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God Jul
Kommunen har ny hjemmeside
Grunnvann i kranen
NyGiv i skolen
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Ordfører Erling Lenvik
Resultatet av kommunevalget i september
er godt kjent. Jeg vil benytte anledningen til
å takke for støtten i valget og ikke minst for
støtte i valg av ordfører. Det er det godt å ta
med seg inn i en ny fireårsperiode. Mange
av kommunestyrets medlemmer fra forrige
periode takket for seg, og det betyr at mange nye kommer inn. Det
er på sin plass å rette en takk til dem som har gitt mye av seg selv og
sin fritid til arbeidei kommunestyret, formannskap og utvalg. Det
nye kommunestyret er på plass, og formannskap og utvalg er godt i
gang med sin gjerning. At det er mange ”nye” representanter gir oss
mange muligheter og et godt grunnlag for perioden som kommer. 33
representanter har mye å bidra med til det beste for oss alle sammen,
det blir spennende å se alle i virksomhet i politisk arbeid.
Året går mot slutten. 2011 ble enda et år med store investeringer. Vi
kan snart vise til nye skolebygg i hele kommunen. Så store og nødvendige investeringer krever mye av en økonomi som også skal gi rom for
drift. De økonomiske rammene i kommunen har passert ei ny grense
og er oppe i 300 mill. kroner pr. år. De skal sikre ei forsvarlig og god
drift, og innenfor de samme rammene skal vi betjene de store investeringene. Så langt har vi kommet godt ut av det de siste årene. Nå ser vi
at økonomien strammer seg til. Dette gjør det nødvendig å ha et enda
større fokus på drift - hvordan brukes pengene?

Rådmann Knut Dukane
Innledningsvis vil jeg på vegne av alle ansatte
ønske nye og gjenvalgte representanter i kommunestyret og andre utvalg velkommen til fire
spennende år. Folkevalgtopplæring er allerede
gjennomført, og jeg tror og håper på et godt og
konstruktivt samspill mellom administrasjonen
og folkevalgte i forhold til alle viktige oppgaver som skal løses.
Handlingsplan med økonomiplan for årene 2012 – 2015 er nå lagt frem.
Vi har en gledelig vekst i folketallet, men dette skaper og utfordringer
i forhold til å finne arealer til boliger og næringsutvikling, utbygging
av omsorgsboliger, barnehager og etablering av andre infrastruktur
elementer. I prosessen frem til vedtak i kommunestyret, pågikk spennende og utfordrende debatter. Kommunens økonomiske handlefrihet
er noe redusert og dette medfører strengere prioriteringer, samtidig
som en må arbeide for å finne frem til tiltak som på sikt kan øke inntektsnivået og effektivisere driften.
Satsingen som er gjort i forhold til nye skolebygg har vært nødvendig.
De ytre rammene for å etablere et godt læringsmiljø kommer nå på
plass, og fokuset fremover blir å utnytte investeringene til å skape en
ennå bedre skolehverdag.
I forhold til pleie og omsorg er temaet bl.a hvilke tiltak som skal iverksettes ”først og sist” i vedtatt plan ”Egenmestring og trygghet”, og
ikke minst snakkes det mye om samhandlingsreformen. Samhandlings

Budsjettet for 2012 er vedtatt, og det ligger an til ei drift omtrent på
dagens nivå. Det blir ikke rom for ytterligere investeringer i året som
kommer og få nye tiltak. Kommunestyret har vedtatt at drifta skal
gjennomgås for å sikre at vi møter framtida med en god og forutsigbar
økonomi. Vedtak som er gjort, må gjennomføres. Skole og barnehage
vil få økninger i sine rammer. Kommunestyret mener det er viktig å
sikre en god voksentetthet i både barnehage og skole.
Kommunestyret vil også styrke plan- og byggesakskapasitet med økt
kompetanse på området. Dette er et område som kommunestyret
menerskal ha et større fokus i tida som kommer. Arealer til boligformål skal på plass, og bidra til at alle som ønsker å bygge skal få en
bedre mulighet til det.
Økonomi er viktig, og det ser bra ut, forutsatt at vi gjør de endringer
og tilpassninger som er vedtatt.
Det utføres mye dugnad og frivillig arbeid rundt om i kommunen,
til glede og nytte for mange. Kulturlivet blomstrer og interessen for
lokale aktører er stor. En stor takk til alle som her er med og bidrar.
Det er jul. Jeg vil ved årets slutt benytte anledningen til å takke ansatte
for godt samarbeid i året som snart er ved sin ende.
Jeg ønsker alle kommunens innbyggere ei fredelig og God Jul.

reformen betinger et tettere samarbeid mellom kommune og sykehus,
og kommunene må og ta i mot ferdigbehandlede pasienter som fortsatt
trenger bistand tidligere enn før. Kommunene må medfinansiere
innleggelse på sykehus med 20 prosent, samt etablere beredskaps
ordninger i forhold til mulig innleggelse. Ved behov for øyeblikkelig hjelp
så er det ingen endringer.
Kommunen har fått overført 7,5 mill kr fra staten for å dekke reformens kostnader, men om dette er nok, vet vi ikke før regnskap skal avlegges for 2012.
Det pågår nå også forhandlinger mellom sykehus og kommunen i forhold til en rekke forhold som ligger i reformen, og det er kommunestyret
som skal behandle og vedta avtalene i begynnelsen av 2012.
Forebyggende arbeid er et viktig element i reformen, og i den sammenheng vil jeg gi honnør til alle lag og organisasjoner som på mange måter
bidrar til aktiviteter som fremmer folkehelse. Vi ser og at det pågår
arbeid for å ta i bruk Hauka skole, etablere Hauka rekreasjon og fritidssenter. Jeg håper dette blir en realitet.
Avslutningsvis vil jeg og benytte anledningen til å takke hver enkelt
ansatt for innsatsen som et ytt inneværende år.
Selv om dagene er korte så er adventstid og jul med sosialt samvær
og skiturer en tid hvor energi skapes slik at en er klar for et godt nytt
arbeidsår.
Jeg ønsker alle en hyggelig Jul og en god vinter !
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Kommunevalget i Midtre Gauldal 2011
Vi ønsker nye og gamle medlemmer i kommunestyret og øvrige utvalg lykke til i kommende periode.

MIDTRE GAULDAL koMMUnEsTyRE 2011 - 2015
ArbeiderpArtiet

Erling Lenvik
(f.1957) Støren

Aina Midthjell Reppe
(f.1984) Støren

Torstein Rognes
(f. 1974) Støren

Jorid Endal Bjørnevold
(f.1971)
Budal

Stine Skårvold
(f. 1984) Støren

Lars Jonli
(f.1965)
Støren

Egil Joar Skjærvold
(f. 1954) Støren

Kåre Normann Merket
(f.1951) Soknedal

Håvard Gylland
(f. 1975) Soknedal

Martin Embret Martinsen Hanne Marion
(f.1942) Støren
Husvik Lein
(f.1954) Singsås

Aina Bogen
(f.1946) Kotsøy

Harald Rognes
(f.1949) Rognes

Anita Krigsvoll
(f.1968) Budal

Greta Bonesvoll
(f.1946) Rognes

Bente Kaasen Enlid
(f.1953) Budal

Bjørn Hovstad
(f.1957) Singsås

Steinar Fløttum
(f.1986) Singsås

Sivert Moen Jr.
(f.1958) Soknedal

Eli Moen
(f.1951) Budal

Anna Katrine Rød
(f. 1976) Støren

Arnt Egil Aune
(f.1961) Singsås

bYGdeFOLKetS LiSte

Gunhild Talsnes
(f.1950) Støren

Kjell Arne Vinsnesbakk
(f.1947) Singsås
SeNterpArtiet

Odd Vårvik
(f.1955) Budal

FreMSKrittSpArtiet

Roger Refseth
(f.1967) Støren

HØYre

Tor Flagestad
(f.1943) Støren

KriSteLiG FOLKepArti

Lars Rise
(f. 1968) Soknedal

Bjørn Egil Enge
(f. 1952) Rognes
Opptelling
		

VeNStre

Opptalte
stemmer

Ap

Harald Buseth
(f.1955) Kotsøy

Gerd Beate Solberg
(f.1950) Soknedal

Jan Tore Tangstad
(f.1976) Støren
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Ingrid Storlimo
(f.1982) Budal
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Stor aktivitet på Lysgården
STØREN: Arbeidsgjengen på Lysgården Verksted har nok å henge fingrene i
når det drar mot vinter og jul.
Det mest i øynefallende på Lysgården
rundt jul, er utvilsomt butikken deres.
Det vesle, sjarmerende utsalget lyser
opp i vintermørket og sprer den gode
julestemningen gjennom hele advent.

Håndlaget
Over året produseres gaveartikler
og mange slags julepynt, i stoff, tre
og keramikk. Men det er ikke bare
juleprodukter de kan tilby, selvsagt.
Utenfor sesongen er butikken fortsatt
bugnende full av fine, fantasifulle og
forseggjorte ting. Butikken på Lys
gården er vel verdt et besøk, jul eller
ikke jul.

Ordner med ved
Lysgården har mange flittige hender
i virke. Der jentene fortrinnsvis står
for pynt og gaver, står gutta for det
øvrige som involverer en motor av
et slag. Blant annet vedproduksjon.
Lysgården er leverandør av ved, og
da primært varmeeffektiv bjørkeved.
I den milde forvinteren har de bygd
opp et brukbart lager tørr ved for
salg.
- Men det kan lønne seg å gjøre bestillingen tidlig, forteller arbeidsleder Jan
Gunnar Moen.
- Det går fort unna når vinteren drar
seg på.
Lysgården har også fast bestilling
på kiler. De kappes, bunes, pakkes
og leveresoppdragsgiveren Støren
Trelast regelmessig, og dekker
etterspørselen lokalt.

t Fantasifullt design. Tone Gjensås holder
fram keramikk hun har kreert selv.

p Kiler på bestilling. Lysgården produ
p serer kiler på bestilling fra Støren Tre

last. Svein Erik Østhus håndterer saga.

p Bjørkeved. Lysgården leverer også

ved til det private markedet. De har
sine faste kunder, men er rustet for en hard
vintermed et bra lager, slik at også du kan
få kjøpt. For Per Soknes, John Gunnar Aase
og arbeidsleder Jan Gunnar Moen er det
først og fremst tørr bjørkeved som gjelder.

Ved0 til 0salgs
pa Lysgarden
Ver ksted
Bjor keved
60 l sekk
65,- kr.

Ved av or
60 l sekk
40,- kr.

Stort julesalg. Foran hver jul fylles butikken på Lysgården verksted opp med håndlaget
julepynt og gaveartikler i rikt monn, og er ei riktig stemningsbombe ut advent. Mariann
Grytdal (f.v.), Ingeborg Marie Hermo, Marit Eidsmo og Tone Jensås har jobbet lenge med
jula før den når butikkhyllene.
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Arbeid – trivsel – trygghet
Midtre Gauldal ASVO har et enkelt formål – de skal gjøre den enkelte deltakers totale livssituasjon så
trygg og god som mulig, i deres lokalmiljø.
Midtre Gauldal ASVO

Allsidig drift

Midtre Gauldal ASVO A/S er en
tiltaksbedrift, etablert i 1992 og
heleid av Midtre Gauldal kommune. Visjonen for virksomheten er
beskrevet i tre enkle ord: Arbeid,
trivsel og trygghet. En meningsfylt og utviklende arbeidshverdag
bidrar både til trivsel og trygghet.

ASVO driver blant annet kantinene både på Støren Trelast og Støren Treindustri, i tillegg til andre
servicetjenester overfor private
og kommunale virksomheter. I
anlegget på Gammelsaga i Småplassan på Støren, produserer de
også ved for salg, altansprosser
og setter grafisk trykk på kopper
og fat. Allsidigheten gir deltagerne mulighet til å prøve ut mange
forskjellige aktiviteter, og kanskje
finner den enkelte et område de
har interesse for og mestrer.

ASVO tilbyr blant annet arbeidspraksis i samarbeid med NAV.
Det kan for mange være veien
tilbake til ordinært arbeidsliv.
- Det er meninga med oss, forteller daglig leder, Trygve Reppe.
- Vi har arbeidstakeren i fokus,
her skal den enkelte ha det trivelig og trygt, mens vi i fellesskap
søker å finneen retning ut på
arbeidsmarkedet.

Vedproduksjon. ASVO produserer blant
annet ved for salg. Tor R. Tharaldsen (f.v.)
og Jan Gisle Wesby har flere oppgaver i
dagens forløp.
Driver kantina. Midtre Gauldal ASVO driver
kantine for både Støren Trelast og Støren
Treindustri. Toril Arnesdatter Aaslund og
Gunn Westby er godt kjente ansikt på
begge arbeidsplassene. – Det er godt å
komme seg ut og treffe folk. Og så har vi så
trivelige sjefer, smiler de.

Velkommen. Turid Kjelstad og daglig leder
Trygve Reppe åpner døra for et uforpliktende
besøk hos Midtre Gauldal ASVO. ASVO sin
visjon er Arbeid – Trivsel – Trygghet. Virksom
heten skal, i samarbeid med deltakerne,
gjennom arbeidsutprøvning finne tilbake
til ordinært arbeidsliv.

- Deltakere hos oss tas inn gjennom NAV. Arbeidssøkere som
er på attføring, har mulighet til å
begynne på arbeidspraksis hos
oss. Vi tilbyr også utprøving i
eksterne bedrifter, der arbeidssøkende kan prøve seg ute i
ordinært arbeid, i forskjellige yrker,
forteller Reppe.
- Alle er velkommen til å besøke oss
her på Gammelsaga, før en eventuell
søknad til NAV, inviterer han avslutningsvis.
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Vinner Pilegrimsstafetten
Liv Feragen Refseth fra Rognes var
den heldige vinner av Pilegrimsstafetten 2010-2011 i Midtre Gauldal.
Liv fullførte alle ni etappene, på
til sammen sju mil. Hun er svært
fornøyd med vandringen, naturen,
fjellpartiene, og vil på det varmeste

anbefale flere å gå etter pilegrimsleia.
- Godt merket er den også!!
I overkant av 60 friluftsinteresserte
personer har deltatt i flere etapper av
stafetten.
Premien er turutstyr for kr 5000,-.
Kulturavdelinga

Vant turutstyr. Liv Feragen Refseth vant Pilegrimsstafetten 2010-2011. Hun var litt i villrede på hva hun skulle velge blant sortimentet
på Sport1 - Støren, men det blir kanskje turbukse og turjakke, forteller hun.

Nye flybilder i Kart på nett
Flybilder som ble fotografert i fjor
sommer er nå gjort tilgjengelig i
kommunens kartløsning ”Kart på
nett”. Her kan du se utviklingen i tre
tidsepoker for ønsket område/din
eiendom i Midtre Gauldal kommune Årstall 2001, 2006 og nå de ferskeste
bildene fra 2010. Bedre teknologi og
utstyr gjør at sekvensen av bilder
tatt i 2010 er av bedre kvalitet enn
tidligere årganger.

Fremgangsmåte:
Alle med internett-tilkobling har
tilgang til denne informasjonen. Best
funksjonalitet får du med nettleseren
Internet Explorer, men du kan også
bruke Firefox e.l. for bildevisning.
Velg fanen ”Kart på nett” på kommunens hjemmeside. Zoom deg inn til
ønsket område, velg ”Tegnforklaring”
og kryss av for ”Flyfoto”.

QR-kode:
Har du smarttelefon og QR-leser
applikasjon, kan du nå kartsiden
på mobilen
ved å lese
denne koden.

Se utviklingen. Ved å
veksle mellom de enkelte
årganger med bilder av
og på får man en god
illustrasjon på utviklingen
i de ulike deler av kom
munen. Alt fra utbyg
ging, nye hytteområder,
gjengroing, noen som
har kjøpt seg trampoline,
ny bil med mer. Her er
GSK med. Gamle Gauldal
videregående på Bas
moen er umiskjennelig
skissert i gamle grunn
data under.

TØMMEKALENDER 2012
Tømmekalender vil være tilgjengelig på vår hjemmeside fra ca 10.12. Papirutgaven blir distribuert til alle
husstander i romjula.
Rutene for Midtre Gauldal er lagt om i forhold til 2011
så vi ber dere sjekke ruteoversikten i kalenderen for å
finne endringen for din rute.

Tlf. 72 85 35 60 • www.envina.no
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Den perfekte julegaven til
den som har alt unntatt postadresse i Midtre Gauldal

Abonner på

Interkommunalt renovasjonsselskap for
Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal

Vi ønsker alle våre
abonnenter og samarbeidspartnere en
GOD JUL og et GODT NYTT ÅR !

MG:nytt

Våre åpningstider i romjula:
Kundesenter: Kl 09.00-14.00
Miljøstasjoner og BruktButikkene: Stengt

MG-nytt kommer ut tre til fire
ganger i året, og distribueres
til alle huss tander 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?

Tlf. 72 85 35 60 • www.envina.no

Abonnementet koster bare 60,pr. år, et beløp som i all hovedsak
går til å dekke portoutgiftene.
Du kan abonnere
ved å sende brev til
Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 Støren
eller på mail:
mg-nytt@midtre-gauldal.kommune.no
eller ring
72 40 31 29 – Tore Wolden
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Vi har fått ny hjemmeside
Etter en storstilt dugnad i hele administrasjonen, kan vi like over nyttår lansere vår nye hjemmeside.
Midtre Gauldal kommune fikk
hjemmeside først i 2005, og var i det
øyeblikket i takt med utviklingen i
forhold til både krav til offentlige sider
og den generelle kommunale anvendelsen av mediet. Plattformen for
de gamle sidene viste seg imidlertid
raskt for lite fleksibel, og uten muligheter for integrasjoner med andre
systemer, ble den også tungdrevet.
Kravene og forventningene til offentlige nettsteder er store, og de er like
store til en liten kommune som til
en stor. Sett i et ressursperspektiv,
både på kostnad i forhold til tekniske
løsninger og ekstern bistand og
ikke minst i forhold til drift, interne
personalressurser, blir det tydelig at
små kommuner har en større utfordring i å henge med utviklingen.
Med Midtre Gauldal kommune sin nye
nettside har vi i første omgang lagt
ned mye arbeid på å informere bredt
og i dybden. Og forhåpentligvis strukturert og oversiktlig.
Arbeidet med hjemmesiden er ikke
ferdig med lanseringen. Vi skal jobbe

med den kontinuering, med fokus på
fortsatt videreutvikling, og vedlike
hold og tilpassning av innholdet.
Intensjonen er å ligge tettere på
trender og nyvinninger, med det formål å kunne yte best mulig service på
nett overfor alle våre målgrupper.
Det vil for all framtid være en utford
ring, men utfordringen er tatt.

Nissefest i barnehagen
En dag i advent hvert år,
slipper barn og voksne
ved Støren barnehage løs
nissen i seg, og nisser som
bare nisser kan. Da er det
juletregang og julesang
hele dagen, og selvsagt
kommer stornissen selv
og sjekker om de har vært
riktig snille i året som gikk.
Og det har de alle sammen,
hele tida, stort sett.

QR-kode til www.mgk.no. QR-koder kan du
lese av med mobiltelefonen, dersom du har en
applikasjon for det. Applikasjonen vil generelt
tolke dataene lagt i koden, og som regel, slik
som i dette tilfellet, ta deg til en nettadresse.
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Du er velkommen på Dagsenteret
Blir dagene lange? Vil du treffe folk, slå av en prat, ta en kopp kaffe, få et lite avbrekk fra hverdagen og ta
del i andre aktiviteter, i lag med andre? Dagsenteret er åpent for alle.
God diskusjoner. På
Spjeldet Dagsenter står
det sosiale i fokus. Prat
blir fort diskusjon rundt
bordet, uten at det som
regel ødelegger stem
ningen. Det er heller
motsatt. De ler godt inni
mellom, Siv Anita Han
sen, Aud Solberg, Gunn
Kristin Eggen Reitan, Per
Torbjørn Singsås, Arne
Birger Bjerksetmyr, Stein
Sundseth og May Britt
Gylløien.

På Spjeldet Dagsenter er det det
sosiale som står i fokus. Mandag, tirsdag og torsdag mellom 10 og 14 står
dørene åpne for folk i alle aldre. Der
serveres det kaffe og lunsj. Og gode
diskusjoner.

- Praten blir innimellom vel mye
diskusjon, men vi har takhøyde,
og latteren henger løst her, smiler lederne Gunn Kristin Eggen
Reitan og May Britt Gylløien.
Det er lagt opp til at besøkende kan
ta del i et utvalg aktiviteter. Det går
i husflid, håndverk, spill. Bingokulene ruller jevnlig, og de har eget
avslapningsrom med massasjestol.
Dagsenteret drar ofte ut på bilturer i
nærområdet også, enten det er for å
oppleve eller gjøre unna noe handel i
og rundt byen. En gang i året pakker
de kofferten og tar ut på en lengre
busstur.
- Det er en fin plass å ha å gå til, sier
Per Torbjørn Singsås.
Julegaver. På verkstedet er det muligheter
for å befatte seg med praktisk håndverk
etter interesse. Siv Anita Hansen får sågar
gjort unna noen julegaver.

Førjulskos.
Ester Vold finner ro i julestria med strikking
til lyset fra treet.

Han har nettopp flyttet til Støren fra
Kotsøy.
- Det er tamt å være ny på et sted der
du ikke kjenner mange fra før, men
her treffer folk, kontakter du tar med
deg også utenfor Dagsenteret.

Spjeldet Dagsenter
Åpningstider:
Man - Tir - Tor: 10.00 – 14.00
Kontakt:
Telefon 72 40 31 69
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Webster Strattons Foreldre
veiledningskurs ”De utrolige årene”
Enhet for Helse og familie tilbyr gratis kurs rettet mot
foreldre som synes grensesetting og samarbeid med
barnet er utfordrende, og ønsker å lære mer.
Kurset har fokus på hvordan man kan møte dagligdagse ut
fordringer som ulydighet, krangling, somling, leggerutiner osv.
Foreldre til 6-8 barn møtes én ettermiddag pr. uke i 12-14 uker.
Hvert møte er på 2-2,5 t. Planlagt oppstart i februar 2012.
Ett av barna i familien må være mellom6 og 12 år.

Interessert?
Ta kontakt med en av oss innen 10. januar:
Hilde Sundsby, 72403194 / 48147665,
		
hilde.sundsby@midtre-gauldal.kommune.no
Ingrid Langlete, 72403087 / 48205374,
		
ingrid.langlete@midtre-gauldal.kommune.no

Lek knytter bånd. Ingrid Langlete (f.v.) og Hilde Sundsby
leder kurset ”De utrolige årene”, et internasjonalt anerkjent
program for å fremme generell foreldrekompetanse.

ENDELIG GRILLHYTTE
I forbindelse med oppstarten av en utegruppe i barnehagen, kom ønsket om å ha ei grillhytte fram. Vi
ytret et håp om litt økonomisk støtte fra foreldrerådet, og de bestemte at overskuddet fra juletrefesten
2009 skulle gå til dette prosjektet. Dermed var planleggingen i gang, og nå, to år etter, står den klar!
Det ble arrangert bestefardugnad
slik at vaktmester Bjørn Aunøien fikk
hjelp til byggingen. Flere bestefedre
fikk forespørsel om de kunne tenkte
seg å delta, og det var det mange
som kunne. I flere dager var det
bestefedre her og snekkerte flittig på
grillhytta. Det var populært både for

store og små. Vi gleder oss til å kunne
ta den i bruk!

skal brukes i grillhytta og er strikket
av personalet i barnehagen.

Vi fikk også en pengegave fra Støren
Husflidslag. Pengene ble brukt til innkjøp av garn for å strikke sitteundelag
i fargerike figurer. Sitteunderlagene

Uten dugnader, økonomisk støtte og
god arbeidsinnsats hadde ikke dette
vært mulig.

Tusen takk til alle som har vært med! Hilsen alle i Støren barnehage

Morsomme sitteunderlag. Det ble mor
somme sitteunderlag av pengegaven fra
Støren Husflidslag.
Bestefagdugnad. Grillhytta ble reist av
vaktmesteren vår, Bjørn Aunøien, og ivrige
besteforeldre på dugnad. Tusen takk for
hjelpa!
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Informasjon fra helsestasjonstjenesten
i Midtre Gauldal kommune
Oppfriskningsvaksinasjon av
voksne
For flere av vaksinene som gis i
barnevaksinasjonsprogrammet (0-16
år), trengs det gjentatte oppfriskningsdoser (booster) i voksen alder
for å opprettholde beskyttelsen mot
de aktuelle sykdommene. Slik oppfriskningsvaksinasjon er anbefalt for
stivkrampe-, difteri-, kikhoste og poliovaksine. Det anbefales å ta boostervaksine mot alle disse sykdommene
ca. hvert 10. år. Dette gjelder alle
voksne, også personer som ikke har
tenkt seg på utenlandsreise. Noen får
påfyll av stivkrampevaksine m.m. ved
sårskader. Pr i dag bruker legekontoret på Støren denne kombinasjonsvaksinen ved sårskader.
For at oppfriskningsvaksinene skal
ha full effekt, må personen tidligere være grunnvaksinert mot disse
sykdommene. Personer som ikke
tidligere er grunnvaksinert, tilbys
basisvaksinasjon (tre doser). Vaksine
mot difteri, stivkrampe og kikhoste
ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 1952, og var tatt i bruk
i hele landet i løpet av få år. I tillegg er
mange menn vaksinert under militærtjeneste, også før 1952 (dokumentasjon i vernepliktsbok).
Slik vaksinering vil gi beskyttelse
for den vaksinerte, men vil i tillegg
redusere smitterisiko for eventuelle

sårbare personer i husstand eller
nærmiljø. Et eksempel på dette er
kikhostevaksine, som er spesielt
viktig for personer med spedbarn i
huset og personer som arbeider med
spedbarn.

Om sykdommene
Difteri er en nese- og halsinfeksjon
som skyldes difteribakterier. Bakteriene danner giftstoffer som kan
angripe hjerte-, nyre- og nervevev.
Sykdommen kan være dødelig. Under
og like etter 2. verdenskrig var det
difteriepidemier i Norge. Fortsatt
forekommer difteri i deler av Europa
og i andre verdensdeler.
Stivkrampe (tetanus) skyldes en bakterie som kan finnes i jordsmonn. Bakterien danner giftstoffer som angriper
nervesystemet og gir muskelstivhet
og smertefulle kramper. Smitte kan
skje når bakterien kommer i kontakt
med sår. Sykdommen smitter ikke fra
person til person. Sykdommen har
høy dødelighet. Den er sjeldnere i
Norden enn i varmere strøk.
Kikhoste (pertussis) skyldes en
bakterie som gir en langvarig (6–12
uker) luftveisinfeksjon med kraftige
hosteanfall. Sykdommen er meget
smittsom – nær 100 % fikk sykdommen før vi begynte å vaksinere. Den
kan være farlig for småbarn, spesielt
spedbarn. Også for større barn og

voksne kan sykdommen gi langvarige
plager, og man kan smitte andre.
Kikhoste kan føre til hjerneskade, og i
sjeldne tilfeller til død.
Poliomyelitt er en virussykdom som
vanligvis gir forkjølelsessymptomer,
smerter i kroppen eller magesyke.
Den kan gi hjernebetennelse (encefalitt) og kan føre til varige lammelser.
Dødsfall forekommer. Før vaksinen
kom i 1957, var det årlige polioepidemier i Norge der flere hundre barn og
ungdommer fikk varige lammelser.
Opptil 10 % døde. Etter at vaksinasjon
ble innført, er sykdommen under
kontroll i Norge og en rekke andre
land. Europa ble erklært poliofritt i
2002, men sykdommen forekommer
fremdeles i flere land i Afrika og Asia.
Uvaksinerte personer kan bli smittet under reiser og kan smitte andre
uvaksinerte etter hjemkomst.
Mer informasjon finnes på
Folkehelseinstituttets nettsider:
www.fhi.no/vaksine

Hvor kan du få denne vaksinen?
Midtre Gauldal helsestasjon på Støren
Åpningstider/tilgjengelighet?
Etter timeavtale, - ring telefon 72 40 31 79/72 40 31 93/72 40 31 94
Hva koster den?	Kr. 350,- (pr. 1.11.2011)

0

Apningstider
på Rådhuset i mellomjula:
Den 27., 28., 29. og 30.: 09.00 – 14.00
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Ny bankavtale
for Midtre Gauldal
Kommunen har tegnet hovedbankavtale med Nordea.
Alle kommuner og andre offentlige instanser må periodevis lyse ut anbud om hovedbankavtale.
I år var tidspunktet kommet for Midtre Gauldal kommune. Anbudsrunden ble gjennomført i samarbeid
med Kommunalbanken for å sikre den faglige kvaliteten i anbudet. Dette er en stor og viktig avtale for
kommunen, da det er over 20 000 bilag av ulike slag som skal håndteres igjennom denne avtalen.
Av Daniel Kvisten,
økonomisjef

Anbud
Fire banker sendte inn tilbud, deriblant Soknedal
Sparebank. Disse ble evaluert etter objektive kriterier
før man gikk i forhandlinger om både pris og innhold
på tjenestene. Nordea og Fokus bank kom best ut av
forhandlingene, og det ble mellom disse to avgjørelsen skulle falle. Kvaliteten på produktene til bankene
var like, og det ble en avgjørelse basert på den som
priset sine tjenester lavest. Dette ble Nordea.
Dermed fikk kommunen en hovedbankavtaleleverandør som ikke har filial i kommunen. En slik situasjon er
både en utfordring og en mulighet for en kommune.

Avtalesignering. Roar Rognes, Regi
onbanksjef (f.v.) og ordfører Erling
Lenvik forsegler hovedbankavtalen
mellom Nordea og Midtre Gauldal
kommune.

En utfordring fordi vi ikke har noen lokalt å henvende
oss til, fysisk, og at håndtering av kontanter må gjøres
på annet vis. Mulighetene ligger i at vi igjennom denne
avtalen kan tjene mer penger på våre midler og i
langt større grad må begynne å b
 enytte elektroniske
løsninger, som er mer effektive og besparende på sikt.

Hvordan merker dere innbyggere disse
endringene?
Først og fremst ved at kommunen bytter konto
nummer. Opplysningen trykkes på alle fakturaer
utstedt av oss. Videre vil vi etter hvert gå ut med tilbud
om betaling for kommunale tjenester via e-faktura.
Dette er litt på sikt, for det er med denne avtalen som
de fleste store avtaler – det vil være litt innkjøringstid
på nye løsningerog rutiner.
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Et lite innblikk i nye Singsås skole
Elever og ansatte ved Singsås skole har funnet seg godt til rette i nybygget sitt, et bygg som gir anledning
til nye og flere aktiviteter.
En annerledes skoledag

Orden må det være

Læring foregår på mange måter og
ikke bare innen klasserommets fire
vegger. Av og til er det viktig å utvide
læringsarenaen. Denne høsten har
2. årstrinn på Singsås skole derfor
arrangert kinoforestilling for førsteklassingene og barna som skal starte
på skolen til høsten, med visning av
filmen ”Lillebror og Knerten”, vist på
storskjerm på musikkrommet. Også
rektor var invitert på kino denne
dagen.

Et nytt bygg må passes
på, så orden skal det
være. Elevrådet ved
Singsås skole deler to
ganger i skoleåret ut en
pris til de årstrinn som
har best orden i garde
rober og klasserom. De
tar jevnlig sjekk på om
klær henger på knagg
og sko satt i hylle.
Likeledes om klasse
rommet er ryddig,
med orden i elevhyllene og pulter
og stoler ordnet slik de skal være.

I pausen ”solgte” arrangørene popkorn og saft, slik det gjøres på ordentlig kino. ”Pengene” som ble brukt var
av papir, sirlig klippet ut og fordelt til
gjestene noen dager i forveien. Skolestarterne i barnehage var høytidelig
invitert sammen med sin leder. Invitasjonen var også et ledd i det samarbeidet som lærer Åse Dalbakk har
med pedagogisk leder i barnehagen.
Hele arrangementet var meget vellykket. Salg og regnskap i etterkant ga
mye ny læring for elevene.

Har god orden. 2. og 3.
årstrinn fikk elevrådets pris
for god orden på klasserom
og i garderobe for våren
2011. Dette ble behørigfei
ret med taco og brownies i
kantina.

Endelig vann i bassenget!

Vatn i bassenget
Bassenget på skolen er endelig fylt
med vatn, og 1. og 2. årstrinn var de
første som fikk svømmeundervisning
denne høsten. Det er for øvrig
montert duk over bassenget denne
høsten, noe som ganske sikkert vil
redusere utgiftene til oppvarming.
Undervisninga i kroppsøving
vil r esten av skoleåret
foregå både i gymsalen
og i det flotte
bassenget vårt!

På kino på skolen. 2. årstrinn sto som arrangør for kinoen for de eldste fra Singsås barne
hage og for 1. årstrinn på Singsås skole. I forkant hadde elevene laget plakat, billetter
og fordelt ansvar for oppgavene. ”Kroner 10,-” for voksen og ”5,-” for barn er ingen ublu
billettpris. Popkorn og saft hører til.
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Kranene åpnet på ny vannkilde
Abonnentene på Støren drikker nå UV-behandlet grunnvann.
Det smaker merkbart bedre.
- Allerede dagen etter fikk vi telefoner
fra folk som lurte på hva vi hadde
gjort med vannet, ler Arve Sørløkken.
Han er driftsoperatør ved enhet for
Eiendom og kommunalteknikk, og
er en av dem med ansvar for drift og
vedlikehold på det nye anlegget.

Brønntopper. Brønntoppene
stikker seg ut i landskapet i
elveøra ved Frøsethølen. De
dekker grunnvannsbrønnene,
og er anlagt med høyde i for
hold til NVE sine retningslinjer
for 500-årsflom.

Den 30. november kunne endelig
den nye hovedvannskilden på Støren
kobles på. Den gamle vannkilden
Kvernvannet er fra 1968, og bød på
stadige utfordringer i form av brudd
på vannledningsnettet grunnet stort
uttak. Kvaliteten på vannet var heller
ikke optimal.
Kommunen har sett det økende
behovet, og har lenge hatt planer
for utbygging av vannforsyningen til
Støren. I 1998 utredet NGU, Norges

Frøset må belage seg
på å vente ei lita stund
til, men utpå januar
skal alle ha rent grunnvann i springen.

Vannbehandlingsanlegg. Her er kontroll
senteret for hovedvannkilden på Støren.
Bygget inneholder blant annet et vann
basseng på 200 kubikkmeter for lufting av
vannet. Det blant annet for å gi friskere og
bedre smak.

geologiske undersøkelse, på bestilling
av kommunen nye vannforekomster,
og grunnvann fra Folstad kom ut som
det beste alternativet.
Nå er det altså en realitet for de fleste
abonnentene. Forbrukere øverst på

Noen etapper gjenstår
likevel før absolutt
alt er på plass i henhold til planen.
Det skal blant annet bygges et nytt
høydebasseng på Frøset. Kvernvatnet er fortsatt med i driftplanene for
framtida – det vedlikeholdes for å
kunne fungere som reservekilde ved
behov.
Prosjektet vil ha en kostnad på rundt
50 millioner kroner når det er helt
ferdig, og er vedtatt selvkostfinansiert. Det betyr i konsekvens en økning
i vannavgiften for alle forbrukere
tilknyttet kommunens vannverk.

Endelig klart. Den 30. november ble krana
åpnet og frisk grunnvann gikk ut på nettet
til de fleste abonnentene på Støren.
Driftoperatør Arve Sørløkken (f.v.) og hoved
ansvarlig, Jan Olav Haugen fra VA-prosjekt,
kunne den 30. november endelig sette
anlegget i drift. Bak dem sees UV-aggregat
ene som sørger for bakteriefritt vann i
drikkeglasset.

Nye priser på
vann og avløp 2012
Vannavgift økes med 35%
til kr 2.912,50 inkl m.v.a
for en bolig med
størrelse 61-150 m2
Kloakkavgift økes med 7%
til kr 6.591,- inkl m.v.a
for en bolig med
størrelse 61-150 m2
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Svømmetrening for gravide
Gravide i Midtre Gauldal har tilgang til et ganske unikt tilbud. Gravidsvømming
blir det kalt, og gir svangre anledning å trene faktisk helt fram til fødselen.
Fysioterapeutene Frøydis Marken
Elstad og Trine Hekkelstrand står
for den praktiske gjennomføringa av
vanngymnastikken.

Gravidsvømminga
er et samarbeidmellom jordmor- og fysio- og ergoterapi
tjenesten i kommunen, og
foregår hver tirsdag i
Størenhallen, fra
14.00 til 15.00.

- Gravide kan bevege seg ganske fritt
i vannet, i motsetning til trening på
land. Vanntrening reduserer belastningen på kroppen, men gir full effekt
på muskulaturen. Det gjør det mulig
for dem å trene under hele svangerskapet, helt fra tidlig stadium og
ganske nært opp mot fødsel. Fysisk
aktivitet er bra for mor og bra for
barn, sier Trine Hekkelstrand.
Det forebyggende tiltaket er det ikke
mange andre kommuner som kan
tilby, og er i så måte unikt. Midtre
Gauldal kommune har allerede mange
års erfaring med tiltaket, og får henvendelser fra andre som er interesserte i prosjektet.
- Alternativet er nesten å bare gå tur,
sies det fra bassenget.
- Det er mosjon, men har ikke samme
effekt på de muskelgruppene vi treng
er trene.

Plasker i vannet. Gravide i Midtre Gauldal har tilgang til et ganske unikt tilbud under svan
gerskapet. Trening i vann reduserer belastningsskader kroppen ellers kunne vært utsatt for,
ved styrking av relevante muskelgrupper. Prosjektet opplever interesse fra andre kommuner
som også ser det som bra tiltak i forhold til å forbygge svangerskapsrelaterte plager.

- Ja, jeg merker forskjell i hverdagen.
Jeg merket det i alle fall da jeg ikke var
med på ei stund.
Tiltaket er populært. Et titalls personer møter så godt som regelmessig
hver tirsdag. I perioder har opp mot
tjue vært samtidig. Gruppa har et
naturlig frafall, men gledelig ser det

ut for at tilveksten er stabil for tida.
- De gravide er bevisste på hvor viktig
det er med fysisk aktivitet under
svangerskapet, og trener villig. Og
ikke minst er det sosialt, sier fysio
terapeutene. - Den er viktig den delen
av det også.

0

Juletilbud pa boker
!
I Servicetorget på Rådhuset kan få kjøpt det som finnes av kommunale utgivelser i bokform.
Lokallitteratur må kunne sies å være et nisjeprodukt, og er en spesiell og ideell julegave!
Bygdebok Støren bind 1-3
Bygdebok Støren bind 4
Bygdebok Soknedal bind 1-4
Bygdebok Soknedal bind 5
Bygdebok Budal, ett bind
Bygdabok Budal bind 2
Bygdebok Singsås, 4 bind

kr 150,- pr. bind
kr 400,kr 150,- pr. bind
kr 400,kr 150,kr 500,kr 150,- pr. bind

Løgnøm lekt (muntre historier)
kr 200,Kulturhistoria bd 1 Fjerne tidsaldre kr 250,Kulturhistoria bd 2 Steg inn i nåtida kr 250,Fjerne tidsalder og Steg i nåtida
kr 400,- pakke
Fotobøker bind 1-3 Gamle bilder
kr 150,- pr. bind
Pakketilbud alle 3 fotobøker
kr 400,Bygdamål og bygdaminner
kr 50,-
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MILJØRIKTIG VEDFYRING
Du sparer både penger og miljø ved å fyre riktig.
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Tørr ved

Brenn ut

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte.
Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå
ved. Tenn opp med papir, never eller opptennings
briketter. Sammen med finkløvd ved gir dette en
enkel opptenning som forurenser lite.

La veden brenne helt ut til det er en haug med glør
før du legger i ny ved. Skru opp trekken når du
legger i ny ved, slik at veden tar godt fyr. Plasser
vedskiene liggende i ovnen. Det gir best utnyttelse av energien i trevirket. Å fyre med ovnen full
av ved og for lite trekk forurenser og danner farlig
beksot. Fyrer du riktig er røyken som kommer opp
av skorsteinennesten usynlig.

Ikke bruk ovnen som søppelbøtte!
Sorter avfallet slik at mest mulig går til gjenvinning.
Brenning av papir og papp forurenser og gir store
mengder aske og sot.

Riktig trekk
Hva som er riktig trekk avhenger av type ovn, stedlige trekkforhold, lengde på skorsteinen osv. Hvis
du har ny ovn; les monterings- og bruksanvisningen,
slik at du vet hvordan ventilene skal reguleres slik
at du får best mulig utnyttelse av veden du legger i.
Generelt skal alle trekkventilene være åpne ved opptenning. Når det er god varme kan du regulere ned
trekken til det brenner med rolige flammer. Danner
det seg mye sot på glassdøra som ikke forsvinner
når forbrenningen er kommet godt i gang, tyder det
på at du fyrer med for lite trekk (eller for fuktig ved).
0

Tøm askeskuffen, men ikke rett i søpla
Aske eller sot regnes som restavfall, men vent med
å kaste asken i avfallsdunken til du er sikker på at
asken ikke lenger inneholder glør.

Velg ovn etter oppvarmingsbehov
En for stor ovn, fører ofte til at det ”surfyres” fordi
det ellers blir alt for varmt. Et moderne, rent
brennende ildsted gir normalt samme effekt som
en gammel ovn, men forbruker 50-60 % mindre ved.
Det kan være en god investering
både for lommeboka og miljøet.

Spor
om rad.
! gjerne feieren
0
Han er fagmann pa fyringsanlegg!

Vinner av
fotokonkurranse
I forrige nummer av MG:nytt lanserte vi en fotokonkurranse under tittelen ”Sommer i Midtre Gauldal”.
Vinneren av konkurransen ble Martin Ree fra Støren.
Han mottar et gavekort på 500,- fra Støren kulturhus.
Jula er fin, og vinteren har sin sjarme, innimellom, men med
slike bilder – det blir jammen godt med sommer igjen!
Bildet ble tatt 31. juli i år. Motivet er fra Endalen.

GAULDAL

IKS
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Skiver til musikal
Elevene ved Gauldal videregående skole har lagt ned mye
energi mot en oppføring av fimsuksessen High School
Musical. Frivilligsentralen har stått for drivstoffet.
Hver torsdag i to måneder har elevene fått servert mat,
smurt av frivillige som Ingeveig Skårvold og Solfrid Tangstad.
Høy- e
 ller lavkarbo, elevene har satt pris på tjenesten.
- Instruktørene er elever ved videregående her på GSK, og
hadde sett Frivilligsentralen, men ikke visst hva vi kunne
tilby. Så de kom inn og spurte. Og da fant vi noen frivillige
som kunne bistå med mat til øvingene. Det satte de pris på,
forteller daglig leder Trude Heggdal.
- Alternativet har vært tørre matpakker, det er ikke like frist
ende. Og så synes elevene det er så koselig å få komme og
sette seg ned, og bli servert påsmurt mat, sier instruktør
Veronica Angelica Tollan Almskår.

Metter mange. Hver torsdag i to måneder har velvillige damer
fra frivilligsentralen smurt skiver og servert de hardtøvende ung
dommene ved GSK. – Det er bare koselig, sier Solfrid Tangstad og
Ingeveig Skårvold.

Serveringsdamene selv synes også det er trivelig.
- Jeg har vært her hver torsdag jeg, og det er fint. De er så
kjekke og ordentlige, ungdommene her. Ikke roter de heller.
Det er så ryddig etter dem att, forteller Ingeveig.
Musikalen skal vises for ordinært publikum i februar neste
år. Så det blir noen skiver til å smøre for de velvillige fra
frivilligsentralen.

High School Musikal. Ungdommene har tatt initiativ til musikal
en selv. Premieren blir etter planen på februar.

Strikkedugnad
Kanskje var du på Putti Plutti Pott i Støren kulturhus før jul? Frivillige
damer fra hele kommunen bidro til kulturdugnaden med over 50 hjemmestrikka skjerf.
Kulturskolens Putti Plutti Pott-oppsetning har vært en kjempesuksess.
Allerede rett etter åpning av billettsalget ble det klart at det måtte en
ekstraforestilling til for å dekke etterspørselen. All honnør til utøvere
og ansvarlige bak forestillingen, men i ryggen hadde de også en liten
hærskarefrivillige som bidro til å løfte kvaliteten.

Kulturdugnad. Over 50 hjemmestrikka skjerf
er strikket av kyndige damer fra hele kom
munen til kulturskolens juleforestilling Putti
Plutti Pott. Midtre Gauldal frivilligsentral or
ganiserte dugnaden, og leder Trude Heggdal
er veldig fornøyd med innsatsen damene har
lagt for dagen.

- Vi henvendte oss til lokale lag og foreninger der vi antok det var damer
som kunne strikke. Derfra spredte dugnadsånden seg til flere som ville
hjelpe til. Resultatet ble over 50 skjerf i rødt og hvitt, ett til hver enkelt av
alle smånissene! Det at så mange har bidratt, og fra hele kommunen, synes
jeg er kjempebra, sier en fornøyd leder av frivillisentralen, Trude Heggdal.
I tillegg til skjerfstrikkerne, har mødre stått på og sydd kostymer,
og elever fra Støren ungdomsskole laget de nye, flotte kulissene til
juleforestillingen.
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Bedre gjennomføring i videregående
Mange elever som starter i videregående utdanning bruker for lag
tid og alt for mange kommer ikke igjennom med bestått. For å bedre
dette har Kunnskapsdepartementet satt i gang et nasjonalt prosjekt
som kalles NyGIV. GIV står for ”gjennomføring i videregående skole”.
På landsbasis er det ca 70 prosent av elevene som fullfører i løpet av
fem år. 30 prosent faller fra eller bruker lengre tid.
entydig og sammenlignbar med
målingeri andre land.
Av Halvard Kjelås,
rektor Gauldal videregående skole

72 prosent gjennomfører
I Sør Trøndelag er gjennomførings
graden 72 prosent, og Sør-Trøndelag er
av de fylkene med best gjennomføring.
Nasjonalt mål er 75 prosent. Vår skoleeier, Sør-Trøndelag fylkeskommune, har
satt 78 prosent som mål. Vår gjennomføringsgrad er på snittet for fylket.
Hva betyr det å ha fullført videre
gående utdanning? Jo, for å ha fullført
og bestått videregående utdanning
må du enten dokumentere vitnemål,
studieforberedende programmer,
eller fag-/svennebrev, yrkesfaglige
programmer. Normert tid for studie
forberedende programmer er tre år,
og fire år for yrkesfaglige. Statistikken
viser gjennomføring etter fem år, det
betyr at mange elever bruker mer enn
normert tid for å komme igjennom.
Disse elevene har som regel gjort omvalg eller at de har hatt venteår. Det at
mange elever bruker mer enn normert
tid, og at ca 30 prosent av elevene
i videregående skole ikke fullfører,
koster samfunnet store summer og
betegnes som et nasjonalt problem.

Hva betyr NyGIV for Gauldal videregående skole? Fra skolestart 2012
får vi elever fra ungdomsskolen som
har fått ekstra oppfølging det siste
halve året for å bedre sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og
regning. I NyGIV skal ungdomsskolen
plukke ut ca 10 prosent av 10.-klassekullet som har lave prestasjoner til jul,
men som har gode muligheter til å forbedre seg, og gi dem ekstra opplæring i grunnleggende ferdigheter slik
at de er bedre rustet for overgangen
til videregående skole. Dette er en
frivillig ordning for eleven. Alle elever
som er fulgt opp i ungdomsskolen,
skal den videregående skolen følge
opp videre.
For disse elevene skal vi gjennomføre
eget overgangsmøte før skolestart, vi
skal følge dem opp gjennom kartleggingsprøver og i opplæringa for øvrig,
slik at de får de beste forutsetninger
for å komme igjennom videregående
skole med bestått på normert tid.

Den store nærhet som vi har til Støren
ungdomsskole, på grunn av lokaliseringen i GSK, gjør at vi har gode
forutsetninger for å få til god overgang for den enkelte elev. Her er det
lagt godt til rette for å kommunisere
elevens resultater og forutsetninger
mellom faglærere i ungdomsskolen
og våre lærere. Vårt mål er at fortrinnet skal føre til bedre gjennomføring
for ungdommen i vår kommune.
Det å få til gode overganger er viktig,
men for alle elever som starter på
yrkesfaglige programmer så er det
like viktig at disse kommer ut lære
etter andre året på videregående. Her
er det store utfordringer.
Av de som ikke er ute av skolen i ett
år, eller som går om igjen på lavere
trinn (63 prosent), så er det bare 33
prosent som søker læreplass. Her har
vi et stort forbedringspotensial og
skolen har fått i oppdrag å følge opp
vg2 elvene slik at de søker læreplass,
og at de aller helst har læreplass før
skoleåret er omme. Her er skole
ns samarbeid med næringslivet

Repetisjon på
lavere eller
samme trinn
11 %
Læreplass
33 %

NyGIV
NyGIV-prosjektet er tredelt og
setter fokus på overgang mellom
grunnskole og videregående skole
(overgangsprosjektet), overgang fra
videregående skole til lærebedrift
(oppfølgingsprosjektet), og det tredje
er å ensrette begrep og forbedre
statistiskmateriale slik at data blir

Ute av VGS
26 %

Diagrammet
viser hva elevene
i videregående
skole gjorde
etter andre året
på yrkesfaglig
program i 2010.

Andre 63 %

VG3 i skole
7%
Allmennfaglig
påbygning
16 %
Ordinære StKgivende
løp innen YF 6 %
Alternativt
opplæringsløp
1%
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skole
særdelesviktig. Vi har et veldig
godt samarbeid med næringslivet
i kommunen og i omkringliggende
kommuner, og mange av våre
elever har lærekontrakt før de
avslutter skolen. Skal vi få flere ut i
lære så må både skolen og næringslivet ta et tak. Det er et faktum at for
Sør-Trøndelag så er det over 1700
elever som søker om læreplass og
det finnes bare ca 1000 læreplasser. Da er det viktig at næringslivet,
både offentlig og privat, tar til seg
at de har et samfunnsansvar for at
ungdommen i lokalsamfunnet får
mulighet for å fullføre yrkesutdanninga si. Det må de gjøre ved å
bli godkjent lærebedrift og at de
tar inn lærlinger. Næringslivet er
nødt for å ta inn lærlinger, selv om
de på det tidspunkt ikke har bruk
for arbeidskraft. Det må de gjøre i
egenskap av samfunnsaktør slik at
elevene får fullført opplæringsløpet sitt. Den generelle ordning for
yrkesutdanninga er to år i skole og
to år i lære.
Samarbeidet skole/næringsliv var
også tema under Gauldalskonferansen som ble avviklet her på GSK den
2. november. For øvrig en viktig og
vellykket konferanse som har stor
betydning for næringsutviklingen i
Gauldalen. Vi ønsker å følge opp det
som ble sagt under konferansen om
samarbeid skole – næringsliv. Vi vil
invitere til informasjonsmøter for å
skape enda større forståelse for de
utfordringer som vi har både lokalt
og nasjonalt. Vi har behov for å dele
kunnskap med næringslivet slik at vi
bedre forstår hverandres utfordringer. Vi håper at våre lokale virksomheter ser at vi i fellesskap kan få til
enda mer, og at de stiller opp når de
blir invitert.
Til slutt vil jeg takke alle være
samarbeidspartnere for et godt
samarbeid i året som er gått, vi
vil ønske alle en God Jul og vi ser
fram til et fortsatt godt sam
arbeid i det nye året!

GIR MENNESKER
MULIGHETER
NAV har fått nytt
telefonnummer:

55 55 33 33

14. oktober fikk NAV i Sør-Trøndelag
nytt telefonnummer. Dette er et ledd i
arbeidet med å tilby likt tjenestetilbud
til brukerne uavhengig av hvor du bor
i landet.
Selv om du nå ikke lenger kommer
til NAV Midtre Gauldal når du ringer
NAV, men til NAV Kontaktsenter, så
vil du likevel få minst like god hjelp
og bistand. NAV har høy fokus på
service, og brukerne kommer til den
veilederen som først er ledig, uansett
hvor i landet han eller hun sitter.
NAV Kontaktsenter sine veiledere
rundt om i landet har alle samme
verktøy og samme gode utgangspunkt og kompetanse for å hjelpe
brukerne uavhengig av geografi. Målet er at personer som ringer til NAV
skal få rask hjelp med en gang, uten å
bli satt videre.

videre plan for en person som er under oppfølging. Kontaktsenteret vil da
videreformidle henvendelsen til rette
vedkommende på NAV-kontoret.
Når du ringer det nye nummeret vil du
på noen områder komme til veiledere
som har særlig kompetanse på spesielle fagområder. Det gjelder for eksempel områder som foreldrepenger
og henvendelser fra arbeidsgivere.

Nytt nummer Pensjon
I tillegg har pensjon fått sitt eget telefonnummer, som er 55 55 33 34. Her
får du svar fra eksperter på spørsmål
knyttet til alderspensjon, avtalefestet
pensjon, barnepensjon og etterlatte
pensjon.

MinID
NAV jobber mye med å veilede inn
ringere til selvbetjeningsløsningene
som finnes på www.nav.no. Ved å
logge deg på via MinID på nav.no
finner du blant annet informasjon om
dine utbetalinger og utbetalinger som
er like rundt hjørnet. Det kan være
lurt å sjekke disse sidene før du ringer
NAV.

NAV også på Facebook
De fleste som ringer NAV, har spørsmål som kan besvares av Kontaktsenteret (opplysninger om utbetalinger
eller generell informasjon om det omfattende regelverket til NAV, status
i sak, veiledning i selvbetjenings
løsninger)

Det er stor aktivitet på NAV sin nye
side på Facebook om foreldrepenger!
Den åpnet mandag 5. september.
Facebooksiden hadde på sin tredje
dag nær 400 som ”liker” siden. Det
er stilt mange spørsmål og gitt gode
tilbakemeldinger.

Det er likevel fortsatt noen henvend
elser som må besvares av NAVkontoret – for eksempel spørsmål om

Åpningstida i mellomjula
er fra kl. 09.00 – 14.00.

NAV Midtre Gauldal ønsker alle
en riktig god jul og et godt nytt år.

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer

Kulturkalender for Midtre Gauldal
DATO

TID

ARRANGEMENT

STED

ARRANGØR

29. des.
og
30. des

20.00

Huslaget viser revyen:
”Itj alt går på rundgang” (Jubileumsrevy)
Billetter: selges på Kaffebua 3.12. kl 9-11,
deretter på tlf 72 43 69 20 fra 5.12. kl 9.00

Budal flerbrukshus

Huslaget

15.01.12

19.00

Marit Bjørgen-rennet
Turrenn i fristil og klassisk
Konkurranseklasser fra 13 år
Trimklasse
www.Storenski.com Rognesil.com

Frøsetmarka skianlegg Støren sp.kl.
Rognes IL

21.01.12

15.00
og
19.30

Jubileumsforestilling med Rognes Songlag
”Highlights – 85 år på to timer”

Kultursalen

Rognes Songlag

27.01.12
og
28.01.12

20.00

Huslaget viser revyen:
”Itj alt går på rundgang” (Jubileumsrevy)
Billetter: selges på Kaffebua 3.12. kl 9-11,
deretter på tlf 72 43 69 20 fra 5.12. kl 9.00

Budal flerbrukshus

Huslaget

04.02.12

Barnas kulturmønstring

Støren kulturhus

Kulturskolen

05.02.12

Ungdommens kulturmønstring

Støren kulturhus

Kulturavdelinga

Hyggekveld i Kotsøy samfunnshus

Kotsøy samfunnshus

LHL

Internasjonal skuddårsfestival

Støren kulturhus

Menighetene og misjons
foreningene i Midtre Gauldal

07.02.12

20.00

16.00
og
20.00

19.00

29.02.12
til 01.03.12

Støren Sportsklubb
Vikvarvet IL

24.03.12

19.00

Hyggekveld i Singså Rensfjellrennet
Start i Selbu, innkomst på Støren
Online påmelding fra 1.desember til:
www.rensfjellrennet.no

27.03.12

19.00

Hyggekveld i Singsås samfunnshus

Singsås samf.hus

LHL

08.05.12

19.00

Hyggekveld i Budal samfunnshus

Budal samf.hus

LHL

Støren kulturhus
Salg av billetter og mer informasjon om arrangementene finner du på hjemmesiden www.storenkulturhus.no

Støren kino har visninger hver onsdag, fredag og søndag.
	Det er betjent billettsalg i kulturhuset onsdag, fredag og søndag kl. 17.00- 20.30.
Da kan billetter til alle arrangementfås kjøpt.

