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Fra Aurn til
Blåskoghytta
Aktivitetstilbud i og rundt
kommunesenteret i Fillan
Foto: Stein Olav Sivertsen / Fillheia
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Av Sigbjørn Glørstad,
leder i oppvekstkomiteen.

Ansvar og oppgaver
Oppvekstkomiteen (OPK) har det politiske
ansvaret for standard og kvalitet på tjenester
innen oppvekstsektoren, herunder koordineringsansvar i forhold til interkommunalt
samarbeid.
Komiteen kan treffe avgjørelser i alle saker
innenfor sitt område, såfremt myndigheten
ikke ligger til kommunestyret eller andre.
I saker som skal direkte til kommunestyret
har OPK rett til å fremme innstilling. Økonomisaker sendes via formannskapet før de
kan behandles i kommunestyret.
OPK skal ivareta tilbudet til barn og unge
i kommunen i barnehager, grunnskoler og
skolefritidsordning (SFO). Opplæringstilbud
til voksne skal utvikles gjennom Voksenopplæringen som OPK har delegert myndighet
til å ivareta. Videre har komiteen ansvar for
kommunens forhold til videregående- og
høyere opplæring.

Utgiver: Hitra kommune, 7240 Hitra.
Telefon: 72 44 17 00. Opplag: 7000.
Fulldistribusjon i samarbeid med Hitra–Frøya.
Ansvarlig redaktør: Laila Eide Hjertø.
Utgaveredaktør: Kjell Roar Sæther

Oppvekstkomiteen skal
ivareta tilbudet til
barn og unge i
barnehager,
grunnskoler og
SFO.

Samarbeid med andre kommunale områder
som f. eks. helse og/eller private organer
ligger også innenfor arbeidsområdet.
Hvert år utarbeider komiteen forslag til årsbudsjett, 4-årig økonomiplan med handlingsprogram, samt planer for barnehager og
skoler. Tilbakemelding fra administrasjonen
og kontroll med at vedtak blir gjennomført
skjer fortløpende. Resultater og måloppnåelse rapporteres videre til formannskap
og kommunestyre.
Satsinger
I samarbeid med administrasjonen, barnehager og skoler er det nå igangsatt et stort
arbeid for å gjennomgå alle hovedplaner slik
at det blir god sammenheng mellom mål og
økonomi. Følgende fem fokusområder vil bli
redusert til tre når arbeidet er fullført. OPK
ønsker at oppvekstsektoren skal bli gode på
noe, og da kan man ikke satse på alt!

Oppvekstkomiteen i Hitra kommune
består i 2017 av fra venste: Anna Margrete
Refsnes (A), Inger Sundgård (PP – vara)
og Tor Johan Sagøy (H). Espen Arntsberg
(A) hadde forfall.

• Tidlig innsats
• Trivsel, helse og forebygging
• Helhetlig tilnærming gjennom tverrfaglig
samarbeid
• Mestring, læring og utvikling
• Kollektive læringsprosesser og kompetanseutvikling
Hvem er vi?
Oppvekstkomiteen består av leder Sigbjørn
Glørstad (Ap), nestleder Anna M. Refsnes
(vara for Ida K. Broholm (begge Ap) som
har permisjon til 01.08.2017) og øvrige medlemmer Espen Arntsberg (Ap), Tor Johan
Sagøy (H) og Kirsten Kjørsvik (Sp).
Komiteen forsøker å holde sine møter
rundt omkring på skoler og barnehager i
kommunen. Komitemedlemmene er også
representert i Samarbeidsutvalgene ved
barnehager, grunnskoler og oppvekstsentre.

Produsert av kommunikasjonsenheten i Hitra kommune. Hitra kommune er uten ansvar for aktiviteter
der kommunen selv ikke er arrangør. For opplysninger om de forskjellige arrangementer, ta direkte
kontakt med arrangør.
Hitra kommune er uten ansvar for feil eller mangler for eksterne linker som oppgis i denne utgave.
Denne utgaven finner du også digitalt på våre nettsider www.hitra.kommune.no

www.hitra.kommune.no
www.hitra.kommune.no
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Tirsdagsgruppa!

Et av turmålene for Tirsdagsgruppa har vært
Tonningen. Nå står nye turmål på plana.

DATO:		TURMÅL:
21. mars

Asmundvåg rundt (Asmundvåg)

28. mars

Hitra på tvers (via Skogoddvatnet)
(Strøm-Balsnes)

T

4. april

Markusøya (Laksåvika)

T

18. april

Sundfjellet (Sunde)

25. april

Besselvassheia (Nabeita)

2. mai

Valaholmen (Dolmøya)

9. mai

Stortua (Forsnes)

16. mai

Dyrafjellet (Fjellværsøya)

23. mai

Ramnfjellet (Akset)

30. mai

Vingleia Fyr (Mausund)

6. juni

Ytre Lyngvær

T

B

og Finnsøya

T

B

B

Gode naturopplevelser, trivsel og sosialt samvær står i fokus. Turene legges
opp i tilpasset tempo med godt synlige turledere. Vi legger alltid inn en matpause, så ta med sitteunderlag, niste og drikke. Kle deg etter vær og vind,
og pakk gjerne med ekstra skift.

T

Fast oppmøtested er Rådhuset i Fillan tirsdager kl. 10.00. Dersom du bor
nærmere turmålet enn oppmøtested, møter vi deg der.

B

(Uthitra/Kvenvær)

B

13. juni

Gjæsingen (Froan)

20. juni

Lya

T

og Hallarøya (Forsnes)

T

27. juni

Grip (Kristiansund)

T

= Turpost i Kjenntmannsprøveboka

B

= Båttransport nødvendig,
forhåndspåmelding annonseres

Tirsdagsgruppa er et lavterskeltilbud for alle som
ønsker å gå turer i øyregionens flotte natur! Tirsdagsgruppa møtes hver tirsdag i vår- og høst halvåret, og
er et samarbeid mellom LHL, revmatikerforeningen
og Hitra kommune. Oppmøte utenfor Rådhuset i Fillan
tirsdager kl. 10.00, eller følg med HF kalenderen

B
B

Kontaktinformasjon Hitra kommune:
Marthe Ervik (906 35 970)
Jonas Sjømæling (975 99 801)

«

Gode naturopplevelser, trivsel
og sosialt samvær
står i fokus.

HITRA KOMMUNE
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Livsgledefest på
sykehjemmet

«

Vi vil takke
store og små
som bidrar til
livsglede hos
beborerne.

Hitra helsetun feiret en to-dagers
livsgledefest, 18. og 19. januar.
Dette var en markering av at vi
ble godkjent som et sertifisert
livsgledesykehjem 16. november
2016. Arbeidet med å bli et godkjent Livsgledesykehjem startet
7. mai, 2015, og det har vært en
lang vei, men med et veldig godt
resultat. Sykehjemmet hadde et
godt grunnlag og utgangspunkt
i arbeidet mot å bli et livsgledesykehjem.

Onsdag 18. januar, hadde vi middagsfest
og livsgledekake til alle beboere, ansatte
og spesielt inviterte. Kommunens politikere
var representert med Annbjørg Strøm (nestleder for Helse- og omsorgskomitéen), som
stilte sporty opp og holdt en fin tale.
Lokalforeningen livsglede for eldre Hitra
var også til stede. De er i bunn og grunn
årsaken til at Hitra sykehjem begynte på
denne prosessen. Lokalforeningen har gitt
mye livsglede til de eldre her på øya, og er
virkelig en god gjeng å ha!
Som underholdning fikk vi besøk av Øysang
med Nils Vang i spissen. De skapte god
stemning. Tusen hjertelig takk for at dere
stilte opp! En ekstra stor takk til Velferdsrådet
som stilte villig opp til festen. De ordnet med
pynt, matservering og rydding etter festen.
Uten dem hadde det ikke blitt en så flott fest.

www.hitra.kommune.no
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Livsgledekriteriene
Alle ansatte på sykehjemmet skal vite om hva
sertifiseringsordninga er, og hva det innebærer.
Virksomheten skal legge til rette for
• at beboeren skal få mulighet til å opprettholde sine
hobbyer og fritidssysler.

Torsdag 19.januar hadde vi boller og brus
(+ saft og cider), til våre godeste samarbeidsparter – Fillan barnehage og Guri Kunna
videregående skole. Disse samarbeidspartene kommer ofte innom sykehjemmet.
Videregående og ungdomsskolen er innom
én gang i uken, mens barnehagen kommer
når det passer seg. Vi ønsker å være et
åpent sykehjem, der en føler at det er lav
terskel for å komme på besøk. Vi håper og
tror at barna og ungdommen hadde en fin
livsgledefest med oss! Vi fikk også underholdning til denne dagen – Charlotte Stav
og Torid Skogstad (Kulturskolen), fremførte
to sanger til alle oppmøtte. Tusen takk for at
dere stilte opp!
Vi vil takke store og små som bidrar til
livsglede hos beboerne. Dere gjør en
fantastisk innsats!

• samarbeid med skoler, barnehager og andre
organisasjoner.
• at beboeren får komme ut i frisk luft minst en gang
per uke.
• kontakt med dyr.
• sang, musikk og kultur i hverdagen.
• å skape en hyggelig ramme rundt måltidene.
• god kommunikasjon med pårørende.
• å trekke årstidene inn som en naturlig del av
sykehjemmets hverdag.

HITRA KOMMUNE
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Vi gjør oss klar til Solsikkedans.

Knarrlagsund oppvekstsenter
er en Solsikkebarnehage
Knarrlagsund oppvekstsenter
er en Solsikkebarnehage.
Barn i Solsikkebarnehager får
kunnskap om barn i andre
land, og lærer om toleranse,
omsorg, likeverd og respekt.
De får vise solidaritet, og ser
at deres innsats betyr noe
for andre.
SOS-barnebyer
Knarrlagsund barnehage deltok også i år
som deltakere i SOS-barnebyer sitt
opplegg for å engasjere barnehager
og skole i prosjektet om å hjelpe
de som trenger det. Det er med
andre ord en solidaritetsaksjon
som vi ønsket å delta på. Vi
har fått tilsendt mye materiale
fra SOS-barnebyer som vi
skal begynne å jobbe med.
Karsten og Petra-boken, et
opplegg om barns rettigheter,
blir brukt i arbeidet med formidling av hva SOS-barnebyer

arbeider med. Temaer som omsorg, trygghet
og familie er blant de tingene skal vi berørte,
og ikke minst har vi snakket om barns rettigheter og forklart barna hvor heldige vi er
som bor i Norge.
Basar til inntekt til barn i Kosovo
Barna har også laget produkter som ble
solgt på basaren fredag 18. november. På
basaren viste vi frem Solsikkedansen for
foreldrene, fortalte kort om hva vi har jobbet
med og hvordan. Til sist var det kafe hvor
barna var med å selge. Flott oppmøte med
både foreldre, besteforeldre og venner. Vi
samlet til sammen inn nesten 3500 kroner.
Årets innsamling skulle gå til Kosovo.
Oppfordrer andre barnehager
til å delta
Vi vil på det sterkeste anbefale andre
barnehager å bli med på Solsikkeaksjonen
da SOS-barnebyer sender masse bra
materieller og ikke minst har egne videoer
som man kan se på nettbrett og ikke minst
spill og bilder hvor barna kan bli bedre kjent
med barna som vi lærer om.

Salg av pølser på solsikkekafeen.
Salget fra Solsikkekafeen går til barn
i Kosovo.
Mange foreldre deltok på Solsikkekafeen.

www.hitra.kommune.no

Side 7

HITRA KOMMUNE

Nye MOTivatorer

MOT er et
holdningsskapende
program rettet inn mot elever
i grunnskolen og i videregående skole.
MOT er en ungdoms- og
samfunnsbygger som styrker
ungdoms bevissthet og mot
– til å leve, bry seg
og si nei.

Varmere og tryggere samfunn
MOT utvikler ansvars- og verdibevisste
ungdommer, som motvirker hyppig mobbing.
Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse
de siste årene viser at 4–5 % av barn og
ungdom i Norge opplever hyppig mobbing
– dvs. å bli mobbet en eller flere dager
ukentlig. Dette tilsvarer ca. 35.000 barn og
ungdom i alderen 6–19 år.
En undersøkelse fra 2012 viste at ungdomsskoler med MOTs program hadde bare halvparten så mye hyppig mobbing sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Færre ungdom uten en eneste venn
MOT utvikler inkluderende skolemiljø, som
motvirker antall ungdom uten en eneste venn.
Det kan få store konsekvenser i voksen
alder og for samfunnet når ungdom ikke har
en eneste venn. I verste fall terror og annen
kriminalitet. Flere som gjennomførte massakrer vokste opp uten en eneste venn,
forteller foreldre og tidligere medelever.

En undersøkelse fra 2011 viste at det på
sammenligningsskolene var tre ganger så
mange som ikke hadde en eneste venn kontra på MOT-skolene.
Mindre psykiske vansker
MOT utvikler ungdoms selvtillit, selvrespekt
og mestringsopplevelse, som motvirker
psykiske vansker. 60 % av tenåringsjenter
sliter med dårlig selvbilde, viser en undersøkelse foretatt av forskere i KoRus. Konsekvensene av svak selvtillit, selvrespekt og
mestringsopplevelse, kan være depresjon,
tristhet, angst, skyldfølelse, skam, frustrasjon, sinne og negative tanker som f.eks.
«Jeg duger ikke og holder ikke mål, i forhold
til andre». Man kan lett bli «en kopi» som
«kjøper seg en bedre verdi”, bl.a. for å bli
sett og for å imponere omverdenen.
En undersøkelse fra 2011 viser at i løpet
av de tre årene på ungdomsskolen styrkes
selvtilliten og «jeg er bra nok-følelse» hos
elever på skoler med MOT, mens den
reduseres på sammenligningsskolene.
Mindre rusmisbruk
MOT utvikler mot, bevissthet og positive
holdninger hos ungdom, som motvirker
rusmisbruk. Rusmisbruk koster samfunnet
over 18 milliarder pr. år viser en undersøkelse

gjennomført av Rokkansenteret i Bergen.
Mer enn 200.000 barn og ektefeller i Norge
får redusert livskvalitet fordi de lever med
personer med et risikofylt alkoholkonsum,
viser en rapport gjort av SIRUS og Universitetet i Oslo. Mellom 60 og 80 prosent av all
vold som utøves i Norge er rusrelatert, viser
tall fra SIRUS. Mye alkoholbruk i ung alder
øker risikoen for alkoholavhengighet.
En undersøkelse fra 2011 viser at det var ca.
bare halvparten så mange på MOT-skolene
som var fulle første gang når de var under
13 år kontra på sammenligningsskolene.
Undersøkelsen viste også at det var 40 %
flere 15–16 åringer på sammenligningsskolene som drakk hyppig, kontra på
MOT-skolene.
Skolering av MOTivatorer på
ungdomstrinnet
MOTivator-programmet inngår i MOT’s
innsatsområde på ungdomstrinnet. MOTivatorene jobber med blant annet med tiltak inn
i elevmiljøet på skolen.
Skolering av MOTivatorene skjer i samarbeid
med MOT på Frøya.
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Fra Aurn til Blåskoghytta

FILLAN OG OMEGN

Det å holde seg i aktivitet er blitt populært blant
folk i alle aldre. Hitra kommune ønsker å legge til
rette for at innbyggere og besøkende kan bli kjent
med de aktivitetstilbud kommunen har. Vi vil
derfor, i hvert nummer av Hitra.no, presentere
de mulighetene grendesentrene vår har når det
gleder aktivitetstilbud.
Fra Aurn til Blåskoghytta
Vi har valgt å starte med kommunesenteret under tittelen «Fra Aurn
til Blåskoghytta». Her presenterer vi de ulike aktivitetstilbudene som
er tilgjengelige rundt kommunesenteret Fillan.
Turmål tilgjengelige på nett
Informasjon om aktiviteter i regi av idrettslag og ulike idrettsarenaer
ligger allerede tilgjengelige på nett. Kommunens «Kjentmannsprøve»
ligger delvis ute på VisitHitra.no. Kommunen, i samarbeid med
næringsforeninga, ønsker å forbedre den nettbaserte informasjonen
når det gjelder turmål.

1

Blåskoghytta

Plassering
Veitrasé som strekker seg fra trafostasjonen på Fillan (Ca. 4 km
retning mot Sandstad langs Fv
714) til Myrvang (Akset) på sørsiden på Hitra.

Plassering
Blåskoghytta ligger ca. 6 km mot
sørvest fra Fillan sentrum langs
turveien Blåskogstien. Hytta er
trimhytta til Hitra IL. Hytta ligger
idyllisk til ved Blåskogvatnet.

Beskrivelse / aktiviteter
Gammelveien er en fin grusvei
som passer for alle aldersgrupper,
også trillevogner. Veien går gjennom
furuskog og langs flere flotte innlandsvann. Langs veien er det flere
rasteplasser med bord og benker.
På vinteren kjøres det opp skiløype
i veitraseen når det er tilstrekkelig
med snø. Kjentmannsprøvepost
ved «Kvilarrommet».

Beskrivelse / aktiviteter
Hytta er åpen for alle turgåere som
tar veien innover til Blåskogvatnet
langs Blåskogstien fra Fillan. Høst,
vinter og vår har hytta åpent annenhver søndag med servering. Om
vinteren kjøres det opp skispor
langs Blåskogstien inn til hytta.
Ellers kan en sykle, gå og løpe
langs turstien inn til hytta.
Det er fullt mulig overnatte i hytta
for de som ønsker det. Hytta har
madrasser til ca. 20 personer. Den
er utstyrt med kjøkkenutstyr, gass
og strøm fra aggregat. Nedenfor
hytta ligger det en robåt og det er
fine fiskemuligheter i Blåskogvatnet.
Fiskekort kjøpes på
www.inatur.no

Foto: Hitra–Frøya

Parkering
Nærmeste parkering ved Hitra
idrettspark og Fillan barnehage/
Fillan grendahus.
Foto: Hitra IL

4

2
1

2

Gammelveien

Parkering
Nærmeste parkering nedenfor
Trafobygget ved Lakselva.

3

4

3

Torvhatten med
Torvhattstua
Plassering
Torvhatten ligger 1,5 km vest for
Fillan langs Blåskogstien.

Steinfjellet
Plassering
Steinfjellet ligger ca. 6 km mot
sørvest fra Fillan sentrum ca. 1 km
nordøst for Blåskoghytta. Fjellet
er et markert høydedrag, 163 m
høyt, lett synlig når du går langs
Blåskogveien mot Blåskoghytta.
Beskrivelse / aktiviteter
Toppen bestiges lettes fra nordøst, langs høydedraget fra Steinfjelldalen. Kan også nås fra vest,
men der er det noe brattere
Parkering
Nærmeste parkering ved Hitra
idrettspark og Fillan barnehage/
Fillan grendahus.
Kart: Norgeskart

Beskrivelse / aktiviteter
Torvhatten er en rasteplass langs
Blåskogstien som kan nås enten
til fots eller til sykkel fra Fillan
sentrum. Ved Torvhatten deler
Blåskogstien seg og man kan enten
gå innover til Blåskoghytta eller ta
en kortere runde tilbake til Fillan
sentrum. Det er også satt opp en
hytte for opphold her; Torvhattstua.
Denne er åpen enkelte helger,
se Hitra IL sin facebook-side for
nærmere informasjon.
Parkering
Nærmeste parkering ved Hitra
idrettspark og Fillan barnehage/
Fillan Grendahus.

HITRA KOMMUNE
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5

6

Blåskogstien

Hitra Idrettspark

Plassering
Turvei fra Fillan sentrum (vest for
Hitra idrettspark), via Torvhatten til
Blåskoghytta Lengde ca. 6 km. Fra
Torvhatten kan man ta turen tilbake
til Fillan sentrum via Leirvågen
(ved Hamos), slik at det blir en
rundtur.

Plassering
Hitra idrettspark er lokalisert vest
for FV 714. Ankomst med bil er
skiltet ved rundkjøringa ved
Bunnpris / Rema 1000.

Beskrivelse / aktiviteter
Gruslagt turvei for både bevegelseshemmede, gående og syklende.
Oppkjørt skispor på vinteren når
det er forhold for det. Torvhattstua
og Blåskoghytta er fine stoppesteder på veien. Blåskoghytta er
åpen enkelte søndager i løpet av
året. Se Hitra IL sin hjemmeside
for mer info.
Parkering
Nærmeste parkering ved Hitra
idrettspark og Fillan barnehage/
Fillan grendahus.
Foto: Hitra IL

Beskrivelse / aktiviteter
Hitra Idrettspark og er et av MidtNorges mest gjennomførte og
flotte idrettsanlegg.
Anlegget består av fullskala
kunstgressbane for fotball, 7-er
bane med kunstgress, overbygd
tribune med ca. 160 sitteplasser,
kombinert kiosk (godt utstyrt) og
speakerbod, to sprintløpebaner
med tartan underlag, tennisbane
med tartanunderlag, kulering,
lengdegrop med tartan underlag i
løpefeltet, utstyr for høydesprang
på tartan underlag, ballbinge med
moderne kunstgress samt et flott
klubbhus på 300 m2 som inneholder garasje, garderobeanlegg
og møtefasiliteter. Se Hitra FK sine
hjemmesider for mer informasjon:
http://www.hitrafk.no/public.
aspx?pageid=72388

14

4

3

2

Parkering
Nærmeste parkering ved idrettsparken, Fillan barnehage /
Fillan grendahus, Hitra rådhus.
Foto: Stein Olav Sivertsen

7
Eaholmen
nærmiljøanlegg (Aurn)

Hitrahallen
Plassering
Hitrahallene ligger rett ved Hjorten
kjøpesenter og Guri Kunna vgs i
Fillan sentrum.
Beskrivelse / aktiviteter
Hitrahallene har idrettshall, svømmehall, bowlinghall og styrkerom.
Her er det aktivitet nesten døgnet
rundt, og dette er en møteplass
fylt av idrettsglede. Informasjon
om åpningstider finnes på:
www.hitrahallen.no
Parkering
Nærmeste parkering i Fillan
sentrum.

8
Vikan småbåthavn
Plassering
Vikan småbåthavn ligger øst for
Fillan sentrum ved Vikaholmen.
Beskrivelse / aktiviteter
Båthavna ligger i gangavstand fra
sentrumsområdet med butikker
og andre fasiliteter. Båthavna har
plass til 90 båter og av disse er det
15 gjesteplasser.

Plassering
Nærmiljøanlegget ligger nordøst
for Fillan sentrum retning mot
nord. Ankomst enten langs vei fra
Guri Kunna videregående skole /
Hitrahallene via Aurn borettslag
(ca. 500 m), eller langs gangvei
på motsatt side av spisestedet
Taverna sør for Kystmuseet i
Sør-Trøndelag.
Beskrivelse / aktiviteter
Anlegget inneholder et aktivitetshus, naust og flytebrygger for

9
kanoer og robåter, og opplyst turvei
rundt Aurntjørna. Anlegget kan
brukes til sosiale aktiviteter for folk
i alle aldre.
Parkering
Nærmeste parkering ved Kystmuseet
eller ved Guri Kunna videregående
skole.

Parkering
Nærmeste parkering ved Vikan
småbåthavn.

www.hitra.kommune.no
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5

Fillan kirke

Kirkvågen småbåthavn

Plassering
Nedenfor Kystmuseet på vei ned
mot Fillan kai.

Plassering
I Kirkvågen ved Fillan kai nedenfor
Fillan kirke.

Beskrivelse / aktiviteter
Fillan kirke ble innviet den
16. september 1789. Kirka er den
eldste eksisterende på Hitra og
avløste den mindre Vår Frelsers
kirke reist i 1686 da kirkestedet på
Hestøya vest for Ulvøya og Ulvan
kirke ble flyttet.
På kirkegården ved Fillan kirke ble
det i 1979 reist en bauta til minne
om fiskere som er kommet bort på
havet. På bautaen står det skrevet
opp 62 navn.

Beskrivelse / aktiviteter
Småbåthavn med gjesteplasser.
Småbåthavn bak molo, Gjester
fortøyer til enden av flytebrygga.
Ca 6 m dybde. Ankring mellom
Eaholmen og Kirkneset på 14 m
i sand.
Parkering
Nærmeste parkering ved Fillan
småbåthavn nedenfor Fillan kirke.

Parkering
Nærmeste parkering ved kirka og
ved Kystmuseet.

14
Eidsvatnet

1

13
Fillheia
Plassering
Fillheia er høydedrag nord for
Fillan sentrum, lett gjenkjennelig
med den store radiomasta.

Kystmuseet
i Sør-Trøndelag
Plassering
Følg Fylkesvei 714 fram til Fillan.
Kjør videre rett fram etter rundkjøringene. Etter 200 meter ligger
Kystmuseet på høyre side.
Beskrivelse / aktiviteter
På Fillan finner man Kystmuseets
besøksenter og de to hovedutstillingene: «Folket i Flatvika» og
«Russerforliset». Museumsbygget
på Fillan huser også museumsgalleriet, museumsbutikken, turis-

12
tinformasjonen og Meierisalen som
brukes av Hitra Kino på kveldstid.
Se mer info på http://kystmuseet.no/
Parkering
Nærmeste parkering ved Kystmuseet
og Fillan kirke.
Foto: Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Beskrivelse / aktiviteter
Fillheia er et flott utsiktspunkt.
Herfra ser man Fillfjorden, Fjellværsøya, innover Hitra, inn mot
fastlandet og helt til Fosenhalvøya
på godværsdager. Det går vei opp
til området gjennom et boligfelt og
det er fint å gå opp også med vogn.
Parkering
Nærmeste parkering ved
Kystmuseet og Fillan kirke.

Plassering
Ca. 2,5 km fra Fillan sentrum,
langs Fv 714 mot Frøya.
Beskrivelse / aktiviteter
Eidsvatnet er Fillans badestrand
om sommeren og skøytevann om
vinteren. Her finnes langgrunn
sandstrand, strandvolleyballbane,
stupetårn og gode forhold for
parkering. Om vinteren brøytes
det både for de som ønsker å gå
skøyter og for ishockeyspill.
Parkering
Egen avkjørsel ved østenden av
Eidsvatnet.
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KULTUR / ARRANGEMENT

Hitterkveld 2017
Hitra kommune v/ordføreren
ønsker alle hjertelig velkommen
til årets Hitterkveld 25. mars
i Hitrahallen.
Også i år har vi et spennende program,
med en rekke kjente og kjære artister, både
fra Hitra og i det nære omland. Vi kan bl.a.
nevne våre lokale artister som i år er
Temporary med Jonas Peitersen, Charlotte
Audestad som også var med i fjor og Sara
og Bjørn Fjeldvær, som i tillegg til å synge og
spille for oss, skal være årets konferansierer.
Det blir også innslag fra årets UKM, og Frøya
Teaterlag gjester oss som nabokommune.
Hitras egne kommunemusikere skal spille,
Hitterklang skal synge, Strand SeniorBrass
spiller taffelmusikk for oss, og sist med ikke
minst kommer Øyvind «Elg» Elgenes,
kjent fra Dance With A Stranger.
I tillegg skal vi også dele
ut flere priser til personer
som har gjort og gjør mye
positivt for Hitra. Det hele
bevertes av Hitra Storkjøkkenet med en smak av
Hitra. Dette blir en spennende og rikholdig kveld!
Gled dere alle sammen!

PRESENTASJON AV NOEN
AV ARTISTENE:

vokalharmonier skaper duoen usedvanlig
behagelig og vakker stemning i musikken,
hvor Bob Dylan og Sixto Rodriguez står som
de største inspirasjonskildene. Tidligere i år
vant de prisen for «Årets mest lovende artist»
under Adresseavisas UtAwards. De vant
også en av prisene på Bandwagon 2015,
som ga duoen spillejobb på selveste
Norwegian Wood.
Temporary er for tiden i Brygga Studio. Her
har de spilt inn låter i deres behagelige og
vante duo-format, men også noen større
arrangement med band. De vil om kort tid
komme med sin første EP som vi får gleden
av å nyte i live-format under Trondheim
Calling 2017.
CHARLOTTE AUDESTAD
Artist og låtskriver som er ute med sitt
tredje soloalbum. Også hun blir gjest på
Hitterkvelden i år.

Om du higer etter å høre sinte
politiske viser, noen frekke
vers om asylpolitikk, et bittert
oppgjør med Sylvi Listhaug
eller arbeidermarsjer i
2/4-takt, er ikke Hitra stedet
å være denne kvelden.
Charlotte er fortsatt lidend
a
skapelig
opptatt av å formidle
t
s
Aude
e
t
t
o
l
r
kjærlighet i alle mulige former
Cha
og fasonger. Denne gangen
kommer hun virkelig til å sparke ifra
seg i øst og vest, og ryktene sier at hun har
blitt enda mer fandenivoldsk siden sist!

ØIVIND ELG ELGENES
ELG, først kjent som stemmen i Dance With
A Stranger, har etterhvert blitt en folkekjær
artist/sanger og låtskriver/gitarist. Han har
i over 40 år holdt konserter og gjort seg
bemerket også utover Norges grenser. Etter
å ha vært stemmen på 12 album, og utallige
sangproduksjoner med andre artister, har
han nå release av sitt 5. soloalbum
FEELOSOPHY februar 2017. FEELOSOPHY
er produsert av Kyrre Sætran i deres
HITHUTstudio.
TEMPORARY
Temporary er en duo bosatt i Trondheim
og består av Mikael Øgaard og Jonas
Peitersen. De spiller folk-inspirert pop.
Med to elektriske gitarer og stemningsfylte

SARA OG BJØRN FJELDVÆR
Sara flyttet til Trondheim i 2015 for å gå
musikklinja ved Heimdal Videregående. Hun
er stadig på oppdrag og er for tiden i studio
med sin egen musikk. Vi får en liten smakebit fra hennes kommende album som hun
planlegger å slippe før påske.
Bjørn flytta til Trondheim i fjor, hvor han
lever av sin musikk og ga ut albumet
«Din Trubadur» før jul. Albumet har fått bra
mottakelse og er produsert av Ole Blind
(Ole Jonas Storli) som også spiller med
Bjørn på årets Hitterkveld. I mars er de to
i studio med nok et album som slippes i 2017.
Sara og Bjørn er også årets konferansierer.

DANSEFORESTILLING
24. mars
i Hitrahallen
Hitra kulturskole har stor
Danseforestilling i Hitrahallen fredag 24. mars. Her
opptrer i alt ca. 100 danseelever fra kulturskolene på
Hitra og Frøya.
Forestillingen er delt i 2 deler, i først
blir det flere dansenummer fra ulike
dansegrupper, mens det etter pausen
blir en egen danseversjon av musikalen
«Grease».
I pausen kan du kjøpe kaker og kaffe
av Hitterklang, det blir bord og stoler og
god plass da salen er rigget for Hitterkvelden dagen etter.
Hjertelig velkommen til et forrykende
danse- og musikkshow i Hitrahallen!

Billetter kan du kjøpe
på Hitra kommunes
hjemmeside:
www.hitra.kommune.no
Du finner link helt øverst
i høyre hjørne,
«KULTURARR.BILLETT».
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Side 14

KULTURSKOLENS UNDERVISINGSTILBUD 2017/2018
MUSIKK
Kulturskolens musikktilbud består av piano,
sang, band- og noen blåseinstrumenter.
Se anbefalt klasse (alder) for hvert
enkelt instrument.
Piano fra 3. klasse
I undervisningen blir både akustiske og digitale pianoer brukt.
Det gis opplæring i klassisk
piano og brukspiano.
Elevene får lære å spille etter
noter, besifring og på gehør. Vi
bruker pianoskoler, men elevenes
valg av stykker og musikksjanger er
viktig i pianoundervisningen.
Sang fra 4. klasse
Sangundervisningen vil gi deg bedre
kjennskap til stemmen din, og hvordan
du kan bruke den på ulike måter.
Undervisningen tar utgangspunkt
i elevens interesser med tanke på
stilart/sjanger og sangvalg.
Messingblåseinstrument
fra 2. klasse
Opplæring i messingblåseinstrument med
tanke på deltagelse i lokale korps. Opplæringengis både til nybegynnere og viderekomne.
Gitar fra 4. klasse
Nybegynnere må starte på akustisk gitar. Eleven bør
ha gitar i passe størrelse. På el-gitar lærer eleven
hvordan el-gitaren brukes som bandinstrument.
Ukulele fra 2. klasse – Nytt tilbud
Et nytt tilbud fra Hitra kulturskole. Her lærer vi grunnleggende akkorder og rytmespill til forskjellige sanger.
Bass fra 4. klasse
I begynnelsen øver vi på grunnleggende bassteknikk
og enkle låter. Etter hvert vil eleven bli kjent med
hvordan bassen brukes som bandinstrument.
Tromme/trommesett fra 4. klasse
Nybegynnere starter på skarptromme. Trommesett
er derfor ikke nødvendig til hjemme-øving det første
året. Øve-Pad og stikker kan kjøpes på kulturskolen
på første time. Elever på trommesett
må ha mulighet for hjemme-øving.
Rett i band fra 4-klasse
Tilbudet passer for nybegynnere
som har lyst til å lære seg samspill
med bandinstrumenter og vokal.
Elevene får prøve ut alle instrumentene. Det kreves ingen
forkunnskaper.
Band fra 7. klasse
Tilbudet passer for de som har spilt
eller sunget en stund (ikke nybegynnere). Man kan søke på band
selv om man ikke er elev i kulturskolen, men også kulturskoleelever
kan søke. Både enkeltpersoner og
etablerte band kan søke. Hvis noen
vil søke men synes det er vanskelig
å finne noen å spille sammen med,
kan kulturskolen hjelpe til med
å sette sammen band.

SØKNAD
KultArr fra 8. klasse
Vil du være med å arrangere UKM,
konserter og forestillinger?
Er du interessert i lyd og scenearbeid? Liker du å planlegge og
holde orden på ting? Da kan
dette være noe for deg. Det blir
gitt opplæring i lyd, lys, planlegging, nettredaksjon m.m.
Kulturskolen tar inn Max 10 ungdommer i arrangørgruppen.
Du får være med og:
• Arr. lokalt UKM
• Arr. kulturskolens konserter og
forestillinger
• Lyd og lys på huskonserter m.m.

Fordypningsprogram
Utvidet tilbud til elever som har gått
en stund i kulturskolen. Fordypningsprogrammet stiller krav til faglig nivå
og egeninnsats. Aktuelle elever gis
tilbud om å delta i et fordypningsprogram.
Samspill
Alle musikkelevene i kulturskolen deltar på
samspill 3 uker hvert halvår. Samspillsukene foregår
på ettermiddagstid i Hitra kultursenter og avsluttes
med en konsert hvor alle får mulighet til å opptre.

VISUELLE KUNSTFAG
Visuelle kunstfag fra 3. klasse
Faget gir en grunnleggende innføring i ulike kunstfag.
Eleven skal få innsyn i ulike grener innenfor billedkunst; illustrasjon, bruk av Photoshop, akrylmaling,
blyanttegning etc. Til å begynne med brukes mest
blyant, men etter hvert også andre redskaper og
materialer.
Opplæringen har ikke som mål å utdanne kunstnere,
men la barn og ungdom få innsikt og erfaring i forskjellige uttrykk innenfor billedkunsten. Undervisningen er gruppebasert.
Tilbudet gis på Knarrlagsund Oppvekstsenter og
Hitra kultursenter på Fillan.

DANS
Dans fra 1. klasse
I dans jobber vi med kroppsbeherskelse og utfoldelse i forhold til
danseteknikker innen scenisk dans.
Man lærer å bli bevisst sin egen
kropp og hvordan bruke den som et
instrument. Vi uttrykker dette
gjennom teknikktrening, lek og
improvisasjon.
De dansegenrene som det gis
opplæring i er mest hip-hop/breakdance, og for de som er litt større;
musikaldans, jazz, klassisk,
moderne, turn og «power moves»
(breakdance triks).
Tilbudet i dans gis bare på ettermiddagstid i Meierisalen, Kystmuseet
i Fillan.

For å søke om plass i kulturskolen, gå inn på:
www.hitra.kommune.no eller direkte via linken:
https://nohitra.speedadmin.dk/tilmelding/#/
Her kan du også lese mer om tilbudene våre.

SØKNADSFRIST
Fristen for hovedopptaket er: 1. mai
For supplerende opptak til vårhalvåret: 1. desember
Du kan imidlertid søke om plass hele året, og kan
få plass dersom det er ledige elevplasser. På dans,
teater og visuelle kunstfag tas det inn elever fortrinnsvis ved skolestart i høst og vårhalvåret.

INFORMASJON
Generelt
Alle tilbud gis med forbehold om lærerkrefter.
Undervisningssted bestemmes ut ifra søkerantall.
Det kreves min. 3 elever for at tilbudet skal gis ved en
skole.
Kulturskoleavgiften
Kulturskoleavgiften er kr 2.400,- pr år.
For deltagelse på dans og teater koster det
kr 1.600 pr. år.
Materialavgift teater og dans: 100 kr. pr. halvår
Materialavgift visuelle kunstfag: 250 kr. pr. halvår
Det er 50 % søskenmoderasjon og 50 % aktivitetsmoderasjon i kulturskolen.
Avgiften kreves inn to ganger pr. år, 20. oktober for
høst- og 20. februar for vår- halvåret.
Musikkbingene
Hitra kulturskole disponerer to musikkbinger på Fillan.
Etter avtale med kulturskolen er det mulig å låne
musikkbingene til øving.
Leie av instrument
Eleven må ha instrument å øve på hjemme. Det er
mulig å få leie instrument fra kulturskolen det første
året. Kulturskolen har saksofoner, digitalpianoer,
gitarer og bassgitarer til leie. I tillegg er det mulig
å leie forsterkere for de som trenger det.
Det koster kr. 300,- pr halvår for å leie instrument fra
kulturskolen.

KONTAKT OSS
Postadresse:
Hitra kulturskole
Hitra kultursenter, 7240 HITRA
Besøksadresse:
Hitra kultursenter, Fillan
E-post:
postmottak@hitra.kommune.no
Telefon: 72 44 17 00
(Hitra kommune)

www.hitra.kommune.no
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KULTURMIDLER 2017

Er du mellom
15 og 17 år?
Da trenger du
kanskje en
sommerjobb?

Det å ha en liten sommerjobb når skoleferien
starter, er viktig for ungdommene våre. Det er
spesielt ungdommer i aldersgruppen 15 opp
til 18 år som synes det er vanskelig å skaffe
seg arbeid i det vanlige arbeidsmarkedet.
Hitra kommune har siden 2010 utlyst sommerjobber for disse
ungdommene. Arbeidsstedene har blitt utvidet fra å starte med
Helsetunet og Melandsjø omsorgssenter til i dag å omfatte
Helsetunet, Driftsavdelinga, barnehager, SFO, Dalpro, Øytun,
Blåfjell, Kystmuseet (guider) og Melandsjø omsorgssenter.
Frist for å søke om kulturmidler for i år er:
15. april 2017
Det kan søkes om følgende typer tilskudd ved å bruke disse
skjemaene:
1A + 1B
2A
2B
3A
4A

Tilskudd til idrettsformål
Tilskudd til kulturformål – Driftsstøtte
Tilskudd til kulturformål – Prosjektstøtte
Tilskudd til festivaler og lokale spel
Søknad om kultur-/idrettsstipend

Alle søknadsskjemaer finnes på www.hitra.kommune.no
under /selvbetjening/skjemaer/
På kommunens hjemmeside finner du også retningslinjene for
kulturmidlene.
Dersom du ønsker det kan du også få skjemaene i papirformat
ved å henvende deg til
Servicetorget tlf. 72 44 17 00 eller
Hitra Bibliotek tlf. 72 44 18 16.
Gyldig søknadsskjema må brukes ved søknad om kulturmidler.

Somme
rjo
b

Kulturenheten

b

– En forberedelse til arbeidslivet
Tilbudet er opplagt slik at ungdommene stifter bekjentskap med
alle sider av arbeidslivet. Ungdommene får trening i å skrive
jobbsøknad, svare på innkalling til informasjonsmøte, tilbakemelding på om de tar jobben, og ikke minst informasjonsmøte
med gjennomgang av plikter og rettigheter i arbeidslivet. Alle
ungdommer må underskrive arbeidsavtale og de får i etterkant
tilsendt arbeidsattest.
Fra starten i 2010 med 16 ungdommer, og frem til i dag har 310
ungdommer hatt sommerjobb gjennom dette tilbudet. Mange av
ungdommene som har arbeidet på helseinstitusjonene, har
i etterkant jobbet som tilkallingsvikarer og senere tatt utdanning
innen yrket.
Livsgledekommunen Hitra
Hitra kommune er en Livsgledekommune, og Hitra sykehjem
er et sertifisert livsgledesykehjem. Ungdommene som jobber
innen helse og omsorg bruker de gule livsgledeskjortene, så
er de veldig synlige når de er ute med beboerne i lokalmiljøet.
Dette enten på kafebesøk, ute på sykkeltur i de nye el-syklene
eller bare på en spasertur. Vi har de siste årene vært så heldige
å få låne dyr som vi kan ha i sansehagen på Hitra Helsetun
den tiden sommerungdommen er der. Sansehagen har vært
hjemmet for høner, kaniner og ender.
– Et samarbeidsprosjekt
Gjennom et samarbeid mellom Hitra kommune, Livsglede for
Eldre Hitra og Hitra Frivilligsentral, så får ungdommen god
erfaring fra arbeidslivet.

ungdom
r
o
f

Vi håper at du som er mellom 15 og opp til 18 år, har lyst til
å prøve deg i arbeidslivet ved å søke på sommerjobbene
(se side 18, stilling ledig).

Vi har kaniner
og høner på vårt
sykehejm.

Vi ønsker deg hjertelig
velkommen som søker.
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Velkommen som
søker til våre
barnehager!

Vi kan tilby:
• 5, 4 eller 3 dagers plasser fra medio august 2017.
• Tilbud til alle barn fra 0–6 år.
• Åpningstiden er kl. 07.15–16.30, 5 dager i uka.
Foreldrebetaling pr. mnd:
• 5 d/u (100% plass) = kr. 2.730,• 4 d/u (80% plass) = kr. 2.184,• 3 d/u (60% plass) = kr. 1.638,Matpenger kommer i tillegg, og er kr. 50 pr. oppholdsdag
pr. mnd. (Kr. 250,- for 5 dagers plass / 100 % plass)
Du kan søke følgende barnehager:
Barnehage

Enhetsleder

Telefon

Barman oppvekstsenter

Eva Braseth

72 44 19 16

Fillan barnehage

Toril Fjeldvær

72 44 18 25

Knarrlagsund oppvekstsenter

Laila Bye

72 44 18 31

Kvenvær oppvekstsenter

Annette Lindroos

72 44 19 23

Strand oppvekstsenter

Bjørg V. Jakobsen

47 60 56 30

Hitra kommune har elektroniske søknadsskjema for barnehageplass. Se våre
hjemmesider www.hitra.kommune.no. Dersom du ikke kan søke elektronisk,
ta kontakt med barnehagen der du bor, eller servicetorget i kommunen for
veiledning / hjelp.
Alle som ønsker endringer i forhold til dagens oppholdstid / skifte av barnehage bes
om å fylle ut ny elektronisk søknad, «Søknad om bytte av barnehageplass».
Søker som allerede har søkt om plass og står på venteliste skal ikke søke på nytt.
Søknadsfrist for hovedopptaket
høsten 2017 er 1. april.

www.hitra.kommune.no
www.hitra.no
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HITRA KOMMUNES
NÆRINGFOND

Ønsker du å starte med egen næring
kan du søke næringsfondet

Bedrifter på Hitra kan søke tilskudd fra Hitra kommunes
næringsfond, hvor førstkommende søknadsfrist er
1. mai. Hitra kommunes næringsfond skal brukes til
å fremme lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter, og til levende
og produktivt lokalsamfunn på Hitra.
Generelt
Næringsfondet skal blant annet benyttes til å fremme etablering
av ny næringsvirksomhet, og til videreutvikling av eksisterende
bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre kvinners og ungdoms
sysselsettingsmuligheter er høyt prioriterte oppgaver. Midlene
brukes til bedriftsrettet støtte til små bedrifter og entreprenører,
kompetanseutviklingstiltak for nye og eksisterende virksomheter
og tilrettelegging for næringsutvikling og stedsutvikling. Det gis
ikke tilskudd til ordinær drift, fysisk tilretteleggende tiltak eller
aksjekapital.
Vedtektene finnes på Hitra kommunes hjemmeside.
Tilskudd
Støtte fra næringsfondet gis i form av tilskudd og ikke som lån.
Det gis ikke støtte til investeringer og utviklingstiltak, som allerede
er gjennomført ved innsending av søknad. Fristen for gjennomføring er 2 år fra innvilgningsdato, og det kan settes vilkår på
tilskuddet.
Søknadsfrist
Søknadsfristene for næringsfondet er 1. mai og 1. oktober.
Søknadskjemaet ligger tilgjengelig på Hitra kommunes hjemmeside, eller det kan bli tilsendt ved henvendelse til kommunen.
Stikk innom, så hjelper vi deg!

POLITISKE MØTER
mars, april og mai 2017
DATO

KL.

TITTEL

28.03.2017

kl. 09:00

Formannskap

04.04.2017

kl. 17:00

Teknisk komite

05.04.2017

kl. 10:00

Eldres råd / Brukerråd

18.04.2017

kl. 09:00

Formannskap

24.04.2017

kl. 17:00

Helse- og omsorgskomite

25.04.2017

kl. 15:00

Hitra ungdomsråd

26.04.2017

kl. 16:00

Oppvekstkomite

27.04.2017

kl. 13:00

Kommunestyre

08.05.2017

kl. 15:00

Kontrollutvalg

09.05.2017

kl. 17:00

Teknisk komite

16.05.2017

kl. 09:00

Formannskap

23.05.2017

kl. 09:00

Formannskap

30.05.2017

kl. 15:00

Hitra ungdomsråd

Alle møter er oppdatert på våre websider.
Det tas forbehold om forandringer, så sjekk alltid
www.hitra.kommune.no
Her kan du også se politisk møteplan for første halvår.
Alle møter blir også kunngjort under kunngjøringer på
våre websider.

Kompetansekartlegging av
nye innbyggere
Hitra kommune, i samarbeid med næringslivet i
øyregionen, gjennomfører kartlegging av nye
innbyggeres kompetanse.
Målet er:
• å bli bedre på integrering av våre nye innbyggere.
• å bidra til at vi på en bedre måte kan benytte oss av din
kompetanse.
• å bidra til at du får benyttet din kompetanse på en bedre
måte.
• Du kan rett og slett bli «oppdaget», og derigjennom få tilbud
om en annen og bedre jobb – eller med andre ord en mer
attraktiv jobb for deg, der du får benyttet din kompetanse på
en bedre måte.
Les mer, og finn skjemaet på www.hitra.kommune.no/
kompetansekartlegging/
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STILLING LEDIG
LEVE, SMAKE, HØSTE,
OPPLEVE. HITRA NÅR DU VIL
Hitra kommune – en attraktiv arbeidsgiver
Hitra er en øykommune på trøndelagskysten to timers reise
fra Trondheim og Kristiansund N på Nordmøre. Forbundet til
fastlandet med undersjøisk tunnel. Kommunen er på god vei mot
5000 innbyggere og er en kommune i vekst. Næringslivet preges av
havbruk med oppdrett og foredling av laks, primærnæringer og turisme.
Du finner også Europas største krabbefabrikk her.
På Hitra har du store muligheter for et variert friluftsliv med
jakt og fiske, dykking, kajakk og båtliv.
Les mer om Hitra kommune på www.hitra.kommune.no
Søknad sendes elektronisk via www.hitra.kommune.no.

SØKNADSFRIST: se annonse
Foto: Stein Olav Sivertsen

Opplysninger om søkere kan bli gjort
offentlig tilgjengelig i henhold til
Offentleglova § 25

Sommerjobb
for ungdom

Hitra kommune og Hitra Frivilligsentral tilbyr ungdom
mellom 15 og 17 år mulighet for sommerjobb.
I år vil tilbudet i hovedsak gjelde for Hitra sykehjem, Hjemmetjenesten (omsorgsboligene), skolefritidsordning, barnehage og driftsavdelingen. Det kan
bli gitt tilbud også ved andre enheter.
Har du lyst til å jobbe i sommer, så send en søknad om sommerjobb.
Skriv inn hvilke uker du kan tenke deg og hvor du har lyst til å jobbe.
Tilbudet gjelder for ungdom på Hitra.
Lønn etter gjeldende tariff for kommunal sektor.
Du må søke via elektronisk søknadsskjema
For nærmere opplysninger vedrørende stilling, ta kontakt med
Eldbjørg Broholm på telefon 72 46 11 00.

Søknadsfrist: 4. april 2017
Sommerjobb for ungdom er et samarbeidsprosjekt mellom
Hitra kommune og Hitra Frivilligsentral.

www.hitra.kommune.no
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STILLING LEDIG

I oppvekstsektoren har vi inntil 2 stillinger ledig
i barnehagesektoren
• 100 % fast stilling ved Strand oppvekstsenter avd. barnehage
• Det kan tilbys stilling ved andre enheter dersom det oppstår behov underveis i prosessen.
Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i
grendene samt barnehage og en større
grunnskole med ungdomstrinn beliggende
i Fillan sentrum.
Barnehagesektoren i Hitra er i sterk utvikling.
Kommunen prioriterer satsing på barnehagene,
noe som fører til betydelig økning i barnehageplasser. Hitra har mange flerspråklige barn i
barnehagene.

Barnehage

Stilling som barnehagelærer innebærer blant annet:
• Ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet på avdelingen
• Ansvar for kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte
• Samarbeid med eksterne partnere som for eksempel helsestasjon,
PP-tjenesten og barnevernstjenesten
• Oppfølging og tilrettelegging for enkeltbarn og for hele barnegruppen
• Ansvaret for å dokumentere arbeidet til avdelingen og barnehagen
• Delta i samarbeid, refleksjon og veiledning med personalet på
avdelingen/hele barnehagen
Kvalifikasjoner:
• 3-årig høgskoleutdannelse som barnehagelærer eller annen 3-årig jevnstilt
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
av utenlandsk utdanning fra UDIR
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det Bergenstest/C1 eller
tilsvarende høgskoleutdanning i norsk
• God på skriftlig og muntlig kommunikasjon
• Personlig egnethet og erfaring som pedagogisk leder vil bli vektlagt
Vi søker deg som:
• Har god arbeidskapasitet
• Er raus og samarbeidsvillig
• Innehar gode lederegenskaper
• Vektlegger høy grad av medvirkning og har evne og vilje til å gjøre andre god
• Liker utfordringer og ser løsninger
• Ser helheten og den enkeltes behov
• Er fleksibel og endringsvillig
Vi tilbyr:
• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale
lønnspolitiske retningslinjer
• God kommunal pensjons- og forsikringsordning
• Muligheter til utdanningsstipend for å ta etter -og videreutdanning
• Muligheter for traineeordning gjennom KystTrainee
• God barnehagedekning
• Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og dekker flytteutgifter
i henhold til kommunalt reglement
• Velferdstiltak
• Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et trivelig arbeidsmiljø
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Barnehageloven § 19.
For nærmere informasjon om stillingene kan enhetsledere
ved den enkelte enhet kontaktes.
Kontaktinformasjon ligger på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist: 28. mars 2017

I oppvekstsektoren er det ledig
inntil 6 stillinger som lærer
på 1.–10. trinn.

Lærere
1.–10. trinn

• 100 % stilling som fastvikar ved p.t.
Fillan skole og inntil 70 % fast stilling
ved Strand oppvekstsenter
• 3x100 % års vikariater og 100 % vikariat ved
Fillan skole og Knarrlagsund oppvekstsenter
• Ved behov kan ansettelse skje også ved andre
enheter i oppvekstsektoren

Oppvekstsektoren består av 4 oppvekstsentre ute i grendene samt barnehage og en
større grunnskole med ungdomstrinn beliggende i Fillan sentrum. Hitra kommune
har mange elever fra andre land. Vi har stor internasjonal arbeidsinnvandring og
flyktninger. Hos oss er mangfold hverdagen. Kommunen har de senere år satset på
elevmiljø samt mangfold og sosialisering. Satsing framover er grunnleggende ferdigheter kombinert med tidlig innsats.
Stillingene innebærer:
• Mulig kontaktlæreransvar.
• Undervisning på barne- eller ungdomstrinn.
Kvalifikasjoner:
• Allmennlærerutdanning med faglig fordypning med minimum 60 studiepoeng/
20 vekttall i en eller flere av fagene nevnt under.
• Søkere med annen pedagogisk utdanning (universitet) med tilsvarende faglig
fordypning i to eller flere fag relevante for undervisning på ungdomstrinnet
• Det er ønskelig med fagene naturfag, engelsk, norsk, norsk for minoritetsspråklige, spesialpedagogikk, kunst og håndverk, musikk, mat og helse,
kroppsøving og erfaring med vurdering for læring.
• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
av utenlandsk utdanning fra UDIR.
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det Bergenstest/C1 eller
tilsvarende høgskoleutdanning i norsk.
• Ønskelig med erfaring fra undervisning av flerspråklige barn.
• God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.
• Gode IKT ferdigheter.
• Relevant praksis og personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Vi søker deg som:
• Er en tydelig lærer og en god klasseleder.
• Er fleksibel og har evne til å samarbeide tett med kolleger.
• Er utviklingsorientert og endringsvillig.
• Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr:
• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale
lønnspolitiske retningslinjer.
• God kommunal pensjons- og forsikringsordning.
• Nyutdannede lærere får eget veiledningsopplegg som nyutdannet innenfor sitt fag.
• Muligheter for traineeordning gjennom KystTrainee.
• Muligheter til videreutdanning i tråd med kompetanseløftet i grunnskolen.
• Muligheter til utdanningsstipend for å kunne ta etter- og videreutdanning.
• Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig og dekker flytteutgifter
i henhold til kommunalt reglement.
• Velferdstiltak.
• God barnehagedekning.
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Opplæringslova § 10-9.
For nærmere informasjon om stillingene kan enhetsledere ved den enkelte enhet kontaktes.
Kontaktinformasjon ligger på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist:
28. mars 2017
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Vi er klare!!!

VM
i
k
s
på

Av Kari E. Mathisen

Tradisjon tro har Fillan barnehage arrangert VM. Vi har hatt ulike
aktiviteter som langrenn, skiskyting, aking og akestafett.
Med gode planleggere og god forbindelse til værgudene, ble dette
en knallfin dag – både for store og små.
Dagen ble åpnet med en åpningsseremoni, med fakkeltenning, oppvarming og besøk av
Tigergutt, Ole Brum, g førBamsefar og Mikkel Rev fra Hakkebakkeskogen.
Så gikk vi ned på VM-arenaen, og satte i gang med aktivitetene
i strålende sol og god vårtemperatur. Både barna og de voksne
koste seg.
VM ble avsluttet med pølsegrilling ved barnehagen, og
medaljeutdeling til alle. Her i Fillan barnehage er vi alle vinnere!

www.hitra.kommune.no

