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Ordfører Erling Lenvik
Gode sambygdinger
2. juni var jeg til stede og deltok i den o
 ffisielle
åpningen av nye Soknedal barneskole. Jeg vil
gratulere alle elever, lærere og brukere av skolen
med et flott resultat. 45 mill. kroner er brukt for
å ruste opp skolen. Dette er ei god investering,
barna er vår framtid og det er veldig fint å høre og
se begeistringen de viser.
Det er etter hvert investert store beløp i nye skolebygg. Budal skole er
den siste i rekken og når den står ferdig tror og håper jeg at de fysiske
rammene svarer til forventningene. Det totale investerte beløp vil etter
hvert da nærme seg 300 mill. kroner. Et stort løft for kommunen, ei god
investering for framtida.
Vi er inne i sommeren, selv om vi kanskje er litt værsjuke, viser kalenderen
at slik er det. Næringslivet i Midtre Gauldal har bestemt seg for å gjøre ei
stor satsing på kulturen denne sommeren og setter sammen med flere
samarbeidspartnere opp musikalen “Bør Børson jr” på Støren i august.
Både Trøndelag Teater og flere setter opp musikalen i løpet av året 2012
og 2013. Satsingen på Støren er det første i denne rekken og det er utendørs, ei spennende satsing. Jeg ønsker alle involverte lykke til og ser fram
til å oppleve ’n Bør på denne måten.
Også oppsettingen av ”12 lod sølv” ved Storbekkøya Museumsseter i
Budalen blir en av sommerens store kulturopplevelser. Også her med
både amatører og kjente personer i sentrale roller. “12 lod sølv” bygger på

Rådmann Knut Dukane
Hei!
Kontorpulten er i dag fylt opp med årsrapporter fra
kommunens enheter. Gjennomgangen gir et bilde
av at kommunens tjenestetilbud favner et meget
vidt spekter, og ikke minst synliggjør rapportene
at brukerne i all hovedsak er godt fornøyd med
tjenestene som ytes.
Kommunestyret har vedtatt gode målsettinger for kommunens drift og
utvikling, og ansatte på alle nivå gjør sitt beste for å oppfylle disse.
Kommunen har vekst i folketallet, og jeg er overbevist om at den utviklingen vil fortsette. Arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen er stort og spennende, og ved å bosette seg i kommunen vår får en trygge oppvekstvilkår,
et meget godt kulturtilbud, og ikke minst nærhet og tilgang til natur og
naturopplevelser i særklasse.
Veksten i folketallet og behov for næringsarealer betinger at hensikts
messige arealer finnes til boliger og næringsbygg. Presset er nå størst i
området Støren, og påbegynt arbeid med planen Sentrumsutvikling Støren
blir en viktig og utfordrende prosess for å finne frem til de beste løsningene.
På kulturavdelingen er det hektiske dager. Forberedelsene til ”Bør Børson
jr.” med premiere 29. august i uteamfiet ved kulturhuset pågår for fullt, og
jeg håper mange allerede har bestilt billett. “12 lod sølv” på museumssetra
8. juli håper jeg også blir godt besøkt.
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en virkelig hendelse i 1745 og bør derfor være av lokalhistorisk interesse
for mange. Satsingene både på Støren og i Budal fortjener et stort lokalt
publikum.
Sentrumsplan Støren er godt i gang. En stedsanalyse som viser dagens
Støren er etter hvert ferdig og vil bli et godt grunnlag for gruppen som
skal bidra til å si noe om framtidas Støren. Ei positiv og god utvikling med
klare føringer på hva og hvor utbygging skal skje blir viktig. Presset på
boligarealer, næringsarealer, fortetning i og nært sentrum øker. Et godt
eksempel på utfordringene er Korsen-området. Vi har mottatt mange
gode innspill og ønsker om hva som kan og bør legges dit. Hva som blir
foreslått vil bli avklart i Sentrumsplan Støren.
Nye omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet er av kommunestyret
vedtatt bygd. Går alt etter planen skal det være klart til byggestart i
oktober/november. Dette vil bli et godt tilskudd og gir kommunens PLO
en fleksibilitet som lenge har vært ønsket. Når disse boligene er ferdig
og blir tatt i bruk, vil det bli planlagt enda et byggetrinn med flere boliger
av samme gode standard. Det bygges for, og er tilrettelagt for pleie
trengende. Størrelse på rom og mulighet for spesielt tilrettelagte løsninger er viktig.
Det skjer mye bra i kommunen vår og jeg håper at den positive utviklingen
fortsetter. Vi bor i en del av fylket som har nærhet til det meste rundt oss.
Dette vil gjøre kommunen enda mere attraktiv i framtida.
Ferien nærmer seg for mange, jeg håper dere alle sammen får fine ferie
dager med mye godt sommervær. Vi har godt vær til gode!
Ha en god sommer!

Utbygging og renovering av Budal skole og barnehage har nå startet opp,
og når dette prosjektet er fullført er alle skolene i kommunen enten nye
eller nyoppusset. Det er godt å vite at undervisningen foregår i lokaler som
tilfredsstiller alle HMS-krav.
Av arbeidskalenderen min ser jeg at blant annet følgende oppgaver er
viktige å følge opp og prioritere fremover:
- næringsutvikling og prosessen med å eventuelt etablere en felles
næringshage med Melhus og Klæbu
- revidering av kommuneplanen og annet planverk
- Forolhogna villreinområde
- oppfølging i forhold til kommende kommunevalg
- utrede investeringsbehov i skoler/barnehager og omsorgsboliger
- revidere og oppgradere kommunens hjemmeside
Det siste strekpunktet ser jeg som spesielt viktig.
Jeg ønsker en åpen kommuneorganisasjon, og vi kan bli langt bedre på å gi
fortløpende informasjon.
Internett som kommunikasjon og informasjonsplattform blir viktigere og
viktigere, og det er en spennende utfordring for oss å kunne bruke digitale
verktøy på en hensiktsmessig måte i utøvelsen av ulike tjenestetilbud og
ikke minst i dialog med kommunens innbyggere.
Informasjon til, og dialog med innbyggerne, for å gjøre tilbudet ennå bedre
er viktig. Vi arbeider derfor for å bli en enda bedre “eKommune”, og etablering av ny hjemmeside, intranett og elektroniske dokumenter for politikere
er en god start.
Jeg benytter anledningen til å ønske hver enkelt innbygger og besøkende en
innholdsrik og riktig god sommer!
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Prosjekt for
sentrumsutvikling av Støren
Støren sentrum har over en lengre periode utviklet seg uten at det har vært tydelige overordnete
strategier. Dette har gitt et utydelig sentrum der deler av det er en utilfredsstillende blanding av bolig og
næring innen det samme arealet.
Prosjektet Sentrumsutvikling Støren
hadde oppstart i vår, og skal over tre år
utvikle og styrke Støren sentrum slik at
det framstår som et tydelig og attraktivt
kommune- og regionsenter, for innbyggere, for næringsliv og for de besøkende.

Prosess
Det legges til rette for en bred prosessder
næringsliv, befolkning og ulike forvaltningsaktører skal involveres på en god
måte, blant annet gjennom folkemøter, slik
som i kultursalen på Støren den 13. juni.
Næringslivet viser allerede stor interesse
for prosjektet, og bidrar på finansieringssida. Ungdommen skal også engasjeres
og tas på alvor i utviklingsarbeidet. Det
er på mange måter deres Støren som skal
tegnes ut. Prosessen skal også bidra til å
klarlegge, bevisstgjøre og utvikle rollen
Midtre Gauldal kommune skal fylle i Trondheimsregionsamarbeidet. Der skal Støren
blant annet kunne tilby sentrumsnære og
miljøvennlige boliger og boligarealer til
mennesker som arbeider i Trondheim og
som ønsker å bo naturnært.

Utfordringer i dag og for videre
utvikling
Arealbruken i dag, særlig for nærings
arealene, er lite effektiv. Det kan være
et betydelig potensial for fortetting.
Det er ellers stor mangel på både ledige
nærings- og boligarealer på Støren.
Dette er noe av det prosjektet med
sentrumsplanen skal se på. Og det er
ikke bare å rydde nye tomter på Støren.
Hensynet til dyrkamark og flomsonene i

tilknyting til Gaula legger føringer for hva
som er mulig, for ikke å si lov, i forhold til
mye av arealet i dalbunnen.
Sentrumsprosjektet vil være en prosess
der samordning med og forsterking av
andre pågående prosjekter og prosesser
blir viktig. Av større prosjekter som er i
gang, eller forventes igangsatt i nær fremtid, kan nevnes:
• Kommunedelplan Støren, der klargjøring av både framtidige bolig- og
næringsareal står sentralt, og der
strategier for hvordan de tre ”små
sentrene” Engan, Korsen og Prest
teigen skal bindes sammen til ett
senter skal gå tydelig fram
• Utarbeidelse av ny og godt faglig forvaltningsplan for Gaula.
• Strategier for utvikling av Korsenområdet.

Arbeidet er i gang
Grunnarbeidet er begynt. Det er blant
annet gjort en stedsanalyse, en systematisering av kunnskapen om Støren. Den
skal klargjøre Størens historie og utvikling, vise stedets kvaliteter og egenart,
og peke på ulike arealers sårbarhet eller
egnethet for utbygging. Stedsanalysen
skal gi et felles grunnlag for å diskutere
stedets identitet, planlegging og framtidig utvikling blant befolkning, næringsliv,
politikere og planleggere. Folkemøtet den
13. juni er allerede nevnt. Det vil bli flere –
møt opp og gi dine innspill til utviklinga av
kommunesenteret!

Prosjektorganisering
Prosjektleder
Kommuneplanlegger Siri Solem skal de
neste tre åra holde hånd i hanke som
leder for prosjektet.
Styringsgruppe
Styringsgruppa er bredt sammensatt av
både politikere, administrasjon, næringsliv og frivillige lag og organisasjoner, og
består av

Utfordringen. Flyfotet viser utfordringen
tydelig – Støren er langstrakt og har utviklet
seg mot tre senterdannelser. Kan de knytes
sammen? Hvor skal nytt areal tas og hva
bør etableres hvor?

Politiske representanter
Jan Tore Tangstad (leder) – Torstein
Rognes (vara)
Bjørn Enge (nestleder) – Kari Anne Endal
(vara)
Tor Flagestad – Anita Krigsvoll (vara)
Frivillige lag og organisasjoner
Randi Rognes (Støren Sportsklubb avd.
trimgruppa)
Kjersti Skjevdal (styret Frivillig-sentralen)
Vara: Trude Heggdal (leder Frivillig-
sentralen)
Næringslivet
Lars Nordvik (Støren Handel)
Kåre John Langberg (Midtre Gauldal
Næringsforum) vara: Ola Wang
Magnar Kosberg (Landbruksutvalget)
Rådmannen
Helge Grenne
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Læring i praksis
På Korsen på Støren får elevene kunnskapen ved praktisk utfoldelse.

Store og små prosjekt. Korsen har fått et tilsig bestillinger med
det økende rennommeet. Og det er lite å si på håndverket. Mats
Johansen (f.v.), Vegard Presthus og Tom Andre Høgsteggen har
gjort utedo for Støren Jeger- og fiskerforening. Avtredet har til og
med fått nødutgang.

Læring ved praksis. Elevene på Korsen setter pris på å få jobbe
med hendene og lære på den måten. Løsningsorientert gikk de til
verks for å få saga til å sage selv. Simen Singsaas (f.v.), Ole Martin
Høgsteggen, lærer Frank Eidstumo og Kenneth Fossum monterer
renna på det vanndrevne minisagbruket.

Våren 2012 var 32 elever fra ungdomsskolen i sving med praktisk
læring i prosjektet som i dagligtale har fått navnet Korsen, kort
og godt.

– Vi håper å få etablert en elevbedrift rundt Korsen til neste år.
Det ligger mye læring i det også, med blant annet ordremottak,
kundeoppfølging og regnskap, sier Eidstumo mens han og elevene trekker fram det egenproduserte minisagbruket for demonstrasjon.

– Det er mye bedre å være her, ler Kenneth Fossum om sammenligningen med å lære ved skolepulten.
– Her får en gjort noe også!
Felles for dem som får undervisning på Korsen, er at de liker
å gjøre noe med hendene. I tillegg til ungdomskolens elever,
deltar også noen fra mellomtrinnet fra Støren barneskole. Alle
rullerer på snekkerverks tedet over tre dager i uka. Tilbudet er
populært, men det er ingen friplass, forteller arbeidsleder og
lærer Frank Eidstumo.

– Vi tenkte bare at “den saga må vi da kunne få til å sage av seg
selv?”. Dette var løsningen vi kom opp med, ler han og erkjenner
at det kanskje ikke den mest effektive måten å sage gjennom et
bord på.
Men som et lærestykke om mekanikk og kraftoverføring fungerer sagbruketperfekt.

– Her må de jobbe. Det er såpass mange som har lyst til å være
med, så vi prioriterer dem som vil gjøre noe.
Det stilles krav, uten at det går på bekostning av miljøet. Tonen
er gemyttlig mellom lærer og elever, og det er fokus på oppgavene. Snekkerstykkene er allsidige. Elevene er gitt frihet til å
lage egne ting, etter eget initiativ og kreativitet. I tillegg tar de
oppdrag, og har levert flere bestillinger allerede. Over høsten
jobbet de iherdig med kulissene til kulturskolens juleforestilling
Putti-Plutti-Plott, en oppgave de løste med bravur. De har laget
scener for dukketeater som er i bruk ved Støren barnehage og i
en barnehage på Lundamo. Snart står utedoen bestilt av Støren
jeger- og fiskerforening klar.

Hundehus. Andreas Bolland (f.v) og Arne Solberg bygger hunde
hus. Læreren er veileder ved behov, det praktiske håndterer
guttene selv.
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Attraktive Gauldalen
Målet er å utvikle Gauldalen til å være en bærekraftig destinasjon innen
2030 gjennom å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets
historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og dens særpreg.

Bærekraftig destinasjonsutvikling – hva innebærer
det?
Ved å bruke destinasjon som et utviklingsbegrep, er målet er å
kanalisere de reisende der hvor vi vil ha dem. Dette for å unngå
eventuelle belastninger samt tilrettelegge for lokal verdiskaping
i et gitt lokalsamfunn eller området. Det handler om at trafikken
skal i hovedsak legges der hvor man ønsker den skal gå – der
hvor folk/næring drar nytte av en slik tilreisende trafikk. Dette vil
igjen skape positive opplevelser både for den lokale innbygger
samt tilreisende.
Utallige undersøkelser viser til at vi ikke kan skille den ene
kommunegrensen fra den andre når det gjelder reiseliv. En
spørreundersøkelse gjennomført opp mot reiselivet på Støren
sentrum(sommer, 2011), viser til at tilreisende forbinder blant
annet Nidarosdomen til området. Dette
gir oss et raskt bilde av hvor de reisende
setter sine grenser. Midtre Gauldal har
i dag en økende trafikk mellom Trondheim, Røros og Oppdal, der Gaula er vår
røde løper. Gaula er blant mange et mål
her i Gauldalen, og danner grunnlaget
for mye av den lokale verdiskapingen
innen reiseliv. Men hva om vi kan tilrettelegge andre ressurser på samme måte?
Mangel på formidling og tilrettelegging
gjør at mange reiser forbi eller benytter
seg av ressursene på feil måte. Vi hver
for oss når ikke til den rette målgruppen
til rett tid. Dette ønsker vi å gjøre noe
med ved å stå samlet som en bærekraftig destinasjon med fokus på hvem har
vi, hvem vil vi ha og hvor vil/kan vi ha
dem.

Man er i et bærekraftig perspektiv avhengende utviklingsmomenter;

gig av føl-

- kunnskap og vilje til å formidle vår natur- og kulturarv
- vilje til å tilrettelegge
- utarbeide gode drifts- og samarbeidsavtaler
- vise/ta en ansvarsrolle
- utarbeide økt lokal stolthet, tilhørighet og identitet
- bevisstgjøring – de nære ting
- markedsorientering – hvem ønsker vi å tiltrekke oss
- økt leveringsevne gjennom kvalitetssikring

Vertskap
Vertskap er ikke en rolle – men en holdning. Denne holdning ønsker vi å bevisstgjøre, både opp i mot den offentlig og
privat sektor.
Vår natur -og kulturarv vise til at vi har
historiske og geografiske tilknytning til
Gauldalen. Gjennom vertskap ønsker vi
å reflektere, identifisere og bevisstgjøre
lokalsamfunnets holdning til Gauldalen.

Felles skiltstandard i Gauldalen
Innovativ Fjellturisme har utarbeidet en
anbefalt nasjonal skiltstandard. Dette er
en standard som flere aktører i Norge
benytter seg av da den er lett tilgjengelig for alle og enhver.

Økt leveringsevne i form av et bærekraftig perspektiv foreligger
som det sterkeste konkurransefortrinn innen økt reiselivsutvikling i Gauldalen.

Skiltstandarden angir form og innhold på startskilt og retningsvisere, og et graderingssystem som bygger på de fire farge
graderingene som brukes både nasjonalt og internasjonalt.

Miljø og næring bør utvikles hånd i hånd innen begrepet bærekraftig utvikling. Her ønsker vi å se på kunnskapsformidling som
formål med fokus på natur – og kulturbasert reiseliv. Vern av
natur og kultur er av ingen betydning om man ikke formidler
dens verdi. Formidling gjennom er å skape natur – og kulturbaserte opplevelser ved formidling gir kunnskap men forståelse
av dens verdi. natur -eller kulturverdi videre til den neste. samt
ønske om å bære det videre. Der formidling er Dette skjer ved
økt formidling – se ting i et større helhetlig perspektiv og formidling. Bærekraftig utvikling ikke er et mål – men en holdning i
form av formidling og tilrettelegging.

Vi ønsker å skape dialog mellom flere ulike aktører som er i gang
eller har tanker om å utarbeide løyper/aktiviteter i friluft. Dette
for å kommunisere bedre opp i mot ulike brukere.
Om en aktør/lag eller forening ønsker å sette sitt særpreg på en
løype – kan man eventuelt tilføre logo eller navn på sin «egen»
rute.
Av Kari Reitan, prosjektleder
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Interesse for Pårørendeskolen
Etter nyttår gjennomførte vi pårørendeskole for pårørende til demente i kommunen. På bakgrunn av
interesse og tilbakemeldinger, vil vi arrangere nye kurs til neste år.

Tall fra Helsedirektoratet og Aldring og
helse viser at det er over 70000 personer med demens i Norge. Forekomsten
øker med økende alder, slik at for den
eldste aldersgruppen fra 80 – 90 år er det
mellom 30 og 40 % som har en demenssykdom. Vårt mål er å alminneliggjøre

sykdommen samt gi støtte og råd til
pårørende og helsepersonell som omgås
demente. Pårørendeskolen har vist seg
som et godt tiltak i så henseende.
Gjennom pårørendeskole, eller pårørendekurs, som det i realiteten er, prøver vi
å nå frem til flest mulig, da vi vet at det
er mange hjemmeboende eldre som får
demens.

På de fleste samlingene møtte det
omkring 20 pårørende samt helse
personell og andre.
Vi fikk gode tilbakemeldinger fra
deltakerne, og vi tar derfor sikte på å
følge opp med et nytt kurs i 2013.
Ansatte som medvirket i forberedelse og
gjennomføring av kurset var:
Aase Rognes, Elin Sætermo, Kari
Sanderud og Målfrid Bogen.

Kurset var lagt opp som kveldssamlinger
på Rådhuset over fem kvelder med ulike
tema om demenssykdom: Sykdomslære,
kommunikasjon med demente, miljø,
aktivisering og hjelpemidler, holdninger,
sorgarbeid og sansestimulering. Både
interne og eksterne forelesere bidro til de
ulike tema.

Rusomsorg i Midtre Gauldal
Midtre Gauldal kommune har opprettet egen tjeneste for rusomsorg, som
fra 01.01.2012 ble lagt under Enhet for
Helse og Familie. Tjenesten omfatter
forebyggende arbeid, råd og veiled-

Anita Tangstad er ruskoordinator i
Midtre Gauldal kommune. Fra høsten av
starter et arbeidsrettet lavterskeltilbud
rettet mot unge og andre som sliter med
rus og psykiske problemer.

ning innen rus og tiltak for de som trenger
rusomsorg, til enkeltpersoner og familier.
Kommunens forebyggende arbeid er
primært rettet mot barn og unge, i nært
samarbeid med andre etater og institusjoner. Anita Tangstad er ansatt som ruskoordinator og skal ha det overordnede
ansvaret for tilrettelegging og samhandling. Hun skal i tillegg være prosjektleder
for et arbeidsrettet lavterskeltilbud som
starter høsten 2012. Dette vil være et
tilbud for personer som sliter med rus og
psykiske problemer, ungdom som faller
ut av videregående skole eller andre som
har vanskeligheter med å komme seg
ut på det ordinære arbeidsmarkedet.

 iltaket har 10 plasser, og er et sam
T
arbeid mellom NAV Midtre Gauldal,
ASVO AS og Midtre Gauldal kommune.
Anita Tangstad er sosionom og har
mangeårig erfaring med arbeid innen
rusfeltet. Hun har kontor ved Enhet for
Helse og Familie, 1. etasje på Rådhuset.
Hun kan kontaktes ved henvendes til
Servicetorget, eller ringes direkte på
telefon 72 40 30 84.

Kontakt:
Anita Tangstad, tlf 72 40 30 84
e-post: Anita.tangstad@midtre-gauldal.kommune.no
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oppslagstavla

Hovedplan for
skogsbilveger

Egengodkjent reguleringsplan for
Nognillosen

Egengodkjent reguleringsplan
for fortetting Frøset

I medhold av plan- og bygningslovens§
12-12 har Midtre Gauldal kommune ved
kommunestyret i møte den 23.04.12 i
sak 36/12 godkjent reguleringsplan for
Nognillosen.

I medhold av plan- og bygningslovens
§ 12-12 har Midtre Gauldal kommune ved
kommunestyret i møte den 23.04.12 i sak
39/12 godkjent reguleringsplan for fortetting Frøset (Felt B og BI).

Egengodkjent reguleringsplan for
Kvasshyllan øvingsfelt

Kommunestyrets godkjenning kan
påklages innen 3 uker fra kunngjørings
dato. Eventuelle klager settes frem skriftlig for Midtre Gauldal kommune, 7290
STØREN.

Hovedplanen er en fagplan som viser det
mest optimale vegnettet for skogbruket i
kommunen.
Planen har to deler, der den ene delen
viser behovet for nye veger og den andre
delen viser det eksisterende vegnettet.

Krav om erstatning etter § 15-3 eller
innløsning etter § 15-2 i plan- og
bygningslovens må settes frem for
kommunen senest 3 år etter denne
kunng jøringsdato.

For skogbruket er det fortsatt behov for
veger for å kunne utnytte ressursene på
best mulig måte, både økonomisk og miljømessig. Det eksisterende vegnettet har
stort behov for opprusting og i enkelte
tilfeller ombygging for å møte dagens krav
til vegkvalitet. Dette er også noe som vil
komme godt frem i planen.

I medhold av plan- og bygningslovens§
12-12 har Midtre Gauldal kommune ved
kommunestyret i møte den 23.04.12 i sak
39/12 godkjent reguleringsplan for Kvasshyllan øvingsfelt.

Felles pilegrimsvandring
til Olsok

Midtre Gauldal kommune har startet
revideringen av hovedplan for skogs
bilveger.

Midtre Gauldal har i løpet av våren avholdt
fire grendemøter i forbindelse med revideringen av Hovedplan for skogsbilveger. Det
har gjennom grendemøtene og gjennom
møter i kontaktutvalget for skogbruket
kommet fram behov for veger i ulike deler
av kommunen.
Det er fortsatt mulighet for skogeiere å
komme med innspill til planen!
Kontakt
Skogbruksjef Kai Børge Amdal
Tlf: 72 40 31 14
Epost: kai.borge.amdal@midtre-gauldal.
kommune.no

26. juli
Felles pilegrimsvandring i Singsås, fra Digre til Okstjønna (11 km).
Oppstart Digre kl 10.00.
Om ønskelig kan du delta i de andre fellesvandringene etter Østerdalsleia:
27. juli
Vandring fra Ler via Øyvind-tjønna til Rødde.
28. juli
Vandring fra Rødde via Tiller og Leirfossen til Nidarosdomen
(Olsok og Olavsfestdagene).

Tilskudd i skogbruket
Det er også i år tilskudd til skogkultur.
Satsene er
Planting		
Markberedning
Ungskogpleie

40 %
40 %
50 %

Dette er tilskudd det kan søkes om etterskuddsvis gjennom hele sesongen. Det er
viktig å presisere her at det er førstemann
til mølla-prinsippet som gjelder ved utbetaling hvis det blir knapphet på midler.
Det er også tilskudd til tynning og taubane.
Dette er tilskudd som må forhåndsøkes.

Husk klær/fottøy for all slags vær.
Mat/drikke/sitteunderlag.
Påmelding til May Britt Aas 950 38 621
Arrangør: Kulturavdelinga

For vegbygging og opprusting av veg er
det inntil 60 % tilskudd. Dette er også tilskudd som må forhåndssøkes.
Spørsmål kan rettes til skogbrukssjefen.
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Uteamfiet ved Støren
Kulturhus
Forestillinger
29. august
30. august
1. september

Billetter: http://www.storenkulturhus.no
Hjemmeside: www.storenfolkefest.no
Arrangør: Folkefestkomiteen på Støren

Rolleliste:
Bør Børson Jr: Erik Wenberg Jacobsen
Josefine: Mari Haugen Smistad
Jomfru Laura: Trine Wenberg Svensen
Ole Elveplassen: Steinar Bones
Nils Tollvold: John Olav Raphaug
Gammel Bør: Per Olav Skjevdal
Torsøien: Per Bjarne Bonesvoll
Torsøia: Greta Bonesvoll
Bærtil: Frode Stølan
Bærtils kjerring: May Bente Gjersvoll

Tørres: Torgeir Dybvik
Fru Tørres: Brit Landsem
Lensmann Hansen: Åge Ofstad
Frøken Finckel: Hege-Anita Vagnild
Anne: Janike Soknes
Soline: Jenny Myran
Vertinna Hotell Nordpol: Inger Marie
S. Fjeseth
Ida Olsen: Eva Karin Aune
Olsen: Ingebrigt Dragset

Regi: Nora Evensen
Regiassistent: Ingrid Anita Solem
Koreograf: Veronica Mortensen
Orkesterleder: Knut Anders Vestad
Korinstruktør: Ronny Kjøsen
Produsent: Ane Wennevold
Produksjonsassistent: Kjerstin Digre
Kosberg
Kostymekonsulent: Jenny Hilmo Teig
Scenografikonsulent: Gunnar Fretheim
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Bør Børson Jr på Støren
Bør Børson kommer hjem til Støren. Den 29. og 30. august og 1. september settes Norges første musikal
opp i Uteamfiet ved Støren Kulturhus.
Bør Børson Jr er en musikal av Harald
Tussberg og Egil Monn-Iversen basert på
boken ved samme navn av Johan Falk
berget. Forestillingen handler om den
dumsnille og godtroende ungkaren Bør
Børson Jrs kamp for rikdom og berømmelse. Han driver bygdas landhandleri
og reiser titt og ofte på handelsturer
til ”Trondhjæm”. Handlingen er lagt til
den oppdiktede bygda Olderdalen i Sør-
Trøndelag, men Støren bageri nevnes og
det er da ikke alt for store overdrivelsen å
si at Bør kommer hjem til Støren?

I hovedrollene
En miks av profesjonelle skuespillere og
lokale talenter skal gjøre Bør til en opp
levelse på scenen. De profesjonelle ikler
de mest sentrale karakterene. Bør Børson
Jr spilles av Erik Wenberg Jacobsen,
Josefine av Mari Haugen Smistad og Trine
WenbergSvensen er butikkjomfru Laura.
Tore Johansen og Ivar Gafseth spiller
svindlerne Zolen og Månen, som ender
opp med å lure seg selv.

Bør Børson Jr spilles fra 29. august til og
med 1. september 2012 kl. 19.00
Totalt bidrar nå i alt 150 små og store
aktører foran, på og bak scenen.
Facebook: https://www.facebook.com/
BorBorsonJrPaStoren
Hjemmeside: www.storenfolkefest.no
Billetter: http://www.storenkulturhus.
no/webid/info/14311/

Utescene. Det er uklart om Bør Børson Jr
noen gang er blitt oppført utendørs før.
Kanskje er Støren den første. Prestgårds
tunet blir uansett et flott bakteppe for
forestillingen.

Frivilligsentralen i Midtre Gauldal

Bidra til Bør Børson!
For en så stor oppsetning som
Bør Børson Jr trengs det mange
frivillige. Det er ikke bare de på
scenen som er viktige for at en
slik forestilling skal kunne gjennomføres. Det er like viktig at
det som er rundt og bak scenen
fungerer.
Frivilligsentralen har allerede mange
involverte i oppsetningen. Vi har folk som
er med og syr, snekrer, koker kaffe, for å
nevne noe.
Kunne du tenke deg å bidra med et eller
annet? Da er vi veldig glade om du tar
kontakt med oss.

Vi trenger flere som kan koke kaffe, være
parkeringsvakt, nattevakt, sminkører,
Vi i Frivilligsentralen er sikker på at Bør
Børson Jr blir moro og at dere som bidrar
føler en samhørighet og at dette gir dere
noe tilbake i form av glede.

• Trivselsgruppe
• Alt-mulig-gruppe (billettkontrollører,
vakthold, parkering, teknisk personell)

Å være frivillig betyr rett og slett å bidra
med det du selv ønsker.

Ta kontakt med oss på mail:
fri@midtre-gauldal.kommune.no eller
tlf. 72 40 36 36/412 11 427

Grupper du kan bidra i:
• Skuespillere – her mangler særlig
menn i koret!
• Kulisse, snekker-gruppe
• Rekvisitter
• Kostyme
• Markedsføringsgruppe

Over 150 personer bidrar allerede i produksjonen, men det er behov for flere.
Som frivillig får du ikke bare gitt en hånd
i dugnaden – du er også inkludert og får
tatt Bør på pulsen på en helt annen måte.
Her er frivillige samlet i GSK i det store
Kick-offet tidligere i vår.
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Kardemommefest og
besteforeldrekaffe
Et av temaene Støren barnehage har valgt
å jobbe med i år, er Kardemomme by. I
den forbindelse valgte vi å ha Kardemommefest i stedet for vanlig karneval. Det var
mange flotte kostymer: Kasper, Jesper,
Jonatan, tante Sofie, trikkefører Syversen,
politimester Bastian, Kamomilla, baker,
pølsemaker og forskjellige dyr. De eldste
barna sang og spilte på selvlagde instrumenter. Etterpå ble det tid for diskotek,
bowling, potetløp, tegne hale på grisen
og bake boller hos bakeren. Det ble en
artig dag for både barn og voksne.
Tradisjonen tro var det også i år besteforeldrekaffe. 25. mai inviterte barna
besteforeldre og andre voksne venner til
åpen dag i barnehagen. På forhånd hadde
barna øvd på sanger som de underholdt
med. Temaet var også her Kardemomme
by. Etterpå ble det servert kaffe og kaker
til barna og de som var her på besøk. Vi
håper de som hadde mulighet til å ta seg
en tur i barnehagen denne dagen hadde
en koselig stund.

Bestefarsfang. Tuva
Marie Stenvoll hadde
morfar på besøk under
årets besteforeldrekaffe.

I Kardemomme by. Her
var trikkefører Syvertsen
(Bendik Reitan), tante
Sofie (Maria Folstad) og
politimester Bastian (Jan
Adam Grochal) og alle de
andre fra Kardemomme
for å underholde besteforeldrene under kaffen.

Røvere. Kasper og Jesper
og Jonatan, henholdsvis
Fredrik Flagestad, Marthe
Kant og Åste Enlid.

Koordinatbasert søk i kart
Hvor var du? Det er nå innlagt en ny funksjonsknapp i kartinnsynet
Kart på nett som du finner på våre hjemmesider www.mgk.no.
Der kan du søke opp en posisjon i kartet ved hjelp av øst/nordkoordinater fra for eksempel en håndholdt GPS.
Fremgangsmåte:
• Trykk x-y-ikon (markert)
• Tast inn posisjon, Øst-koordinat og Nord-koordinat
• Skriv inn ønsket målestokk
• Trykk Ok
Nåla vil vise hvor på kartet du var.
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Ny teknologi for bedre omsorg
Hjemmesykepleien i Midtre Gauldal har avansert kommunikasjonsteknologi med seg ut på veien. Målet er
økt kvalitet på tjenesten for brukerne.

Personlig assistent. Med PDA får hjemmetjenestens ansatte tilgang til fagsystemet
sitt også ute på veien. Det ser Margrete
Fløttum og Ruth Elsbeth Digre som en stor
fordel. De har vært ledere for prosjektet
med innføring av det nye kommunikasjonsverktøyet.
Smart. Arnstein Skare fra IT-kontoret med
en av PDA-enhetene. Den er ikke ulik en
vanlig smarttelefon, men gir altså tilgang til
en database i kommunens serverpark.

PDA står for personlig digital assistent,
og er et kommunikasjonsverktøy. Den
gir hjemmetjenestens ansatte enkel og
umiddelbar tilgang blant annet til dagens
arbeidsliste, oppdaterte pasientrapporter og medisinkort når de er ute hos
brukerne.

Bedre kvalitet
– Den største gevinsten, som vi ser det,
er økt kvalitet på tjenestene vi gir ute. Vi
får tilgang til oppdatert informasjon når
vi trenger det. Prosedyrene får vi også
tilgang til her. I forhold til vikarer og nye
ansatte som ikke kjenner brukerne, er det
en stor fordel. Det blir også mer effektivt
i og med at vi kan skrive rapportene på

stedet, og slipper å notere og gjøre alle
føringene når vi kommer tilbake til basen,
sier Margrete Fløttum og Ruth Elsbeth
Digre som har vært prosjektledere for innføringa av verktøyet i Midtre Gauldal.

Spennende
De jobber til daglig som sykepleiere på
enheten, og tok gledelig imot utfordringen da den ble presentert dem.
– Det har vært en spennende oppgave. Vi
synes det er litt artig også, at vi, Midtre
Gauldal kommune, som egentlig er en
ganske liten kommune, har kommet i
gang med nyvinningen. På sikt kommer nok denne type løsninger til å være

i bruk i alle kommuner. For oss har det
vært utviklende å få være med i prosjektet. Selv om det er artig med slike
duppedipper, så har det vært viktig for
oss å holde fokus på brukerne våre og de
ansatte som skal yte tjenesten, og deres
utbytte av dette.

Informasjonssikkerhet
PDA-enheten har ikke lagret noen informasjon, men gir tilgang etter behov til de
nødvendige ressursene. I motsetning til
dagens papirmapper de ansatte har med
seg ut, er det en langt sikrere løsning sett
i perspektiv av informasjonssikkerheten.
PDA-enhetene ble tatt i bruk først på juni.
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Nye Soknedal skole er åpnet!
Fotos: Magnhild Nordbø/Gauldalsposten

2. juni ble nye Soknedal skole offisielt åpnet.

Snora klippes. Ordfører Erling Lenvik og Elina
Fagerbæk fikk æren av å klippe snora for den nye
Soknedal skole under den offisielle å
 pninga den
2. juni. Det kronet et løp som så smått begynte i
2008.
Lys og luft. Arkitektene har gitt dagslyset mye plass og spillerom i
lokalene. Stor takhøyde gir luft for store tanker.
Veien mot nytt skolebygg i Soknedal startet så smått i 2008. Da
ble de bestående ytterveggene ombygd, delvis finansiert med
midler fra den statlige innsatspakken mot økonomikrisen det
året. Frøet var med det satt. Ny gymsal ble ferdig til jul 2009.
Selve skolebygget ble påbegynt høsten 2010, og første byggetrinn stod ferdig, klar til bruk, på nyåret 2012. Det siste biten,
som besto av ombygging av den integrerte gammelskolen, ble
tatt i bruk først på mai i år. Det vekslende brakkelivet for lærere
og elever var med det over!

Brakkene er kjørt bort og utearealet økt med fem mål. Nå er det
godt rom å boltre seg på for aktive soknedalsbarn ute også.

Velkommen. Rektor Ragnhild Hammerås kunne endelig ønske
elever og foresatte velkommen til å ta det helt ferdige skolebygget i
selvsyn. (Foto: Magnhild Nordbø/Gauldalsposten)

Trivsel. Trivsel er fundamentalt for en god læringssituasjon. Barna
har funnet seg godt til rette i den nye skolen sin.

Anslagsvis er det investert rundt 45 millioner i Soknedal skole.
Som topp moderne læringsarena og daglig tilholdssted for
ansatte og elever de kommende tiår, må det sies å ha vært en
god investering.
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Gravide fornøyde med
svangerskapsomsorgen
76 kvinner fødte barn i Midtre Gauldal i fjor. De er i snitt godt fornøyde med oppfølginga de får fra
kommunen.

Føler seg trygge. Eli Skjerve Heggvold (f.v) med Jonas (10 uker), Aina Lillemo og Signe (12 uker) møtte på Helsestasjonen til etterkontroll
etter fødselen. Janne Svendsen og Hans Refseth var inne for en ekstra sjekk før den da nær forestående. Jordmor Bjørg Fløttum (til høyre)
og Kristin Horgøien (til venstre) har fulgt mødre og barn hele veien fra første kontroll fram til fødeavdelingen ved St. Olavs har tatt over.
Svangerskapskontrollene er et frivillig
tilbud, men et tilbud de aller fleste
ikke betenker seg om å takke ja til. Den
gravidestår fritt i å velge om hun vil ha
oppfølging primært av lege eller jordmor gjennom svangerskapet. I Midtre
Gauldal samarbeider begge tjenestene
tett for å gi den gravide et best mulig tilbud. Formålet er å formidle kunnskap og
være til støtte for den gravide, familien
og samfunnet rundt, og skape trygghet
i svangerskapet og til den forestående
fødselen.
– Vi konfererer med hverandre om hvert
enkelt tilfelle til gjensidig nytte, og får på
den måten samtidig en nyttig erfaringsutveksling, sier jordmor Bjørg Bjørnli
Fløttum og Kristin Horgøien ved legekontoret. De ser en klar gevinst i samlokaliseringen på Helsesenteret på Støren.
– Her er det kort vei for å søke råd, den
ene eller andre veien. Nye leger får også
en innføring i arbeidet med oppfølginga
av gravide som en del av sin opplæring
som nyansatt. En til to dager er de med
på helsestasjonen for å bli kjent med de

ansatte der og lære rutiner og
oppgavene på Helsestasjonen
knyttet til svangerskapsoppfølging.
Eli Skjerve Heggvold og Aina
Lillemo er innom for en etterkontroll med sine siste.
– Vi føler oss trygge med
oppfølginga fra jordmor- og
legetjenesten. Det er viktig når
du går gravid. Jordmora har til
og med kommet på ettermiddagsbesøk på for å ta en ekstra
sjekk. Det synes jeg er kjempebra, sier
Heggvold.

Resultatet
Respondentene var de 29 som var innenfor tjenesten da undersøkelsen ble sendt
ut.
Noen av spørsmålene:
3: I hvor stor grad er du fornøyd med
svangerskapsomsorgen i kommunen?

4: I hvor stor grad synes du lege/jordmor behandler deg med høflighet og
respekt?
5: I hvor stor grad blir du tatt på alvor?
10: Hvor fornøyd er du med muligheten til
å få kontakt utenom avtale?
14: Hvor fornøyd er du med samarbeidet
mellom jordmor/lege?
15: Hvor fornøyd er du helhetlig sett med
svangerskapsomsorgen?
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Skrevet av elevene: Piter Filipkowski (12), Laurynas Dulcas (8), Laura Karlsone (13) og Krystian Karaszewski (14).

Mottaksklassen på Støren barneskole
Mottaksklassen er innføringsklasse for elever som har et annet morsmål enn norsk. Vi jobber med å gi elevene et norsk begreps
apparat, og å snakke, lese og skrive på norsk. Elevene har nesten bare norsk det første året, men de følger klassen sin i noen fag;
gym, kunst og håndverk, matematikk, engelsk og mat og helse. Etter ca. ett år i mottaksklassen, begynner elevene i sine respektive
klasser på fulltid.

Ny i Norge og ny på Støren
Vi liker fritida veldig godt. I fritida gjør vi
mye forskjellig. Piter er en musikalsk gutt
som liker sang og dans. Han liker også å
hoppe på trampoline, der gjør han salto;
framflipp og bakflipp. Piter er aktiv med
karate, og hver mandag kjører far han på
trening i Trondheim. I Polen reiste han
mye for å delta i konkurranser. Beste
plassering er 2. plass. Laurynas liker å
sykle, hoppe på trampoline og spille fotball og data på fritida. Han liker også å
spille Playstation 2 og 3. Laura liker å gå
tur i fjellet med familien. Hun liker også
musikk; både å høre på og å synge selv.
I fjorsommer var hun med på sommerleir i Latvia sammen med jevnaldrende.
Aktivitetene der var: sang, spill, tegning
og turer i skogen. Hun liker også å være
sammen med venner. Laura håper det
blir fint vær i sommer så hun kan svømme
ute. Krystian liker å hoppe på trampolina,
sykle, spille data og xbox360. Han liker
også å gå på tur på fjellet og i skogen.

Vi liker folkene her i kommunen, mange
er snille. Vi snakker med naboene våre og
venner. Norske folk liker å smile, da smiler
vi tilbake.
Vi liker lærerne og elevene på skolen.
Lærerne lærer oss å snakke, lese og
skrive norsk. Elevene her er snille og
glade. Vi leker med noen av de norske
elevene ved skolen. I pausene leker vi
”boksen går” eller sykler nå om våren.
Om vinteren er vi i akebakken, og går eller
hopper på ski. Vi liker ikke at det ikke er
lov med sjokolade på skolen, for det fikk vi
i hjemlandene våre.
Piter bor i Engan, Laurynas på Frøset,
Laura i Soknedal og Krystian på Folstad.
Noen av oss bor i hus, andre i leilighet.
Her bor vi sammen med foreldrene våre.
Vi hjelper til med husarbeid, og når vi er
ferdige kan vi gå ut og leke. I helgene spil-

Trives på Støren, trives på skolen. Bak, fra venstre:
Krystian Karaszewski (14), foran: Piter Filipkowski(12),
Laura Karlsone(13) gir fart til Laurynas Dulcas (8).

ler vi litt data og Laura ser gjerne en norsk
film.
Da vi kom til Norge fikk vi se mye fin
natur. Vi er ikke vant til fjell, men nå liker
vi å gå på tur i fjellet. Norge har mange
fjorderog fosser. På Støren liker vi å lukte
på blomster.Alle har vært på fisketur,
noen i Langvatnet i Frøsetmarka, andre
i Lensvika. Der fikk vi sei og flere andre
typer fisk. Om vinteren liker vi å stå på
ski og kjøre akebrett. Til sommeren vil vi
svømme ute.
Norsk er et vanskelig språk å lære. Vi
har ikke de samme vokalene, det gjør at
uttalenikke alltid er så lett. Noen ord er
veldig like, og, for eksempel ”å huske”,
kan bety to forskjellige ting.
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– lystprinsippet revitalisert!
Blilyst-prosjektet er eid av Røros kommune, Holtålen kommune, Rennebu kommune, Oppdal kommune, Selbu kommune
og Midtre Gauldal kommune, samt SørTrøndelag Fylkeskommune.
Daglig leder Unni Myklevoll i Blilyst forteller at det arbeides etter ”lystprinsippet” og at Lystloven er revitalisert i 2012.
Blilyst sine suksessfaktorer fra tidligere er
med i det videre arbeidet:
•
•
•
•

proaktiv kommunikasjon
lite byråkrati
korte beslutningsveier
lokalt initiativ og eierskap

Unni Myklevoll om Blilyst om sine innsatsområder i 2012:
• Overordnet boligutviklingsprosjekt i
samarbeid med Kysten er klar.
• Rekrutteringsprosjekt i samarbeid
med Kysten er klar.
• Inn- og utpendling - stedsuavhengige
arbeidsplasser / fjernarbeid
Blilyst skal fortsette å støtte små kulturtiltak som har betydning for stedsutvikling
og omdømme.
Unge mennesker, jevnt over, ønsker fokus
på bærekraft og miljøtiltak. Blilyst skal
fremme prosjekter som støtter opp om
miljøbevisstheten, som også er viktig
for kommunenes omdømme og trivsel.

 ommunenes miljøfokus- og tiltak er
K
viktige motivasjonsfaktorer for blilysten
og bolysten og også i valg av tilflytningskommune.

verneområdene tilgjengelig hele året.
Det er da viktig å gjøre for eksempel
vandring, ski og sykkel til mer tilgjengelige og kommersielle aktiviteter.

Vi vil i 2012 ha fokus på følgende tiltak
innenfor stedsutvikling og omdømme
bygging:

Ikke bare skaper skiltingen grunnlag for
større fysisk aktivitet for lokalbefolkningen, men bidrar også til at hyttebefolkningen bruker hyttene sine mer. Resultatene
av de lokale prosjektene har forebyggende og aktivitetsskapende dimensjoner i tillegg til å være bærekraftige og
miljøvennlige.

Blilyst er en viktig bidragsyter til studiesenteret på Støren og vi har en egen traineeordning for våre kommuner.
Sammen med etablerte strukturer i regionen, som næringshager og utviklingsmiljøer i og utenfor regionen, skal Blilyst
bidra til å utvikle og levere kompetanse
som regionen etterspør i henhold til helhetlige og relevante problemstillinger.
Innenfor satsingen på naturbasert reiselivsutvikling ønsker vi å følge opp Innovasjon Norges ønske om å fylle naturen med
meningsfylt innhold. Av tilretteleggingstiltak skal Blilyst ta ansvar for en kompetansegruppe for skilting, merking og
gradering av turstier- og løyper i tråd med
den nyutviklede nasjonale skiltmalen og
støtte slike tiltak. Denne malen skal være
blilystkommunenes bidrag til det nasjonale målet om at Norge skal framstå som
et mer helhetlig reisemål for natur- og kulturopplevelser.
Målene er at reiselivsdestinasjonene i
Blilyst skal ha gode besøkstall og å gjøre

Blilyst skal bistå i tilrettelegging av mottaksfasiliteter og infrastruktur for pilegrimer og støtte opp om økt fokus på
Olavsveienes nye status som europeisk
kulturvei.

Støtte til Midtre Gauldal
kommune
I inneværende prosjektperiode har Blilyst
støttet mange gode prosjekter i Midtre
Gauldal. I tillegg til å være tungt inne i
det lokale studiesenteret har vi støttet
for eksempel musikkspillet Bør Børson,
Gauldalskonferansen, Bygdeutviklingsprosjektet og en traineeordning.
I april arrangerte Blilyst en vellykket
studietur til Skottland hvor Midtre
Gauldal var representert med fire deltakere. Temaene for turen passer godt
inn i kommunens satsing på naturbasert
reiseliv.
LYSTLOVEN
1. 	Lyst skaper mer enn plikt
2. 	Har du lyst har du lov
3. 	Lyst avler lyst
4. 	Har du lyst kan du bli til noe
5. 	Lysten får frem det beste i deg
6. Følger du lysten lever du lykkeligere
7. 	Lysten gjør tungt arbeid lett
8. Respekter andres lyst som din egen
9. 	Lysten er den beste lærer
10. 	Lyst og latter går hånd i hånd
11. Korteste vei til målet går gjennom lysten
12. 	Lysten lærer gamle hunder å danse

Støtte til Bør. Bør Børson jr-oppsetning på
Støren er ett av flere tiltak som har fått støtte
fra Billyst i inneværende periode.
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Trygg på hytta!
På hytta skal det på lik linje med hjemme
finnes minst en godkjent røykvarsler,
plassert slik at den høres tydelig på alle
soverom når dørene er lukket. Når man
kommer på hytta er det lurt å sjekke røykvarsleren når man kommer og ha med
ekstra batteri slik at man kan bytte dersom batteriet er tomt. Dette gjelder også
andre typer fritidsboliger.
I alle boliger og fritidsboliger skal det
finnes manuelt slokkeutstyr som kan
benyttes i alle rom. Dersom det er innlagt
helårsvann, er det en fordel å montere
husbrannslange. Hvis det er fare frost
vinterstid, er det håndslokkingsapparat
som gjelder. Da må det være et ABCpulverapparat på mimimum 6 kg som kan
brukes ved alle typer branner. Brann
slokkingsutstyret skal være lett tilgjengelig og det er en fordel å plassere det i
nærheten av der dere sover.
Litt av sjarmen med hyttelivet er å være
litt utenfor allfarvei. Veldig mange hytter
har ikke innlagt strøm, og mesteparten av
matlaging foregår på gass. Det blir også
mer og mer vanlig hjemme.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap har sammen med gasselska-

GAULDAL

pene utarbeidet noen grunnleggende
regler for bruk av gass:
1. Propanbeholdere må aldri plasseres
under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er
tyngre enn luft.
2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal
oppvarming eller sterk solvarme.
3. Vær på vakt mot propanlekkasjer.
Gass som lekker ut kan gjøre lufta
eksplosjonsfarlig og kan antennes
av for eksempel åpen ild, glødende
tobakk eller elektrisk gnist.
4. Finn evt. lekkasjer snarest mulig ved å
pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg
på lekkasjestedet.
5. Bruk kun slanger for LPG/propan.
Sprukne eller defekte slanger må
skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.

IKS

6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når
apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke
er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
7. Steng for gassen ved beholderen og
bring om mulig beholderen til et trygt
sted dersom det oppstår brann.
8. Hold alltid apparat og beholder i god
stand, men prøv ikke selv å reparere
skader eller defekter som oppstår. La
propanforhandler gjøre kontroll og
evt. overhaling av apparat og anlegg
med jevne mellomrom.
9. Studer monterings- og bruksanvisningen nøye før apparat og anlegg tas i
bruk. Spør forhandleren dersom det
er noe du er i tvil om.
Gjør det til en vane å kontrollere røykvarsler, slokkeutstyr og gassanlegget når du
kommer på hytta!
Gauldal brann og redning IKS
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I dette nummer av MG-nytt vil vi skrive om aktiviteter som er en del av elevenes opplæring, men som er
annerledes enn tradisjonell klasseromsundervisning. Skolen blir ofte beskyldt for å være teoritung og lite
praktisk, uten at de som uttrykker dette vet så mye om hva som forgår der. Derfor vil vi vise eksempler på
at opplæring også skjer i andre omgivelser enn på skolen og ofte gjennom handling i praksis.

22. mars 2012 inngikk Gauldal
videregående skole avtale med
Stiftelsen Livsglede for eldre. Det
ble da opprettet ei Livsgledegruppe på skolen, bestående av
elevene på vg. 1 Helse- og sosialfag.
Elever og lærere har flere ganger vært på
sykehjemmet med Livsgledeaktiviteter. Så
langt har de bestått av adventsstund med
tenning av lys og opplesing av adventsvers, servering av egen julebakst, lek som
fysisk aktivitet, sang og musikk. Elevene
har opplevd dette som et meningsfylt
arbeid, og at de er med på å gjøre en forskjell for de eldre på sykehjemmet. De ser
de har formidlet positive opplevelser og
glede både for beboere og ansatte.
I juni vil elevene skape flere livsglede
aktiviteter. Hvis det klaffer med en godværsdag, vil elevene blant annet bidra på
den årlige grillfesten.
Skolen har i samarbeid med sykehjemmet og hjemmetjenesten utarbeidet et
årshjul for Livsglede for eldre i Midtre
Gauldal. Til høsten, når nye elever begynner på Helse- og sosialfag, skal de bruke
sin k reativitet og planlegge innholdet i
årshjulet selv.

Ungdomsbedrift til NM
Skolen har i mange år vært
opptatt av entreprenørskap
og vi bruker ungdomsbedrift
som metode. Ungdomsbedrift
går kort ut på at elever gjennom prosses skaper egen bedrift som
skal opprettes, drives og avvikles i løpet
av skoleåret. Dette skjer så likt som det er
mulig med det som kreves i arbeidslivet.
For å utvikle både metoden og kreativiteten til elevene som driver med ungdomsbedrift, arrangeres det messer og
konkurranser for disse. Våre ungdomsbedrifter har hevdet seg godt i disse konkurransene og det store målet er å kvalifisere seg til NM for ungdomsbedrifter. I år
klarte vi igjen å kvalifisere oss med bedriften ”Gloop” fra programområdet Service
og samferdsel.

Til Auschwitz
Ekskursjoner er et annet område hvor
læring skjer utenfor skolen. Våre elever
på programområdet Studiespesialisering
har som tradisjon i andre året å reise på
utenlandsreise. Hellas og Aten har vært
reisemål i mange år. I år ble det på grunn
av frykt for uroligheter besluttet å reise til
Polen og Tyskland.

Livsglede. Livsglede-ledsagerne er positive avbrekk i hverdagen
for beboere og ansatte ved sykehjemmet. Her under sangstund i
storstua.

Her er hva elevene skriver:

Gauldalselever til Auschwitz
Etter flere måneder med kjekssalg, kalendersalg og dugnader, fikk vi ved Gauldal
videregående skole endelig nok penger til
å reise på klassetur. Turen gikk til Auschwitz, Krakow og Berlin for elevene på VG2
studiespesialisering.
Besøket i utryddelsesleiren fra andre
verdenskrig, Auschwitz, gjorde sterke
inntrykk på både elever og lærere. Her
fikk vi sett gasskamrene hvor mennesker
ble drept i hopetall under andre verdenskrig. Bygningene der slavene ble stuet
sammen under svært kummerlige forhold, fikk vi også sett med egne øyne.
I Berlin var vi innom et annet fryktet fengsel, Stasi-fengselet. Dette fengselet ble
brukt til å oppholde politiske fanger i DDR
frem til 1990. Også rester av Berlinmuren
fikk vi muligheten til å se. Besøket i Stasifengselet ga oss et klart innblikk i hvordan
en stat innskrenker ytringsfriheten, og
hvilke metoder en stat kan bruke for å
undertrykke befolkningen.
Som kontrast til det vi fikk se i Auschwitz
og Stasi-fengselet, var da vi var innom

Auschwitz. Den beryktede konsentrasjonsleiren gjorde inntrykk
på både elever og lærere. Anslagsvis døde mellom 1,2 til 1,6 millioner mennesker her under andre verdenskrig (Kilde: Wikipedia).
Forts. neste side

▼

Livsglede for eldre
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Arbeid først
i Midtre
Gauldal
NAV Midtre Gauldal har stort fokus på
arbeid i møte med brukerne. – Vi har hatt
og vil fortsatt ha vår oppmerksomhet
rettet mot de mulighetene som finnes i
arbeidsmarkedet, sier Solveig Hofstad,
leder ved NAV Midtre Gauldal.

Elevene som var på ekskursjon i utlandet i år.
Krakow- og Berlin sentrum hvor shopping-mulighetene var store. Vi bodde
på hotell og spiste på restauranter. Vi
overnattet også på Tropical Island utenfor
Berlin. Dette er et innendørs badeanlegg
på størrelse med 8 fotballbaner som var
som en tropisk øy, bare innendørs.
Dette var en lærerik tur hvor shoppingen
og badeanlegget illustrerer livet vi lever
i dag, og besøkene i fengslene har gitt
oss en påminnelse på at det samfunnet vi
lever i, ikke kan tas for gitt.
Etter at elevene hadde kommet hjem
fikk vi en hyggelig e-post fra et ektepar
i Bærum.
Mitt navn er Kaare Knutson. Min kone
og jeg kommer akkurat fra et opphold
iK
 rakow i Polen. I fangeleiren Birkenau
møtte vi en skoleklasse, fra videregående. De gikk i 2. kl., eller som deres lærer

sa at det tilsvarte 4. gymnasieklasse som
vi kjente til. De var på klassetur til Krakow
og skulle videre til Berlin. De hadde med
seg 2 lærere, en kvinne og en mann. Vi
tror de gikk på Deres skole, men hvis vi
har tatt feil, så beklager jeg så meget.
Gruppen gjorde et meget sterkt inntrykk
på oss ved et stort minnesmerke i leiren.
Der, ved en norsk plakett, der stilte de
opp, sang de en vakker sang, en elev leste
et dikt, en elev la ned blomster og gruppen gjennomførte 1 min stillhet, og guttene tok av sine luer. Vi ble meget rørt og
stolt over å se den flotte ungdommen fra
Norge, det fortalte vi også til dem, men vi
ville gjerne også at det skulle komme frem
til skolens rektor.
Med vennlig hilsen
Bente og Kaare Knutson, Bærum

NAV Midtre Gauldals strategi er ”Arbeid
først”, og alle som står uten arbeid bør
derfor ha med seg informasjon om utdanning og arbeidserfaring slik at det kan
registreres en oppdatert CV når de møter
på NAV-kontoret. Det gir et godt utgangspunkt for å vurdere hvilke muligheter
som finnes og hva NAV kan bistå med for
at den enkelte skal komme seg høvelig
arbeid.
– For noen vil det være viktig at de får
muligheten til utprøving på en arbeidsplass før det endelige valget om veien
videre tas. Vår erfaring er at næringslivet
i Midtre Gauldal er positive til å ta imot
personer på arbeidspraksis og annen
utprøving. Det er viktig for den enkelte
og for den jobben NAV er satt til å gjøre.
Vi på NAV Midtre Gauldal setter derfor
pris på det gode samarbeidet vi har med
næringslivet i kommunen, sier Hofstad.
En av disse bedriftene er Nor Tekstil på
Rognes. Flyktningkonsulent Astrid Bjørnli
har besøkt bedriften og snakket både
med driftssjef Inger Marit Stenbro og
ansatt Farhiyo Warsame:

Det var for rektor og skolen en svært
hyggelig tilbakemelding å få. La dette
være en bekreftelse på at dagens ungdom har gode kvaliteter – ikke døm dem
etter bilder tegnet av media!
Halvard Kjelås, rektor

Trives. Farhiyo trives godt med arbeidet i
vaskeriet på Nor Tekstil.
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GIR MENNESKER
MULIGHETER

Språket er det grunnleggende. – Å lære
språket er kjempeviktig, sier Farhiyo. Den
grunnleggende språkopplæringen fikk hun
gjennom introduksjonsprogrammet i kommunen.

Fornøyd leder. Inger Marit Stenbro er
driftssjef på Nor Tekstil avd. Rognes. Hun
skryter av Farhiyo Warsame, som hun
ansatte gjennom samarbeid med NAV
Midtre Gauldal.

Fra Somalia til Nor Tekstil

arbeidsplass. Det er hyggelige kollegaer,
og vi samarbeider godt sammen. I tillegg
er sjefen flink!

Farhiyo Warsame kom til Norge som flyktning i 2006. I 2008 ble hun bosatt i Midtre
Gauldal kommune, og begynte i introduksjonsprogrammet *. Hovedfokuset i
programmet ble å lære norsk skriftlig og
muntlig. I tillegg bestod programmet av
språkpraksis og arbeidsrettede kurs.

For sommeren har Farhiyo satt seg et nytt
mål:
– Nå vil jeg ta førerkort!

– I starten snakket jeg ikke språket, så jeg
forstod ingenting. Det var en vanskelig
periode. Å lære språket er kjempeviktig!
sier Farhiyo.

Nor Tekstil på Rognes

Etter hun var ferdig i programmet fikk hun
i januar 2011 tilbud om et tomåneders
jobbsøkerkurs gjennom NAV. Her lærte
deltakerne blant annet å skrive en god
CV og søknad, og å gjøre et godt intervju.
De lærte også om norsk arbeidsliv, blant
annet gjennom bedriftsbesøk.

Inger Marit Stenbro er driftssjef på Nor
Tekstil avd. Rognes. Med strategien
”Arbeid først”, føler Inger-Marit at Nor
Tekstil og NAV jobber mot felles mål. Til
tross for fysisk belastende arbeid, har
sykefraværet lenge vært nede på 1 %.

– Kurset fokuserte på personlig kontakt
med bedriftene. Vi fikk ansvar for å finne
en praksisplass på egen hånd. Vi måtte
oppsøke bedriftene og presentere oss
selv, ikke bare sende en søknad på internett. Jeg tok da kontakt med Nor Tekstil,
og fikk et møte med Inger Marit. Det
ble avtalt praksistid i to måneder. Etter
praksistiden hadde jeg prøvetid på tre
måneder, så fikk jeg fast ansettelse. Dette
betydde mye for meg, for det var min
første jobb i Norge. Jeg liker å tjene egne
penger og å kunne bestemme over mitt
eget liv. Dessuten er det en veldig bra

På Nor Tekstil avd. Rognes utføres 16
årsverk. Daglig vaskes åtte tonn tøy ved
vaskeriet, hovedsakelig flattøy til hoteller.

– Vi har arbeidet mye med å skape et
godt arbeidsmiljø, blant annet med god
hjelp fra bedriftshelsetjenesten. Samtidig handler det mye om gode holdninger
blant de ansatte. Noe sykefravær har det
jo likevel vært. Da opplever jeg NAV som
en god samarbeidspartner. Vi er veldig
fornøyde med NAV Midtre Gauldal.
En utfordring har imidlertid vært rekruttering. Tidene endrer seg, og mange
nordmenn vil ikke jobbe på vaskeri lengre.
Dette har vært med på å åpne for at flere
innvandrere får jobb i bedriften, blant
annet etter formidling fra NAV.

Flyktningkonsulent. Astrid Bjørnli
arbeider med bosetting og oppfølging
av flyktningeri Midtre Gauldal kommune: – Flyktninger stiller i utgangspunktet svakt på arbeidsmarkedet i
Norge. De har gjerne begrenset språk
og lite nettverk. Noen mangler også
utdanning. Muligheten til å prøve seg
i arbeidspraksis i en bedrift er derfor
av avgjørende betydning. Det gir dem
muligheten til å lære om forholdene i
norsk arbeidsliv og å opparbeide seg
en god referanse. I noen bedrifter
åpner god arbeidsinnsats muligheten
for ordinært arbeid, som for Farhiyo.
Bedrifter som Nor Tekstil er derfor
gull verdt!

– Det flerkurturelle miljøet er en berikelse,
og vi kan lære mye av hverandre. Generelt
opplever vi god arbeidsmoral og arbeidsvilje blant innvandrerne. Den største
utfordringen er språkbarrieren. God kommunikasjon er viktig i vaskeriet.
Inger Marit har bare godt å si om Farhiyo:
– Hun er en kjempedame med godt
humør! Vi er veldig fornøyde med å ha
henne her. Hun både arbeider godt, og
deltar sosialt på arbeidsplassen.

* Introduksjonsprogrammet er et toårig kvalifiseringstiltak rettet mot nyankomne innvandrere, og følger introduksjonsloven. Programmet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i yrkeslivet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogram, og deltakelse er vanligvis obligatorisk for denne gruppen. I Midtre Gauldal kommune er det flyktningetjenesten i NAV som har ansvar for å administrere
programmet og å følge opp deltakerne. Målet er at flyktninger i løpet av den tiden de deltar i introduksjonsprogrammet skal gå over i ordinær jobb eller utdanning.

RETURADRESSE:
Midtre Gauldal Kommune
7290 Støren

Kunngjøringer
Kulturkalender for Midtre Gauldal Juni 2012
DATO
7. juli

TID

ARRANGEMENT
Torgdag i Singsås

STED
Utenfor Brits Keramikk og

ARRANGØR

8. juli

16.00 og

Setersmak på Storbekkøya museumsseter

Kamer Skinn
Storbekkøya museumsseter

kl 20.00

Friluftsspelet ”12 Lod Sølv”

Museumsseter

Bill. kan kjøpes gjennom Støren kulturhus

og

Oppsettingen er en dramatisering av romanen

Budal Bygdeutvikling

Storbekkøya

med samme navn skrevet av Per Gunnar Voll.
Boka bygger på en sann historie fra 1745 da den
unge Anne Olsdatter fra Budalen ble voldtatt på
7.-8. juli
26. juli

10.00

hjemtur fra bryllup i Dalsbygda.
Rømmegrøthelg på Storbekkøya
Pilegrimsvandring i Singsås

Storbekkøya museumsseter
Singsås, med mulighet for

Storbekkøya museumsseter
Kulturavdelinga i Midtre

Fra Digre til Okstjønna (11km).

fortsettelse til Nidaros

Gauldal ved May Britt Aas

Oppmøte Digre kl 10.
Påmelding til May Britt Aas 950 38 621.
Du kan fortsette fellesvandring de to neste
dagene til Nidarosdomen (Olsok/Olavsfestdaene).
Ler, Øyvindtjønna, Rødde, Tiller. Se brosjyre under
28.-29. juli
11.-12. august

www.olavsfestdagene.no
Rømmegrøthelg på Storbekkøya
Rømmegrøthelg på Storbekkøya

Storbekkøya museumsseter
Storbekkøya

Storbekkøya museumsseter
Storbekkøya museumsseter

17. august

Plattfest på Singsås kulturarena

museumsseter
Singsås kulturarena

Singsås arrangement

25. august

10.00

Musikk: STAUT
Tur til Trøndelag Folkemuseum,

Oppmøte Støren museum

Vandrekomiteen

29. august

19.00

Sverresborg
Bør Børson Jr

Uteamfiet ved

30. august

19.00

Billettsalget har startet.

Støren kulturhus

31. august

19.00

Billetter fås kjøpt i kulturhuset eller gjennom

1. august
2.-7. oktober

19.00

kulturhusets billettsystem på nettet.
Bispevisitas – foreløpig program:

Støren museum

Tirsdag 2. oktober i Singsås og Budal
Onsdag 3. oktober i Soknedal
Torsdag 4. oktober på Støren
19. oktober

18.30

Søndag 7. oktober Visitasgudstjeneste
Dansegalla for funksjonshemmede

Størenhallen

Musikk: Jan Borseth og DJ Charlie
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.

Frivilligsentralen og
Kulturavdelingen

