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Informasjon, en utfordring!
Denne utfordringen har jeg ofte lurt på hvordan vi kan takle
slik at alle får rett informasjon om det som vedtas av utvalg,
formannskap og kommunestyret. Jeg hører ofte forskjellige
”utgaver” av det som blir vedtatt. Dette er en stor utfordring for
oss alle sammen. Det er viktig at rett informasjon er tilgjengelig hele tiden. Kommunebladet du nå sitter med er en mulighet til å nå mange. Jeg synes
dette har blitt et fint blad som du får fire ganger i året. Internett er også en god kanal til å
nå mange, men langt fra alle nås på denne måten. Jeg har det siste året opplevd og fått
en rekke henvendelser om og rundt kommunestyrets vedtak i forskjellige saker. Dette har
selvsagt i stor grad handlet om skole og helse. Vi vil nå i tiden framover se hvilke muligheter endringene gir. Det er et stort løft og en formidabel modernisering av både skolebygg
og god tilrettelegging for å møte framtidas utfordringer på helse og omsorgssida.
De første byggearbeidene er nå i gang og det legges opp til en storstilt renovering/
nybygg av Støren ungdomsskole, Singsås skole, Soknedal skole og Budal skole. I tillegg
bygger Sør-Trøndelag fylkeskommune ny videregående skole på Støren. Det jobbes med
og legges til rette for å oppfylle planen som kommunestyret vedtok i juni 08 (Egenmestring og trygghet). Om investeringene er store på skole, så er det også planlagt en modernisering av omsorgsboliger. Gamle boliger saneres og det bygges nytt og moderne, godt
tilrettelagte boliger. Vi er inne i ei tid der det satses stort på skole og eldreomsorg. En stor
og nødvendig modernisering og utvikling er i gang.
I tillegg til dette formidable løftet skal vi gjøre utbedringer av de øvrige kommunale
bygg som også har store rehabiliteringsbehov. Vi skal ruste opp kommunale veier og gi
vår andel til fylkeskommunale E veger. Det kommunale tjenestetilbudet skal bli bedre for
alle. I april er arbeidet i gang på Basmoen på Støren. Ved skoleårets slutt starter opprustingen av Singsås skole. Soknedal skole og Budal skole og barnehage får sin opprusting
fra 2010–2011. Året 2009 ser ut som det kan bli et år med stor aktivitet i kommunen vår.
Noen prosjekter kan starte tidligere enn planlagt. Jeg ser fram til å komme i gang. Jeg
ønsker dere alle lykke til og ser virkelig fram til å ta i bruk nye, flotte kommunale bygg.
Erling Lenvik

rådmann
Farvel, velkommen
Foto: Tore Wolden
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De siste månedene har vi opplevd stor usikkerhet knyttet til
økonomi og sysselsetting, og det minner oss om at vi er en del
av en større sammenheng. Lokalt har vi også opplevd at store
bedrifter er blitt rammet, noe som igjen skaper usikkerhet hos
arbeidstakere og innbyggere. Arbeidsledighet skaper store
konsekvenser for enkeltpersoner og familier og dermed også
for det offentlige tjenestetilbudet. Etter en periode med uvanlig lav arbeidsledighet fikk vi
i løpet av kort tid en situasjon med mange permitteringer, og det lokale NAV-kontoret har
lagt vekt på å ha en god dialog med bedrifter og enkeltarbeidstakere for å bistå best mulig.
Heldigvis ser situasjonen etter hvert lysere ut, men det er enda stor usikkerhet knyttet til
utviklingen framover.
Som en stor virksomhet har kommunen også en viktig rolle når det gjelder sysselsetting gjennom nybygg og rehabilitering av bygningsmasse og infrastruktur. Etter at kommunene fikk tildelt ekstraordinære midler ble det på kort tid gjort vurderinger og vedtak
av hvilke tiltak som skulle prioriteres for å få rask effekt sysselsettingsmessig. Av langt
større betydning er imidlertid de store byggeprosjektene som finansieres over kommunens
ordinære budsjett. Etter store og krevende beslutningsprosesser er det nå gjort vedtak om
skolestruktur som også legger grunnlag for vedtak ang. fornyelse av skolebyggene. Dette
er store og viktige investeringer i et bedre fysisk arbeidsmiljø for elever og ansatte ved
skolene i Singsås og Soknedal og ved ungdomsskolen på Støren.
Ellers gir også dette nummeret av MG-nytt et bilde på stor aktivitet og positiv utvikling
på mange områder. Ikke minst er det svært gledelig at fylkeskommunen går inn i samarbeidet med kommunen om å bygge et nytt skole- og kultursenter. Dette samarbeidet fører
til stor grad av sambruk og arealeffektive løsninger, noe som begge parter har stor fordel
av. Med denne satsingen fra fylkeskommunen er det også all grunn til å tro at det videregående tilbudet i kommunen har en sterk stilling framover.
Vi går inn i en lysere og varmere årstid, og alle lesere ønskes fine dager utover våren
og sommeren!
Med hilsen
Grethe Metliaas

På jobb i kommunen

HELSE- OG FAMILIE:

Forebygging og tidlig innsats
Av enhetsleder Oddveig Børset

Enhet for helse- og familie består av 6 virksomheter: Fysio- og ergoterapitjenesten, PPtjenesten, Helsesøster- og jordmortjenesten, Psykiatritjenesten, Barneverntjenesten og
Legetjenesten. Ansvaret og oppgavene fordeler seg utover et vidt spekter, men som navnet
tilsier, er fellesnevneren helse.
Det settes ofte likhetstegn mellom
god helse og fravær av sykdom,
men i en videre forstand omhandler
god helse også sosial trygghet, nettverk og fellesskap, utviklings- og
mestringsmulighter. Familiebegrepet
omfatter vel egentlig alle, og flere av
disse virksomhetene har i fellesskap
et særlig ansvar for barn, unge og
deres familier.
Alle som henvender seg hit har
rett til en individuell vurdering av sitt
behov, og rett til individuelle tiltak
dersom det viser seg å være det riktige.
Som dere ser av overskriften, har vi
imidlertid et felles mål om å komme
mest mulig i forkant, enten det dreier
seg om sykdomstilstander eller andre vansker som ofte kan oppstå på
grunn av sosiale forhold eller miljømessige betingelser, og noen ganger
også uten at vi kan se noen direkte
årsaker. Det er anerkjent kunnskap
at prognosene for helbredelse av
sykdom er bedre dess tidligere sykdommen oppdages og behandlingen
kan komme i gang. Vi tror at samme
prinsipp gjelder også for andre belastninger i tilværelsen.
Nedenfor vil vi gi en oversikt over
de aktivitetene som vi har, og som
kan beskrives som lavterskel, forebyggende tiltak. Felles for dem alle
er at de er gruppebasert. På det viset får de i tillegg til verdien av den
konkrete aktiviteten, også den hyggelige bieffekten at de er en arena
for sosialt fellesskap med mulighet
for å knytte nye kontakter og bygge
vennskap.

En liten historie

Ved en populær tursti som gikk
lang elva, hendte det en gang at
de som var ute og spaserte fikk
se at det kom barn drivende med

elva utover fossen. Det kom stadig flere barn, og de landet i en
kulp under fossen og var i ferd
med å drukne. Etter hvert som
det kom flere turgåere forbi, gav
de seg med på å redde barna
ut av vannet, men de oppdaget
snart at de ikke greide å redde
alle. De ropte fortvilet etter mer
hjelp, og snart kom en sprek
trimmer forbi i full fart. Han fortsatte imidlertid videre uten å
ense de andre. De ble opprørt og
ropte etter ham og lurte på hva
han tenkte på, hvorpå han ropte
tilbake: ”Jeg har ikke tid, jeg må
komme meg oppom fossen og
stoppe den gærningen som står
og kaster unger på elva.”
Den største og viktigste aktøren på
forebyggende virksomhet er uten tvil
frivillige lag og organisasjoner, og om
de timene som legges ned der hadde
blitt omregnet i timelønn, så ville i
hvert fall ikke vårt budsjett strekke
til. Av ulike årsaker er det likevel slik
at ikke alle kan eller ønsker å benytte seg av disse tilbudene, og det er
der vi ønsker å komme inn med et
supplement.
I fortsettelsen vil vi gi en oversikt
over de lavterskeltilbudene som enheten har ansvaret for, og vi håper
og tror at disse skal bidra til at færrest mulig, både barn og voksne,
skal ”havne i elva”, slik som i historien over. Med få unntak er alle disse
tilbudene gratis, og det er nevnt spesielt der det er egenandel.

Carolyn Webster-Strattons´s
”De utrolige årene”

Vi gjennomfører dette programmet i
kommunen for å hjelpe foreldre med
de utfordringer som barn i alderen
3–8 kan skape.

Vi opplever en del slitne, oppgitte
og frustrerte foreldre som har prøvd
”alt”. Ofte oppleves forholdet mellom foreldre og barn gjensidig negativt. Foreldreprogrammet går over
12 uker, og vi er nå midt inne i det
første foreldrekurset. De foreldrene
som er med i programmet samles to
timer hver onsdag fra kl. 1700 –1900
i Støren barnehage. Hver kveld blir
de opplært i nye strategier og tiltak
som de skal ta med seg hjem å prøve
ut. Tema som blir behandlet er lek,
ros, grensesetting og konsekvenser
for negativ atferd. Hensikten med
kurset er å skape positive foreldrebarn relasjoner og mer fokus på alle
de gode tingene barnet gjør og rose
barnet for det. Dette igjen fører til å
redusere aggresjon og masing. Et
utagerende barn trenger klare valg
og de voksne får trening i å beholde
kontrollen som forelder.
Det er Hilde Sundsby fra helsestasjonen og Ingrid Langlete fra barnevernet som loser foreldrene gjennom
disse 12 kurskveldene. Barna blir
passet på i Støren barnehage mens
foreldrene diskuterer, øver og prøver. Det blir satt i gang en ny kursrekke fra høsten 2009. Foreldre som
mener å ha behov for dette kan henvende seg til Ingrid eller Hilde for å
stå på venteliste.

Helsestasjon for ungdom

Åpent mandag og onsdag, kl. 13.30–
15.00 på helsestasjonen.
Mandager bare helsesøster, onsdager
er både helsesøster og lege til stede.
Du trenger ikke timebestilling.

Godt samlivskurs

Gratis tilbud til alle førstegangsforeldre. Kurset består av åtte timer fordelt på to ettermiddager.
Forts. side 4
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På jobb i kommunen
Kurset drives av to helsesøstre og
arrangeres på helsestasjonen.

Barselgrupper

Alle nyblivne foreldre får tilbud om å
delta på gruppe når barna er ca. fire
og åtte uker. I disse gruppene samles
barn og deres foreldre fra hele kommunen. Ansvarlig er helsestasjonen.

Prevensjonsundervisning

Alle på ungdomsskolen i 10. trinn
får tilbud om undervisning i prevensjon og kjønnssykdommer. Dette blir
arrangert av skolehelsetjenesten i
samarbeid med medisinstudenter.

Førstehjelpskurs
Skolehelsetjenesten
arrangerer
sammen med politi, ambulanse, redningstjenesten og
ungdomsskolen og
videregående skole førstehjelpskurs
over to dager.

KID-kurs for voksne holdes to til tre
ganger i året. Kurs i mestring av depresjon er utarbeidet for voksne som
i perioder kjenner seg nedstemt eller er lett-moderat deprimert på en
slik måte at det går utover livskvalitet og funksjonsevne. Depresjonsog angsttilstander utgjør de største
gruppene i antall og andel av sykefravær i samfunnet vårt. Dette er et
kurs som er bygd på kognitiv, sosial
læringsteori. Kurset går over seks
samlinger, i tillegg til for- og oppfølgingssamtale. Det er en anerkjent
metode som er egnet til formålet.
Kurset er basert på undervisning.
Deltakerne får opplæring i bruk av
metoder og teknikker for å endre
tankemønster og handlingsmønster
som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/depresjon.
Kurset er gratis, men deltakerne
må selv betale kr. 500,– i kursmateriell.
KID-kurs for ungdom er et tilbud for
ungdom på Gauldal videregående
skole. Det holdes kurs to ganger i
året. Kurset er bygd opp på samme
prinsipper som for voksne. Ungdom
betaler ikke kursmateriellet.
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Selvutviklingsgruppe er et tilbud til
de som har KID-kurs, og som vil
fortsette å jobbe med seg selv. Selvutvikling er å sette i gang en prosess
ved å gripe tak i egne muligheter.
Kursansvarlig og ansvarlig for selvutviklingsgruppen er Bjørg Krogstad.

der musikkstunden hver uke på Helsesenteret.

Psykiatrisk dagsenter

Dette er et lavterskeltilbud for alle i
kommunen. Psykiatrisk dagsenter
har tilhold i kommunale lokaler på
Spjeldet. Senteret har åpent tre dager i uka, mandag, tirsdag og torsdag fra 10–14, og her er det bare å
møte opp uten påmelding. Deltakerne betaler kr. 20,– pr. dag til mat og
drikke.
May-Britt Gylløyen og Gunn Kristin Reitan er vertskap på dagsenteret.

Kreativ omsorg, form og farge
gruppe.

Dette er et supplement til det tradisjonelle behandlingstilbudet. Det
skal blant annet gi sosial trening,
opplevelse av fellesskap, gi mestring
og fremme bedre selvfølelse.

Fysisk aktivitetsgruppe

Mange mennesker med psykiske lidelser er i dårlig fysisk form. Fysisk
inaktivitet kan disponere for både fysiske og psykiske plager.
Psykiatritjenesten og Mentale Helse samarbeider med å drive gruppa.
Ansvarlig er Åse Marit Sletten og Eli
Dragåsøien.

Mandagsklubben

Mandagsklubben så dagens lys i
2005. Temaet er barn, mestring,
selvfølelse og selvtillit.
Vi er opptatt av kreativitet og
spontanitet, at en sprenger grenser
overfor seg selv.
Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom psykiatritjenesten, barnevernet, fysio/ergoterapitjenesten og
helsestasjonen. Tilbudet er for barn
i alderen 8–12 år.

Onsdagsklubben

Hilde Johansen har ansvar for
gruppa.

Kreftomsorgen i Midtre Gauldal
kommune

I 2005 ble det opprettet et tverrfaglig team i kreftomsorg. Teamet består av mennesker med ulik fagbakgrunn. Felles målsetting er å være
ressurspersoner i kreftomsorg.
Leder er Knut Solberg.

Musikk og eldre

Psykiatritjenesten og musikkskolen
startet et samarbeidsprosjekt med
temaet musikk og helse på Helsesenteret. Enkel musikk virker beroligende på demente. Dette er et godt
tiltak som får eldre til å glemme plager og lidelser for en stund.
Unni Reese og Marie Bjerkenås le-

Dette er et tilbud til ungdom som går
på ungdomsskolene i kommunen.
Temaet er mestring, selvfølelse og
selvtillit.
Både mandagsklubben og onsdagsklubben organiserer egne aktiviteter, eller de gjør det i samarbeid
med frivillige organsiasjoner. Vi har
for eksempel besøkt både Budal
skytterlag og Sokna IL skiskyttere.
Bjørg Krogstad organiserer både
mandags- og onsdagsklubben.

Ungdomsklubben

Ungdomsklubben er for ungdom i
alderen 13–19 år. Åpningstiden er
tirsdager og torsdager fra kl. 18.00–
22.00, og klubben har tilholdssted i
Engan Leir. Ungdomsklubben er et
møtested der ungdom sammen kan
drive med frie aktiviteter, og noen
ganger er det fellesarrangement som
konserter, filmkveld og lignende. Her
møtes ungdom fra hele kommunen,
og besøkstallet har variert fra 20–40
pr. kveld.

Leder i ungdomsklubben er Stine
Skårvold.

VIP prosjektet

VIP står for veiledning og informasjon om psykiske problemer og lidelser hos ungdom. Det er et samarbeid
mellom Gauldal videregående skole,
PPT (fra videregående), helsestasjon
og psykiatritjenesten i kommunen.
Ansvarlig er Bjørg Fløttum og
Gunn Elisabeth Hanshus.

Psykososial krisegruppe

Gruppa er tverrfaglig sammensatt
og skal gi hjelp og støtte i krisesituasjoner. Mandatet er forebyggende arbeid, bistand i krisesituasjoner, etterarbeid og oppfølging og å utarbeide
prosedyrer.
Leder for teamet er Bjørg Krogstad.

Bassengtrening

Mandager kl 1200. Gruppen blir ledet av turnusfysioterapeuten i kommunen, og deltakelse forutsetter rekvisisjon fra lege. Deltakerne betaler
inngang kr. 30,– pr. gang.

Gravidsvømming

Hver tirsdag kl 14.00–15.00 samles
gravide til bassengtrening/ bevegelse i vann. Gruppa drives av kommunefysioterapeut Ingvild Meslo i samarbeid med jordmor Bjørg Fløttum.

Gravide får også tilbud om omvisning på fødeavdelingen ved St. Olavs
før fødselen.

Babysvømming

Babysvømming hver mandag kl
10.15–11.15. Tilbudet er for barn
fra åtte uker til 18 mnd. Instruktør
er Kristin Bjørgen, og i og med at vi
leier instruktør, er det satt en egenandel på dette tilbudet. Klippekort
for 10 ganger koster kr. 300,–.
Tilbudet er et samarbeid mellom
jordmortjenesten og frivilligsentralen.

Overvektsgruppe for voksne

Gruppen møtes til fysisk aktivitet

hver torsdag kl 14.00. Her er det fokus på fysisk aktivitet og å ha det
gøy! Vi ønsker å sette fokus på forebygging og helsefremming og har
flere tilbud under planlegging. Vi kan
blant annet nevne aktivitetsgruppe
for ungdom og overvektsgruppe for
barn.
Dette er et samarbeid mellom fysioterapitjenesten og psykiatritjenesten.

Fysikalsk institutt
(Støren fysioterapi)

De privatpraktiserende fysioterapeutene behandler i hovedsak den
yrkesaktive befolkning, men også
de tilbyr ulike gruppetilbud. Fallforebyggende gruppe for eldre, gruppe
for de med revmatologiske lidelser
og nakke/skuldergruppe.
De som jobber her er Martin Ree,
Siri Mette Gynhild og Mari Sundstrøm. (72 40 32 13 / 72 40 31 84).

Babytrill

Hver torsdag kl 10.30 møtes foreldre
med småbarn utenfor frivilligsentralen for en trilletur. Etter turen er det
sosialt samvær med medbrakt lunsj
og muligheter for å ta opp aktuelle
tema. Det er jordmortjenesten og frivilligsentralen som samarbeider om
dette tilbudet.

Internasjonal kvinnegruppe

Internasjonal kvinnegruppe er en
sosial møteplass for kvinner (og deres familie). Dette er en flerkulturell
forening som organiserer kvinner på
tvers av alder, etnisitet, religion og
kultur. Gruppa skal være integrerende og bidra til å skape forståelse og
kontakt mellom innbyggerne i kom-

munen. Gruppa driver selv ulike aktiviteter, arrangementer og turer.
Ansvarlig er Bjørg Fløttum og
Louis Elsouri.

Til Seters

Dette er et ferietilbud til alle barn i
kommunen i alderen 8 –13. Tilbudet
annonseres i mai måned, og deltakerne må melde seg på. Vi har fire
setre som tar i mot grupper på fire
til seks barn for ei ukes opphold på
setra. Barna deltar i det daglige seterstellet, og har samtidig rikelige
muligheter til turer, fiske, bading
med mer. Til seters har vært arrangert siden 2004, og vi har sendt mer
enn 160 setertauser og setergubber
på setra i løpet av disse fem åra. Det
betales en egenandel på kr. 500,–,
men det kan søkes fritak for denne.
Barneverntjenesten administrerer
dette tiltaket.

Dagsenter for mennesker med
rusproblemer

Dette tiltaket er i oppstartsfasen og
har sine lokaler nederst i Spjelddalen. Åpningstida er tirsdag og torsdag 10.00–14.00. Dette er også
et lavterskeltilbud, men forutsetter
henvisning fra lege, NAV eller psykiatritjenesten.
Tilbudet er gratis, og ansvarlig er
NAV og psykiatritjenesten.

Denne oversikten viser hvilke lavterskel tiltak som er aktive akkurat nå.
Vi har et ønske om stadig å videreutvikle og dyktiggjøre oss i forebyggende helsearbeid, og vi har for tiden ansatte som tar videreutdanning
i psykososialt arbeid med barn- og unge. Det kan variere hvor mange
som ønsker å benytte seg av de ulike tilbudene, og i noen grupper er det
venteliste mens andre har ledig kapasitet.
Dersom noe av dette er av interesse, eller du ønsker mer informasjon vil
vi gjerne at du tar kontakt.
Helse- og familie, ekspedisjon
72 40 30 80
PPT, Psykiatri, Barnevern
72 40 30 80
Ledende helesøster
72 40 31 79
Jordmor
72 40 31 90
Kommunefysioterapeut
72 40 31 83
Kommuneergoterapeut
72 40 31 73		
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Om sorgs kont o r et

Omsorgskontoret er i drift
Omsorgskontoret er et tverrfaglig og tverretatlig team av
saksbehandlere med helsefaglig kompetanse. Fagteamet
har som oppgave å motta og behandle søknader om ulike
tjenester innen pleie, rehabilitering og omsorg.
Målet for teamet er at det skal være
enhetlig behandling av søknader
og en profesjonell saksbehandling.
Teamet vil tilstrebe at alle innbyggere uavhengig av alder, tjenestebehov
og bosted får individuelt tilpassede
pleie- og omsorgstjenester.

• Hjemmesykepleie
• Psykiatritjeneste
• Avlastende tiltak
– Avlastning i private hjem
(besøkshjem)
– Avlastning i institusjon
• Omsorgslønn

Tjenestens innhold

Institusjonsbaserte
tjenester:

Omsorgskontoret gir informasjon,
veiledning, og hjelp til å søke, og
klage på vedtak og tjenester. Vi foretar kartlegging, utredning og skriving
av vedtak på følgende tjenester:

Hjemmebaserte tjenester:
•
•
•
•
•

Trygghetsalarm
Matombringing
Ledsagerbevis
Støttekontakt
Praktisk bistand
– daglige gjøremål
(hjemmehjelp)
– opplæring daglige gjøremål
(boveiledning/miljøarbeid)
– brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
• Re-/habilitering utenfor
institusjon
• Dagsenter/dagtilbud

• Tidsbegrenset opphold i institusjon
• utredning/behandling
• habilitering/rehabilitering
• Dagopphold i institusjon
• Nattopphold i institusjon
• Langtidsopphold i institusjon

Boliger:

• Omsorgsbolig (Bolig med tilskudd fra Husbanken)
• Annen bolig kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål (trygdeboliger)
• Bolig med heldøgns tilsyn og
omsorg (institusjon)

Annet:

• Ledsagerbevis
• Transporttjenester
(drosjekuponger)
• Parkeringsbevis

Hvem kan få tjenesten?

Siv Singsås (t.v.), Inger Winsnes Fløttum og
Kirsti Sveås (ikke til stede da bildet ble tatt)
er saksbehandlerne ved det nyopprettede
Omsorgskontoret i kommunen. De skal fatte
vedtak om ulike tjenester innen pleie, rehabilitering og omsorg.
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Alle som har behov for helsehjelp eller hjelp til dagliglivets gjøremål kan
ta kontakt med Omsorgskontoret.
Du kan søke muntlig eller skriftlig,
ved å ta kontakt med Omsorgskontoret direkte på telefon, ved personlig
oppmøte, eller sende oss utfylt søknadsskjema. Du kan også ta kontakt
gjennom tjenester du allerede har.
Nye eller endrede bistandsbehov
kan også registreres gjennom tverrfaglige samarbeid og planarbeid.
Når Omsorgskontoret i samarbeid
med enhetene har vedtatt hvilke
tjenester du tilbys, går bestillingen
til de som skal utføre tjenesten. De

Du finner Omsorgskontoret bak dørene i den
gamle hovedinngangen på sykehjemmet.
Velkommen!

som jobber ved Omsorgskontoret
samarbeider med de som skal utføre
tjenestene. Dersom behovet for hjelp
endres vesentlig, vil vi avtale nytt
vurderingsbesøk sammen med deg,
og vurdere tjenesten på nytt. Det
er de utøvende tjenestene (som for
eksempel hjemmebaserte tjenester,
sykehjemmet, enhet for funksjonshemmede osv) som har ansvaret for
å utøve tjenesten i henhold til vedtaket ditt.

Kontaktinformasjon og
tilgjengelighet

Telefonnummer:
72 40 33 00 / 95 86 44 67
Betjent kl 08.00–16.00 på hver
dager. Kontoret er stengt i helge-/
høytidsdager.
E-post:
omsorgskontoret@midtre-gauldal.
kommune.no
Kontaktpersoner:
Inger Winsnes Fløttum, Kirsti Sveås
og Siv Singsaas (i permisjon).
Besøksadresse:
Sokkel i Midtre Gauldal Helsesenter,
ved gammel hovedinngang.
Postadresse:
Midtre Gauldal Kommune
Omsorgskontoret
7290 Støren

Næring og teknikk

Gauldal skole- og kultursenter:

Bygginga er i gang
31. mars ble det symbolske første spadetak tatt. Nå venter
et knapt halvannet år med hektisk aktivitet på Basmoen.
Entreprenøren skal overlevere GSK til skolestart høsten
2010.
Det startet som et ønske om et minikjøkken i Størenhallen. Siden ekspanderte den spede ideen, og etter
mange runder kommunalt og siden
fylkeskommunalt, er GSK nå altså i
ferd med å bli virkelighet. Prosjektet
har en samlet kostnad på 290 mill
og har et bruttoareal på 10 500 m2.
Komplekset skal inneholde ungdomsskole, videregående skole, bibliotek, kulturskole, lokaler for voksenopplæring for fremmedspråklige,
kino og kultursal, kantine som skal
betjene alle øvrige funksjoner, alt
i tilslutning Størenhallen og dens
funksjoner.
Det var Dyrvik Arkitekter som
vant arkitektskonkurransen med
forslaget som nå i grove trekk skal
realiseres. Juryen sa i sin uttalelse
blant annet at ”det er lagt vekt på
utstrakt sambruk, realisert i fleksible

planløsninger. Gauldal skole- og kultursenter er med det et unikt prosjekt
i nasjonal sammenheng.”

Grønt bygg

Skanska vant den åpne anbudsrunden og fikk totalentreprisen på bygget, som etter visjonen skal være
”stedet hvor drømmer realiseres og
mennesker utvikles, et samlingssted
med hjerterom for kultur, læring og
fritid.” Det er ingen liten oppgave.
GSK må oppfylle en rekke krav og
ønsker, skal det målet nås. I tillegg
er det lagt en ambisiøs miljøprofil til
grunn. GSK skal bli et miljøfyrtårn
så vel som et kulturelt fyrtårn, og
grønne tiltak har derfor vært i fokus
hele veien i planprosessen. Det er
satt strenge krav til energibruken i
bygget. Det skal brukes ekstra vindtetting og tykk isolasjon, og generelt

Modellskisse.

skal det benyttes materialer med dokumentert lav miljøbelastning.
Varmegjenvinningsanlegg
skal
sørge for effektiv energiutnyttelse.
Det tenkes også grønt i forhold til
energitilførsel. GSK skal bygges
klargjort for tilkobling til et planlagt
fjernvarmeanlegg, et samarbeid
mellom Gauldal energi og Støren
Trelast.

Stor arbeidsplass

Skoledelen er prosjektert med en
elevmasse på 250 elever på ungdomsskoletrinnet, 300 på videregående. Med lærere og øvrig personale, kommer Gauldal skole- og
kultursenter til å ha over 100 ansatte
og blir dermed en av de største arbeidsplassene i kommunen.
De ansattes og brukernes behov
Forts. side 8

Basmoen 21. april i år: Slik så det ut på tomta i starten av uke 17. Ved slutten av uka var alle spor etter den gamle videregåendeskolen borte.
Betongarbeidet tok til nærmest ungdomsskolen (nederkant av bildet) og vil fortsette utover mot Størenhallen. Opparbeiding av buss- og parkeringsområdet i Kalvtrøa går parallelt.
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ALTERNATIV 1
14. MAI 2008

med tanke på å virke i bygget, gis
også oppmerksomhet. Alle arealer
og rom vil ergonomisk bli tilpasset
den aktivitet som de er bestemt for,
med takhøyder, døråpninger, transportveier og så videre, og samtlige skoleareal og kulturbruksarealer
gjøres selvsagt lett tilgjengelige for
bevegelseshemmede.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkningen har vært en
avgjørende del i prosjektutviklingen
for å kunne oppnå sambruk i så stor
grad som det er lagt opp til. Det har i
alt vært 11 bredt sammensatte brukergrupper i sving under utviklingen
av forprosjektet. Leder for disse faggruppene har vært representert i en
overordnet brukergruppe sammen
med virksomhetslederne, representanter for fagorganisasjoner og
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.
Selv om byggingen nå er i gang,
har brukergruppene fortsatt en vei
igjen å gå. På detaljnivå må ennå
en del brikker smettes på plass. Om
det ikke akkurat har noen bråhast,
framdrifta på anlegget er stram mot
1. august 2010 – og nå er bygginga
i gang!

8

MGnytt nr. 1-2009

Nytt om reguleringen av GSK
(Gauldal Skole- og kultursenter)
Kommunestyret har egengodkjent reguleringsplanen for Basmoen
i forbindelse med utbyggingen av Gauldal skole- og kultursenter på
møte 27.10.08.
Etterarbeidet med behandling av klager er avsluttet
Reguleringsplanen er i det vesentlige en flateplan som sier at området
på Basmoen skal brukes til offentlig formål – skole.
Siden bygningenes eksakte plassering ikke var kjent da reguleringsplanarbeidet ble påbegynt, ble det vedtatt i bestemmelsene at det
skulle utarbeides en bebyggelsesplan for byggeområdet på Basmoen.
Bebyggelsesplanen ble vedtatt på NPM-utvalgets møte 31.03.09.
I planforslaget er bygningene tegnet inn fra plantegningene i forprosjektet. Uteområdene er tegnet inn fra landskapsplanen i forprosjektet. Planen vil derfor vise ganske nøyaktig hvordan bygningene vil bli
bygd. Det er avsatt 100 parkeringsplasser og bussholdeplass for 4
busser. Det er ikke planlagt kjøreveger, annet enn frem til parkeringsplassene. Det er også tegnet inn midlertidig veg som skal brukes i
byggeperioden.
Byggesøknaden fra utbyggerne blir behandlet parallelt med bebyggelsesplanen.
Øyvind Aundal, Fagleder plan og byggesak

Opp s l a g

Trafikksikkerhetsplan
Kommunen skal i løpet av 2009 utarbeide ny trafikksikkerhetsplan for Midtre Gauldal.
Planen vil omhandle fysiske tiltak
som: Bygging av gang- og sykkelveier, trygg skolevei, utbedring av
sikt- og terrengforhold langs off. vei,
hastighetsdemping og personlige
sikkerhetstiltak m.m..

Innspill og forslag til konkrete tiltak
sendes til

Alle inviteres til å komme med innspill og forslag til konkrete tiltak som
vil bedre trafikksikkerheten i kommunen i videste forstand. De som alt
har levert innspill eller forslag til tiltak som er i eksisterende plan, trenger ikke å melde disse på nytt.

Frist 20. mai 2009.

Eiendom og kommunalteknikk
Rådhuset
7290 Støren

Forslag til ny trafikksikkerhetsplan
vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av våren /sommeren.
Rådmannen

Biblioteksjef gikk av

stavla

Bebyggelsesplan
for Svingen gnr.
193 bnr. 29 m.ﬂ.
I medhold av plan- og bygningslovens
§ 27-2 har Midtre Gauldal kommune
ved NPMutvalget i møte den 31.03.09
i sak 24/09 egengodkjent bebyggelsesplan for Svingen.

Bebyggelsesplan
for Basmoen –
Gauldal skole- og
kultursenter
I medhold av plan- og bygningslovens
§ 27-2 har Midtre Gauldal kommune
ved NPMutvalget i møte den 31.03.09
i sak 40/09 egengodkjent bebyggelsesplan for Basmoen – Gauldal skole- og
kultursenter.

Reguleringsplan Hyllbekklia
hyttefelt
I medhold av plan- og bygningslovens
§ 27-2 har Midtre Gauldal kommune
ved kommunestyret i møte den
02.02.09 i sak 9/09 egengodkjent reguleringsplan for Hyllbekklia hyttefelt.

Faktura

sendes ut med
30 dagers betalingsfrist

På abonnement, f.eks. barnehage/SFO,
hjemmehjelp, husleie m.v. er forfallsdato 20. i hver måned.

Biblioteksjef gjennom nesten fire år, Kenneth Sørensen, sluttet i jobben til
fordel for en stilling nærmere bostedet Trondheim. Han jobber nå ved dokumentsenteret i Statoil på Stjørdal. Sørensen ble takket av i en liten tilstelning
med kollegene i enheten for kultur, fritid og voksenopplæring. Fra venstre:
Trude Heggdal, Åge Selven, Stein Sundseth, Kenneth Sørensen, Marianne
Kammen, Kari Rakel Folstad Solberg, Åshild Grøtan og enhetsleder Arnfinn
Solem.

Det purres en gang, ca. 15. i måneden
etter forfall, med 14 dagers betalingsfrist.
På purringa blir det gjort oppmerksom
på at kravet sendes til rettslig innfordring
hvis det ikke betales innen fristen.
Ved behov kan det gies muligheter
for betalingsutsettelse, nedbetaling, evt.
oppdeling av faktura.

Dette kan ordnes ved henvendelse til økonomikontoret.

Elisabeth Galten tok over som ny sjef for biblioteket fra 1. mai.
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Feieren informerer
SJEKK TAKSTIGEN!

Alle tak som heller utover skal ha
takstige. Dette gjelder uansett tak
type. Takstigen skal sikre at det er
trygt å komme til pipa for feiing og
tilsyn med pipeløpet over tak og
samtidig sikre at ferdsel på taket
ikke skader taktekkingen.

og nede ved raftet være mest hensiktsmessig. På tak med takstein er
som oftest trinn best egnet. Hvordan
takstigen skal festes er beskrevet i
monteringsanvisningen som følger
med, dersom man ønsker å montere
takstigen selv.

Takstige eller trinn skal være godkjent* og fastmontert i takets bærekonstruksjon. Det gir en sterk og
god forankring for sikker atkomst til
pipa og sikrer samtidig at takstigen
ikke rives løs av snø eller flytter på
seg av andre årsaker.

Siden kravet til sikker adkomst for
feiing av pipe fra tak ble innskjerpet,
har veldig mange utbedret innfestingen av sin stige eller skiftet takstige,
slik at arbeidsforholdene for feierne
nå er merkbart bedre enn for bare
2-3 år siden. Det setter vi stor pris
på.

NYE VARSLINGSRUTINER:
Godkjente takstiger/-trinn fås kjøpt
hos de fleste byggvareforhandlere.
Be om råd fra forhandleren for å
få en løsning som passer ditt tak!
På platekledde tak vil vanligvis en
takstige som festes oppe ved mønet

Vi er veldig fornøyd med responsen
på de nye varslingsrutinene som ble
innført da feierne tok i bruk egne
atkomststiger. Vi har hatt noen få
tilfeller hvor den røde lappen har
blåst bort, men i det store og hele
har dette fungert svært godt. Tilba-

Opp s l a g

stavla

Med hilsen Gauldal Brann og Redning IKS

kemelding fra dere på adresse og/
eller gård- og bruksnummer gir i tillegg en større sikkerhet hos oss for
at arbeidet som er gjort blir registrert
på riktig eiendom.

NÅR KOMMER FEIEREN?

Til informasjon er feiing i Midtre
Gauldal kommune planlagt i april,
mai og juni, med oppstart i området
Soknedal, Singsås og Støren. Omrokering kan skje, og varsel om feiing
blir som vanlig gitt med to dagers
varsel. For feiing på mandag og tirsdag, blir varsel som hovedregel gitt
på torsdag uka før. Ta kontakt med
feieren så fort som mulig dersom du
har vært bortreist og finner en feierrapport i postkassa/på døra når du
kommer hjem!

SPØR OSS GJERNE!

Ta gjerne kontakt med oss med
spørsmål om feiing, tilsyn, takstige eller fyring! Du treffer oss på
48281550 eller post@gbriks.no. (Vi
ber om forståelse for at det kan være
vanskelig å komme gjennom på telefon når mange ringer samtidig.)
www.gbriks.no
* Må tilfredsstille kravene i NS-EN 12951 om
materialstyrke, utforming av trinn og innfesting alternativt dokumentert like god som
en typegodkjent løsning.

Bade
glede
Glade barn i bassenget på Singsås
skole. Hver uke møtes unger fra
barnehagen og elevver fra 1.–2. trinn
i svømmehallen på skolen. Dette er
et fint samarbeidsprosjekt alle vet å
sette pris på!
Foto: Åse Dalbakk, trinnleder 1.–4. trinn
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Karneval
i Støren
barne
hage

Opp s l a g

stavla
Foto: Ansatte

Det årlige karnevalet er en
stor festdag i barnehagen!
Da er det eventyr og fargerike kostymer så langt øyet
kan se. Vi vil vise fram noen
glade bilder, selv om det begynner å bli en stund siden.
Kong Leopold kom på besøk i barnehagen
for å fortelle eventyret om Geitekillingen som
kunne telle til ti.

Pippi (Mali) og indianeren (Amund) danser
til karnevalsmusikk.

Pensjonister i 2008
Midtre Gauldal kommune mistet en
rekke dyktige medarbeidere til pensjonstilværelsen i fjor. De ble gjort
stas på under julekaffen på tampen

av året. Fra venstre: Ordfører Erling
Lenvik, Gudrun Granøien, Greta Bonesvoll, Ottar Rise, Ola Wang, Kjerstine Løvrød, Haldor Barikmo. Ikke

tilstede: Kjell Lange, Kjellrun Lund,
Kjellfrid Sunnset, Øidis Osøien, Odd
Roar Græsli, Astrid Grytdal, Margit
Aas, Inger Ann Horgmo
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Aktuelle tjenester
Noen la kanskje merke til at TV2 sendte reklamefilm for Frivilligsentralene i påska? Dette er en del av den felles satsingen på profilering, som også Midtre Gauldal Frivilligsentral
er en del av. Vi håper at vi med ny logo og nytt slagord vil
bli enda mer synlig i nærmiljøet!
før deltakerne trekker inn på Frivilligsentralen for lunsj og sosialt samvær med andre småbarnsforeldre.
Velkommen!

Louise Siler Elsouri og Trude Heggdal ved
Midtre Gauldal Frivilligsentral har mange
aktiviteter gående. Under er noen av dem
kort presentert.

Hobbyverksted
i Soknes leir
Et aktivitetstilbud for Midtre Gauldals
innbyggere som ønsker å drive med
hobbyaktiviteter i et sosialt miljø.

Baby-svømming

Et samarbeid mellom Frivilligsentralen, Helsestasjonen, FYSAK og Kristin Bjørgen.
Foregår mandager kl. 10.15 i svømmehallen på Støren.
Åpent for foreldre med småbarn opp
til 18 mnd, se nærmere info på Midtre Gauldal kommunes hjemmeside.

Natteravnene

Åpent:
Mandager og torsdager kl. 09.00 –
13.00 i Soknes leir, administrasjonsbygget. Ta kontakt for informasjon
eller stikk innom for en kopp kaffe.

– er ute og går i forbindelse med
offentlig fester i kommunen vår,
og har også vært bidragsytere
ved arrangement i ungdomsklubben. De gjør en formidabel
innsats mens de fleste av oss ligger i senga og sover. De skaper
trygghet og er tilgjengelige med
tid for ungdom som ønsker en
voksen å prate med.

”Baby – trill”

Les mer om Natteravnene på
www.natteravn.no

Foregår hver torsdag med oppmøte utenfor Rådhuset på Støren kl.
10.30. Derfra blir det en god trilletur,
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Illustrasjonsfoto: Natteravnene.no

Vår-aksjonen 2009
Påska er ferdig og våren nærmer seg
med stormskritt, og det er som sagt
mye som kommer frem når snøen
forsvinner! Som tidligere år vil Frivilligsentralen være med å koordinere
ryddig og pussing av nærområdene
våre før nasjonaldagen. Vi vil med
dette få oppfordre alle til å ta i et tak
for et renere nærmiljø!

Kultur

Tilbakeblikk på
Vi koster på oss et lite tilbakeblikk på UKM 2009.
Budal flerbrukshus var åsted da 28 innslag ble presentert
og framført av til sammen 59 deltagere den 8. februar i år.

Alle foto: Ingrid Storlimo

Disse gikk videre til fylkesfinalen

Vegar Aasenhus (15) opptrådte både med
Endpålanj og LOST. Begge bandene gikk
videre.

LOST

Utstilling:

Andreas Ertshus (12) – Trollkamp
og Lillebror, oljemalerier
Benedicte Løkken (14) – Flukt,
maleri i acryl
Tina Løhre Ranøyen (17) – Orb,
maleri

Sceneinnslag:

LOST – The Final Countrysong

Haldor Sætermo (17), trommis i The Capital.

(Tekst og melodi: Respatexans)
Lene Kant (17) Vokal, Nils Ole
Lilleøkdal (18) Bass/kor, Ole
Elling Solum (15) Gitarer/vokal,
Per Eivind Helmersen (17) Gitarer/vokal, Vegar Aasenhus (15)
Tangenter/vokal/gitar, Øyvind
Wagnild (19) Trommer
The Capital – The Edge (Tekst og
melodi: The Capital), Andreas
Steinsmo (13) Gitar, Arnt Joar
Røttum (15) Bass, Haldor Sætermo (17) Slagverk, Ådne Nyberg
(15) Vokal
Hanne og Magnar – Dear mr. president (Tekst og melodi: Pink)
Hanne Svardal Berg (15) Sang,
Magnar Løkkesmo (21) Gitar,
sang
Endpålanj – Walk Away (Tekst og
melodi: Vegar Aasenhus) Henrik
Huus (17) Bass/kor, Kent Håvard
Bjerkenås (15) Trommer/kor, Ole
Elling Solum (15) Gitar/kor, Vegar Aasenhus (15) Piano/ Sang
Linn Siri – Footprints in the sand
(Tekst: Richard Page, Per Magnusson, David Kreuger, Simon

Cowell Melodi: Steve Mac) Linn
Siri Skain (16) Sang, Oda Lilleøkdal (14) Piano og koring
Linn Elise Rognes – Don’t know why
(Tekst og melodi: Jesse Harris)
Linn Elise Rognes (13) Sang og
piano

Linn Elise Rognes (13) sang seg også til
fylkesmønstringa i fjor.

Ingen av våre tok seg videre til
landsfinalen, men med den kvaliteten kulturungdommen i kommunen
oppviser for dagen, er nok den barrieren snart brutt. Vi gleder oss til
UKM 2010!
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Av Kari Rakel Folstad Solberg, kulturavdelingen

Strikketeknikker og gamle
mønster blir tatt vare på
Oppi Kvasshyllan på Støren sitter ei dame og strikker. Det er Marie Nordvik, mor til sju,
bestemor til 17 og oldemor til fem. Der i familien trenger ingen å fryse verken på hender eller føtter. Marie forsyner alle sammen med varme strikkeplagg i alskens farger, mønster og
etter oppdragsgiverens egne behov og ønsker, og gjerne med innstrikket navn på.

For noen år siden laget Marie Nordvik Midtre Gauldal-votten. Både tidligere ordfører og dagens
har fått overrekt et par av henne. Erling Lenvik er veldig fornøyd med sitt eksklusive par
totrådsvotter.

Så langt er ikke denne historien særlig spesiell, vil du kanskje si. Det sitter mange kunnskapsrike bestemødre rundt omkring i kommunen vår
og ivaretar strikketeknikkens mysterium og strikker til store og små,
løkke på løkke, rett og vrang. Strikking er en gammel håndarbeidsteknikk som i mange århundrer er blitt
ført videre fra generasjon til generasjon. Sjøl sier Marie at hun ikke liker
at hennes egen person blir så fokusert på. – Det sett da så mang gamle
kjerringa og strekke rundt omkring,
sier hun beskjedent.
Marie er imidlertid noe mer enn ei
alminnelig strikkebestemor. Hun har
gjennom mange år lagt ned et stort
arbeid for å ta vare på denne kulturarven vår. Hele 18 plastkasser fulle
med votter og sokker har hun nå, og
flere vil det bli. I alt dreier det seg om
700 par votter og 100 par sokker i
ulike mønstre, hvorav 400- 450 par
votter med mønster etter gammel tradisjon. Mange av mønstrene har hun
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laget selv, inspirert av treskjæring,
gardiner, voksduker, heklemønster,
logoer og lignende. Alle mønstrene
har hun samlet i egne permer. I tillegg har hun flere album med bilder
av vottene, både de som er gitt bort
og de som er i kassene. Dette er en
kulturskatt, og et viktig bidrag for å
sikre denne delen av kulturarven for
kommende generasjoner!
Marie Nordvik ble født i Håggåløkkja på Hovin. Da hun var seks år
strikket hun sin første vott, men den
ble ifølge henne selv så hard at den
ikke ble ”brukandes”. Etter ei tid ble
den rekt opp igjen og nyttet som restgarn. Senere ble det sju egne barn
å strikke klær på, og strikkinga ble
både nyttig og viktig. Marie forteller
oss at hun gikk lei hele strikkinga etter hvert, og at hun aldri hadde trodd
at hun skulle komme til å sette seg
ned på sine gamle dager og ha strikking som hobby. Nøysomheten hun
lærte som jente har hun i seg den dag
i dag, og forteller at hun ikke kaster

en garnstump som er en meter lang.
Den kan nyttes et eller annet sted på
en omgang, for eksempel på en barnesokk. Kanskje noe å tenke over for
flere av oss i overflodssamfunnet?
Selbuvotter er et ord som Marie
nødig bruker. Her i dalføret ble de
kalt ”totrådvotta”, og denne type
votter ble strikket over hele landet.
Selburosa er et mønster som ofte
brukes på votter, men Marie opplyser oss om at rosa ikke har sin opprinnelse i fra Selbu. Åttebladrosa er
funnet igjen på gamle gjenstander
rundt om i hele verden: den er på ei
strikkapute i Spania fra 1200- tallet,
på en gravgjenstand i Egypt, og i
Norge er den brukt både på bunader
og i treskjæring. Marie kan ikke bare
strikketeknikken, skjønner vi, hun er
også levende opptatt av historien og
kulturen rundt sin store lidenskap.
Benevningen totrådvotter kommer
av at vottene opprinnelig ble strikket
med to tråder, det vil si to farger. – Vet
dere hvorfor vottene var hvite i bunnen med sort mønster? Spør Marie.

Om mønsteret sier hun at ”Vinduet er symbol
for treindustrien, reinen representerer jakt,
fiskekroken og kleppen fiske. Jordbruket i
kommunen ser vi er representert ved spaden,
slegga og greipet. Nederst er fingerrosa og
den skal symbolisere alle kjerringene.” Vi har
fått tillatelse fra Marie om å få bruke mønsteret hennes, så fikk du nå lyst til å strikke
deg en Midtre Gauldal-vott, eller helst to, kan
du ta kontakt med kulturavdelinga som har
mønsteret.

Klima og miljø

Vanndirektivet

EU vedtok i desember 2000 et omfattende direktiv for vannforvaltning. Gjennom EØS –
samarbeidet har Norge forpliktelser til å følge opp dette direktivets målsetninger.
I denne forbindelse ble en ny forskrift
for vannforvaltning i Norge gjort
gjeldende fra den 1. 1. 2007. Den
norske forskriften deler Norge inn
i ni vannregioner. Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag ble utpekt som vannregionmyndighet for vannregion
Trøndelag som består av nesten alle
kommuner i Sør- og Nord–Trøndelag. Miljøverndepartementet har det
nasjonale ansvaret for samordning
og oppfølging av vanndirektivet.

Formål

Direktivets formål er å beskytte –
og om nødvendig forbedre – miljøtilstanden i alle elver, innsjøer,
grunnvann og kystnære områder.
Forurensning skal fjernes, og andre
tiltak skal settes inn der det trengs
for å styrke miljøtilstanden gjennom
målrettede planer. Kravet er at alle
vannforekomster skal beskyttes mot
forringelse av tilstanden og om nødvendig restaureres for å tilfredsstille
Jo, det hadde sin naturlige forklaring
i at det hvite garnet var billigst og
man måtte bruke mest av det, opplyser Marie oss. Hun forteller videre
om folk fra Hauka som i sin tid gikk
hjemmefra og til Hovin for å selge
vottene sine der, fordi de på Hovin
betalte fem øre mer for paret. Vottestrikking var en viktig attåtnæring,
minnes hun. Både karer og kvinnfolk
strikka i tider hvor det var lite penger
å rutte med. Å strikke votter ble viktig også for arbeidsledige karer.
Marie fortsetter å fortelle oss entusiastisk om strikkekunstens hemmeligheter og historie: om skartreller og fingerrosa, om grepavotten
med påsydd vadmel, ”hemsmidde”
nøstekroker, snipplister og så videre
og så videre. Fingerrosa var vanlig å
bruke på votter og har mange navn
kan hun fortelle: hollenderrosa, litjrosa, kattlabbrosa, kongro og endløsrosa. Denne rosa var passe stor
til å bruke på en finger, derav navnet fingerrosa. Den var mye brukt
på votter eksportert til Holland, og
dermed fikk den også navnet hol-

kravene om ”god økologisk tilstand”
innen 2015.

Høring

I forbindelse med vanndirektivet har
Fylkesmannen nå kommet med utkast til både forvaltningsplan og
tiltaksprogram for vannregion Trøndelag. Tiltaksprogrammet bygger i
stor grad på forslag om tiltak og mål
i forbindelse med bekker som av
vannregionmyndigheten er karakterisert som vannforekomster med
”risiko” eller mulig ”risiko”. Her kan
det være mange som sitter inne med
lokalkunnskap om de enkelte bekkene og folk oppfordres til å gå inn på
følgende link for å se om opplysninger om de ulike bekkene i kommunen stemmer: http://fylkesmannen.
no/hoved.a spx?m=4 153&amid=
2526675&fm_site=31134
Ellers er det bare å ta kontakt med

Enhet for Kultur, fritid og voksenopplæring
arrangerte møte med Nordvik for å få se og
drøfte hva som bør gjøres med kulturskatten. Åshild Grøtan (f.v.), Kari Rakel Folstad
Solberg, Trude Heggdal, Marie Nordvik og
Arnfinn Solem hadde interessante timer med
strikkeplagg, teknikker og forhistorie.

lenderrosa. Marie har stor kunnskap
om de lokale benevnelsene på dette
mønsteret.
Vi er nå inne i Kulturminneåret
2009. Det ble offisielt åpnet 3. feb
ruar i Erkebispegården. Ved å velge
”Dagliglivets kulturminner” som
tema for Kulturminneåret 2009, kan
vi nå få satt fokus på kvinnenes kreativitet og arbeid opp gjennom historien. I Midtre Gauldal har strikking av

Illustrasjonsfoto

Enhet for Næring-, Plan- og Forvaltning for nærmere informasjon.
Dersom dere har innspill å komme
med så ta kontakt med enhet for
Næring-, Plan- og Forvaltning. Høringsfristen er satt til 1. juli 2009,
men innspill til kommunen bør komme i god tid før denne fristen.
Håper på engasjement og gode tilbakemeldinger.
totrådvotter vært en viktig del av vår
kultur gjennom flere generasjoner.
Kommunen har søkt Norsk Kulturråd
om prosjektmidler for blant annet å
katalogisere tradisjonsmønstrene og
lage program for formidling til barn
og unge i kommunen. Marie Nordvik
har gjort en viktig jobb for å ta vare
på denne håndverkstradisjonen og vi
i kulturavdelinga i kommunen takker
henne for dette!

Hedersrose
Tidlig i år fikk Marie tildelt
Adresseavisens Hedersrose. Den fikk hun for å ha
strikket og levert votter og
sokker i store mengder til
hjelpetrengende i Baltikum
gjennom flere år. I tillegg ble
hennes kulturbevaringsprosjekt gjennom innsamling
og strikking av gamle vottemønstre nevnt. Vi gratulerer!
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Miljøbevisst

barnehage

Små og store i Støren barnehage tar ansvar for miljøet. Som
den første virksomheten innenfor Midtre Gauldal kommune,
mottok de nylig beviset på at de har klart alle kravene til
sertifiseringa og kan kalle seg et Miljøfyrtårn.

Barna må hjelpe til og gjøre en innsats for
at diplomet skal bli hengende på veggen –
tegne på begge sider av arket og sortere søppel er to tiltak som må følges opp daglig.

tiltakene i sertifiseringskravene skal
være lønnsomme, konkrete, lønnsomme og enkle. Barnehagebarna
på Støren skal bli flinke til å tegne
på begge sider av arket og sortere
søppel. Foreldrene må kvele motoren når de henter og leverer. Biler på
tomgang er ikke tillatt!

Ordføreren hadde æren av å overrekke diplomet, det synlige beviset på at Støren barnehage
er et sertifisert Miljøfyrtårn. Kommuneplanlegger Siri Solem (t.v.) koordinerer Miljøfyrtårnprosessen internt i kommunen. Målet er å kvalifisere organisasjonen i alle virksomhetsledd.
Enhetsleder ved barnehagen, Berit Stornes, og hennes små og store miljøforkjempere kan være
stolte av innsatsen.

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for bedrifter og virksomheter.
Ordningen skal heve miljøprestasjonen i små og mellomstore bedrifter
og offentlige virksomheter, og støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

For å kvalifisere til utmerkelsen,
måtte barnehagen gjennomgå en
analyse av virksomheten og oppfylle
et sett definerte bransjevilkår. Det
omfatter blant annet tiltak i forhold
til arbeidsmiljø, energiforbruk, materialforbruk og avfallshåndtering. Stiftelsen Miljøfyrtårn legger vekt på at

Ingen fest uten barnesang. Barna i Støren barnehage opptrådte til ære
for ordføreren og anledningen.
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Støren barnehage er først ut, og
målet er at alle de kommunale virksomhetene skal bli Miljøfyrtårn etter
hvert, og flere er allerede kommet
langt i prosessen.

Siri Solem forklarte barna hvorfor det er viktig å ta vare på miljøet.
”Ingen snø” var en knapp trussel etter en lang vinter, men barna fulgte
med.

– Hensynet til
brukerne er viktigst
Etter ombygging får alle som besøker NAV-kontoret snakke
med veileder i et samtalerom. – Dette er en løsning som
både brukere og NAV – ansatte er fornøyde med, sier Solveig Hofstad, leder for NAV Midtre Gauldal.

– En ombygging av mottaksfunksjonen ved
NAV-kontoret er viktig for at både brukerne
og ansatte skal føle seg trygge på at taushetsplikten blir tatt på alvor, sier NAV-leder
Solveig Hofstad.

Solfrid Myhren (bakerst), Anne Mari Økdal og de andre ansatte ved NAV-kontoret er godt
fornøyde med den nye ordningen.

NAV er opptatt av at alle som besøker kontoret skal føle seg velkommen og å bli tatt i mot med respekt.
– Det er et mål for oss at alle brukere skal motta god service og føle
seg trygge på at taushetsplikten blir
overholdt, forteller Hofstad.
NAV Midtre Gauldal var Sør-Trøndelags pilotkontor for etablering av
NAV-kontor og dermed først ute i
forhold til samlokalisering av de tre
tidligere etatene.
– Etter hvert som nye kontor ble
etablert, har man gjort seg erfaringer på hva som fungerer godt og hva
som ikke fungerer. Dette har ført til at
det stilles krav til utforming av NAVkontor blant annet i forhold til personvern og sikkerhet. Utformingen
av NAV Midtre Gauldal tilfredsstilte
ikke fullt ut disse kravene. Av den
grunn var det nødvendig for kontoret
å foreta en ombygging av mottaksfunksjonen, sier hun videre.

– Også tilbakemelding fra brukerne
i Midtre Gauldal viste at det var behov for å gjøre noen endringer. NAV
Midtre Gauldal har hatt to brukerun-

dersøkelser etter at vi åpnet høsten
2006. Begge brukerundersøkelsene
konkluderer med at brukerne er godt
fornøyd med servicenivået ved kontoret. Noen få ga imidlertid tilbakemelding om usikkerhet i forhold til
taushetsplikt, noe som bekrefter behovet vi hadde for ombygging.
Også medlemmer i Brukerrådet
har vært viktige bidragsytere i forbindelse med ombygginga.

Nav Midtre Gauldal har byttet ut skranken med samtalerom. Samtaler i enerom inngir en helt
annen følelse av konfidensialitet enn over desk i mottak
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Gauldal videregående skole

En epoke er over
Rektor
Halvar
Kjelås.

Tirsdag 3. mars ble siste undervisningstime på Basmoen
(Gymnaset) avholdt. Det var Randi Rognes som satte punktum med en engelsktime til elevene på vg1 Bygg- og anleggsteknikk. Derved var nesten 35 år med undervisning i
nevnte lokaler over.

”Gymnaset” ble tatt i bruk ved skolestart skoleåret 1974/1975. Dette
var i en periode hvor gymnaset gikk
over til ny struktur, såkalte reformgymnas, hvor det ble drevet forsøksvirksomhet i fag som tysk og matematikk. Nybygget den gang var nok
et like viktig løft for lokalsamfunnet,
som det løftet vi nå får ved gjennomføringen av GSK-prosjektet.

og gjennom stor innsats fra elever
og et entusiastisk personale. Nå er
alle elever og lærere, unntatt Byggog anleggsteknikk, ca. 60 stykker,
plassert på Korsen. For å få til dette,
har vi gjort noen ombygginger og tilpassinger. Vi lever litt trangt, men vi
skal klare oss fram til august 2010 da skal vi flytte inn i nybygget GSK,
noe vi ser veldig fram til.

I løpet av en måned klarte vi å gjennomføre flytteprosess og tømming av
lokalene. Det klarte vi takket være
god planlegging fra driftspersonalet

Elever og lærere på Bygg- og anleggsteknikk har flyttet til Soknes
leir. Der har vi gjort store ombyggingsarbeider i 2. etg. i den brakka

som ligger lengst mot nord og øst.
Her har elevene gjort en formidabel
innsats, og de har fått til fine lokaler som er godt egnet til den opplæringa de skal ha. Flytteprosessen har
dermed vært nyttig også i forhold til
faglig utbytte. Elevene får busstransport til og fra Soknes både morgen
og ettermiddag, slik at transport
ikke er en ulempe for elevene som
er lokalisert der.
Vi har gjennomført ulike aktiviteter
slik at lokalsamfunn, elever og ansatte har fått mulighet for å ta farvel
med Basmoen. Torsdag 19. mars ble
det arrangert ABBA-forestilling åpen
for publikum og med fullsatt Aula.
Samme forstilling ble kjørt for ungdomsskoleelevene fredag 20. mars
kl. 10.00 og kl. 12.00 for elevene på
Gauldal videregående. Det ble siste
punktum for framføring av forestillinger i Aulaen! ABBA-forestillingen
er produsert i et samarbeid mellom
elever i kulturskolen, ungdomsskolen og Gauldal videregående skole.
Om kvelden fredag 20. mars var
det en markering for personalet ved
skolen og spesielt inviterte personer
i Aulaen. Det var skolens offisielle
avslutning for epoken på Basmoen.

Ordfører Erling Lenvik og fylkesordfører Tore O. Sandvik fikk utlevert hver sin gravemaskin til
det symbolske første spatak under markeringen av byggestarten for GSK.
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Mandag 30. mars var det offisiell
byggestart for GSK-prosjektet med
ordførere og rådmenn i fylkeskommune og kommunen til stede. Seremonien foregikk i Aulaen og det
ble siste arrangementet i bygget på
Basmoen, rivingsarbeidene var da
allerede godt i gang. Når dette leses,
så er det meste av bygningsmassen
revet og når vi feirer 17. mai i år så
er alt borte!

Ungdomsbedrifter
Arbeidet i ungdomsbedriften starter
på høsten med at elevene bestemmer seg for hvilken type bedrift de
ønsker å starte og hva de ønsker å
selge. Alt etter hvor mange som ønsker å være med i hver enkelt bedrift
deler klassen/gruppen seg. Deretter
må eleven søke seg til den stillingen
de ønsker i bedriften.
Når de ansatte har fått den jobben de er best kvalifisert for, starter
de med å lage forretningsplan. Hva
forretningsplanen skal inneholde
er mye opp til de ansatte, men den
bør minst inneholde forretningsside,
budsjett, markedsplan, organiseringen av bedriften og framdriftplan,
samt hvilken utvikling og utsikter til
lønnsomhet bedriften har.
I tillegg til forretningsplan lager de
fleste bedriftene logo, brosjyre, del-

årsrapport med regnskap, samt at
enkelte lager nettside og reklamefilm.
Bedriftene jobber mye med det å
lære å selge produktene sine og å
presentere produktene i ei utstilling,
samt at bedriftene også jobber med
det å presentere bedriften sin på en
scene fremfor et publikum. Parallelt
med at elevene jobber med ungdomsbedriftene sine har de undervisning i de temaene de jobber med.
Elevene deltar som oftest på to
messer på nyåret, Ung Skaperlystmessa samt fylkesmessa til Ungt entreprenørskap. I år vant Design Trekk
og Bremser UB som består av elever
fra 2sss og DH, markedsføringsduellen på Ung Skaperlystmessa i Meldal. På fylkesmessa fikk Kjekt å ha
UB som består av elever fra 1ssa,

Flere klasser ved Gauldal
videregående skole bruker ungdomsbedrift som
læringsmetode. Dette
gjelder, Børsemaker 3.år,
Service og Samferdsel
(1ssa), Salg, Service og
Sikkerhet (2sss)og Design og Håndverk(DH).

3. premie i kategorien ”HR-bedrift”.
Denne prisen deles ut til ungdomsbedrifter som har jobbet med å
motivere sine ansatte og gi disse
arbeidsglede og skjønt sammenhengen mellom motivasjon og innsats,
og mellom innsats og resultat.
Tekst av Entreprenørskaplærere

Bente Fagerbekk
Elin Rise Myhre
Jorolf Løhre

Design, Trekk og Bremser UB fra Gauldal videregående skole vant markedsføringsduellen under Ung Skaperlystmesssa i år. Bak, fra venstre:
Dag Alexander Gamst, Esten Gylland, Eivind Smith, Ole Jonny Solberg. Foran, fra venstre: Ida Krogstad Flisen, Randi Kristine Solberg, Marthe
Skjærvold, Guro Haugerud Wold.

MGnytt nr. 1-2009

19

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal
Våren 2009 (revidert 27. april)

DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

22. mai
20.00 BYGDEKINO: Skjult Aldersgrense: 15 år
Støren Hotell
		
Norsk grøsser med bla. Kristoffer Joner		
				

Se trailer:
www.filmweb.no/
bygdekinoen

24. mai

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste i Singsås kirke

Singsås kirke

31. mai

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste i Soknedal

Soknedal kirke

3. juni		

Danseklubben 55+

Folkets hus, Støren

Danseklubben 55+

4. juni

18.00

Utekonsert med Kulturskolen

Støren prestegård

Kulturskolen

7. juni

11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste i Budal

Budal kirke

25.–28.		
juni		
		

Familiefestivalen i Singsås
Singsås kulturarena
Kontaktperson:
med bla. Hans Inge Fagervik			Arnt Håkon Fløttum
Hjemmeside: www.familiefestivalen.no		
tlf 901 17 275

4.–5. juli		

Setersmak med budeier og seterkost

Storbekkøya

• 4. juli Pilegrimsvandring
museumsseter
			 m/guide Sigmund Storlimo (tlf. 950 37 168)		
• 5. juli Familiedag – Underholdning,
				

Budal Museumslag,
Budal Bygdeutvikling m.fl.

brenning av myrmalm m.m.

God sommer!

Lærlinger
i Midtre
Gauldal
fra 2009
Midtre Gauldal kommune har blitt
godkjent som lærebedrift, og tilbyr
lærlingplass for elever som har gjennomført og bestått relevant VG 1 og
VG 2 i videregående skole.
Kommunen har søkt etter og skal
rekruttere tre lærlinger, en i kontorog administrasjonsfaget, en i helsearbeiderfaget og en barne- og ungdomsarbeider. Læretida er på to år,
og administrasjonen har god tro på
at nytteforholdet skal bli gjensidig og
stort. Velkommen skal de være!
Kommunen har ansatt en lærling i
barne- og ungdomsarbeider tidligere
i år. Marthe Brenne Wolden er fra
Melhus, og har begynt perioden sin
ved Støren barnehage.

