 21.00

Sokna IL

Offentlig fest med Kruttrøyk

Soknahall

ARRANGØR

6.1.09
19.30 Gammeldags juletrefest
Budal samf.hus
				
				
				

Kulturens venner,
Midtre Gauldal
Folkeakademi og
Budal songlag

8.1.09

Kontaktperson:
Odd Arne Haugen
Tlf 473 27 582

19.00 Åpen dansekveld – sving og gammeldans
Aulaen GVS
til			
22.00			

9.1.09
20.00 Revyen ”Hadd det itj vør fær dokk…”
Budal flerbr.hus
				

Huslaget
Bill.best. 975 98 937

10.01.09

16.00 Revyen ”Hadd det itj vør fær dokk…”
Budal flerbr.hus
20.00			

Huslaget
Bill.best. 975 98 937

7.2.09

Hele
BKM - Barnas Kulturmønstring
Budal flerbr.hus
dagen			

Kulturskolen, Kulturavd, musikkråd m.fl

8.2.09

Hele
UKM – Ungdommens kulturmønstring
Budal flerbr.hus
dagen 			

Kulturavd.
kulturskolen m.fl.

22.4.09
19.00 Midtre-Gauldal kveld til ære for Kirsti Marie Reitan
Kotsøy samf.hus
				
				

Kulturens venner og
Midtre Gauldal
folkeakademi

25.4.09		

Soknedal sk.korps

Ministevne med skolekorps hele dagen

Soknahall

EKSPEDISJONSTIDER I JULA
Ekspedisjonstider i jula
Rådhuset holder stengt jul- og nyttårsaften.
Mandag 29.12
Tirsdag 30.12

09.00 – 14.00
09.00 – 14.00

