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For en vakker høst
vi har hatt!
Når dette leses har vi nok fått litt regn på bakken og det er jo også
godt for noe. Den tørre værsituasjonen over så lang tid har gjort
vegetasjonen svært tørr og brannfarlig, så litt avveksling i været er
nok av det gode. Vi skal allikevel ikke gi slipp på aktsomheten for
brannfaren, spesielt ikke når vi går inn i den mørke årstiden med innekos og levende lys.

«

De investeringene
kommunen har foretatt for å tilrettelegge for fremtidige
industrietableringer
viser seg å være
helt riktige.

Administrasjonen og politikerne jobber nå for
fullt med å få på plass et budsjett i balanse
for kommunen. Til tross for at kommunenes
inntekter øker på landsbasis, er det nedgang
for Hitra kommune. Det er stort sett de
største kommunene i de mest sentrale områdene som nyter godt av inntektsøkningen
i kommune-Norge. For øvrig har de ansatte
vært svært påpasselige med pengebruken
i 2016 og prognosene viser foreløpig et
mindre forbruk enn budsjettert. Dette betyr
ikke at vi får overskudd i 2016, men at vi vil
ha behov for å bruke mindre av oppsparte
midler enn forutsatt.
I skrivende stund står vi fremfor en helg med
bøssebærere på dørene. Jeg håper alle som
fikk besøk tok dem godt i mot. Hvorvidt vi vant
kampen mot Frøya og de andre nabokommunene er vel ikke så viktig, men at det er
en vennskapelig kommunekamp om å gi
mest mulig bør være innbringende for kampanjen. Jeg vet i alle fall at skoleelever og
frivillige har stilt opp med aktiviteter som gir
inntekter til aksjonen. Næringslivet har også
vært raus. Slik er Hitterværingene til å stole
på, man bryr seg og man stiller opp!
Takk til alle som deltok, store som små!
Kommunen og innbyggerne har mye å glede
seg over fremover. Det skal bygges mye på
Hitra i de nærmeste årene og kanskje får vi
snart noe av laksetransporten over på sjø.

Det vil i så fall være et stort bidrag fra Hitra
til det nasjonale klimaregnskapet! De investeringene kommunen har foretatt for å tilrettelegge for fremtidige industrietableringer viser
seg å være helt riktige. Med investeringsvedtaket til Lerøy Midt har man fått den
endelige bekreftelsen. Flere har tilkjennegitt
at de akter å starte opp om kort tid. Sakte,
men sikkert vil investeringene betale seg
tilbake og etter hvert gi inntekter til Hitra
kommune.
Det er både arbeidsplassvekst og befolkningsvekst i Hitra. Det som er ekstra gledelig er
de store fødselsoverskuddene vi har hatt de
siste årene. Det ligger også an til å bli gode
tall for 2016. I og med dette har vi stort behov
for barnehageplasser og utvidelsen ved
Fillan barnehage er et kjærkomment tilskudd
som dekker behovet i overskuelig fremtid.
Etter hvert vil gode fødselstall også føre til
flere skolebarn, noe som gir bedre utnyttelse
av skolekapasiteten vi har i Hitra.
Vi er nå inne i mørketiden, og til tross for
at aktivitetsnivået er stort over hele Hitra,
håper jeg dere alle får en fin førjulstid med
tid til varme og omtanke for hverandre og
naboene!
Fillan 24.10.2016

Laila Eide Hjertø
Rådmann

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

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
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Godt resultat for årets
TV-aksjon i Hitra kommune

Kenneth Norggård leverte bøsser etter
rundene på Akset på Innhitra

Opptellingen fra årets TV-aksjon går nå mot
slutten. Totalt er det hittil kommet inn ca. 316
000 kroner i vår kommune, noe som gir i overkant av 68 kroner pr. innbygger. Resultatet i
fjor var på totalt 56,02 kroner per innbygger til
tv-aksjonen.
Takk til de frivillige
Det er kommet inn i 108 328 kr på bøssene. Det er vi svært
godt fornøyd med, sier Eldbjørg Broholm i den kommunale
aksjonskomiteen. Bøssebeløpet er over 20 000 kr høyere enn
i fjor (kr. 86 549). Gaver fra bedrifter, skolenes aksjoner og
kommunen er også høyere enn i fjor. Her må elevenes innsats
på skolene berømmes, sier Broholm. Hun ønsker takke alle de
frivillige som har stått på for årets TV-aksjon. Det gjelder både
bøssebærere, og hjelpere på mange av arrangementene som
TV-aksjonskomiteen har hatt. Hun vil også nevne innsatsen til
Heggåsen NKS og lokalforeninga Livsglede for eldre på Hitra.
All honnør til alle de frivillige!
Årets aksjon til inntekt for Røde Kors
Årets aksjon var til inntekt for Røde Kors. Røde Kors hjelper
mennesker i hele verden, inkludert i nærmiljøene i Norge.
Organisasjonens frivillige er til stede for mennesker som trenger
støtte og hjelp. Røde Kors er verdens største humanitære
bevegelse, med unik tilgang og tillit i kriseområder.

Glade bøssebærere fikk kake og kaffe
etter endt oppdrag.

Knut Freidar Reksen, Harald M. og Ursula
Hatle var bøssebærere i Fillan.
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Kartlegging av
folkehelse i Hitra
kommune
Hitra kommune har i høst gjennomført en
større kartlegging av folkehelse blant kommunens innbyggere ved hjelp av spørreundersøkelse. Totalt ble 2000 personer spurt, og av
dem så svarte 761. Dette gir en svarprosent på
38 prosent. Elementene fra undersøkelsen blir
viktig å ta med seg inn i arbeidet med å sikre en
best mulig folkehelse blant hitterværingene.

Folkehelse er viktig for alle, i alle
aldre. Her er barn fra Kvenvær
oppvekstsenter på besøk i Fillan.

«

Regelmessig
fysisk aktivitet
har en positiv
sammenheng med
bedre helse.

Formålet med kartleggingen
Målsettingen med denne undersøkelsen har
vært å få vite mer om folkehelsa til befolkningen. Hitra kommune har i medhold av lov
om folkehelse, plikt til å skaffe seg kunnskap
om helsesituasjonen til kommunens befolkning. Denne undersøkelsen vil være viktig
kunnskap til bruk i arbeidet med å få sikre
en best mulig folkehelse blant kommunens
innbyggere. Vi kan sette inn tiltak der undersøkelsen viser at vi har de største utfordringene. Om nødvendig kan vi også knytte
økonomiske ressurser til dette arbeidet
gjennom budsjettbehandlingen for årsbudsjett 2017. Vi presenterer noen av hovedfunnene:
God helse
Nærmere syv av ti hitterværinger rapporterer
om god eller svært god helse. 44 prosent
sier dem trener/mosjonerer i minimum 30
minutter om dagen. De yngste er mest
aktive. Faktorer som i særlig stor grad går
sammen med dårligere helse er funksjonshemninger/kroppslige smerter og ensomhet.
Regelmessig fysisk aktivitet har en positiv
sammenheng med bedre helse. I forhold til
vekt så er 37 prosent av dem som svarte
normalvektige og 43 prosent er overvektige.
20 prosent av utvalget har en BMI over 30,

og lider per definisjon av fedme. Syv prosent
av personene har høy sannsynlighet for
å utvikle diabetes type 2. Nesten tre av fire
hitterværinger spiser grønnsaker, frukt og
bær hver dag. Kvinnene spiser mest, og de
yngst spiser minst grønnsaker, frukt og bær.
Fornøyd med tilværelsen
Nærmere åtte av ti hitterværinger som
svarte på undersøkelsen er fornøyd med
tilværelsen her og nå. Arbeidsinnvandrerne
er mindre tilfredse med nabolag og nærmiljø,
enn resten av befolkningen i kommunen.
Seks prosent rapporterer at de er ofte ensomme på Hitra. Personer under 30 år er de
mest ensomme, og blant arbeidsinnvandrere
er ensomhet mer utbredt. 35 prosent oppgir
å ha langvarig sykdom, skade eller lidelse.
Henholdsvis 16 og 13 prosent røyker og
snuser daglig. Arbeidsinnvandrerne røyker
mer, og snuser mindre enn resten av lokalbefolkningen. 12 prosent av utvalget har høy
risiko for å utvikle et problemfylt forhold til
alkohol.
Hitterværingers livskvalitet
Spesielt funksjonshemninger/kroppslige
smerter, ensomhet og forhøyet BMI korrelerer negativt med hitterværinger livskvalitet,
mens regelmessig fysisk aktivitet og tilfredshet med nærmiljøet har særlig sterk positiv
effekt. I overkant av åtte av ti øyboere
hevder å ha høy livskvalitet. Sammenlignet
med resten av landet, så har hitterværingene
i snitt høyere livskvalitet.

www.hitra.kommune.no
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Festmåltid fra havet på
Barman oppvekstsenter
Kvenvær og Barman oppvekstsenter har i høst gjennomført
«Velkommen av havet» Prosjektet ble avsluttet med et flott festbord
med matretter fra sjøen.
«Velkommen av havet – historien bak
smaken» er et undervisningskonsept hvor
målet er å gjøre elevene kjent med hvilke
marine arter de har i sine nærområder,
hvorfor de er her, hvordan de høstes eller
oppdrettes og foredles og hvordan det kan
lages mat av råvarene.
Prosjektleder Kari Helene Bachke Andresen
er biolog fra Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet i Trondheim (NTNU),
og har en allsidig bakgrunn med erfaringer
fra marine næringer, tverrfaglig forskning,
forvaltning og formidling. Hun ønsker å spre
glede, engasjement og kunnskap om marine
arter (råvarer), natur, miljø og historie.

de ble delt inn i grupper med forskjellige
oppgaver. Noen hadde oppgaver i fjæra,
andre var ute i båt, mens noen fridykket.
Fangsten ble i dag, fredag 16.09, tilberedt
av elevene på oppvekstsenteret på Barman
under kyndig veiledning fra kokkene ved
Ansnes brygger, under ledelse av Ola Sjåk
Bræk.

De to oppvekstsentrene har samarbeidet om
opplegget som startet allerede i vår med en
temakveld der elever og foreldre samarbeidet
om artsmangfoldet i havet. I går, torsdag den
15.09, var elevene samlet på Kvenvær der

Ola Sjåk Bræk fra Ansnes Brygger og Kari
Helene Bachke Andersen (Foto: Mari Vold).

Over: Prosjektet ble avsluttet med et flott
festbord med matretter fra sjøen.
Under: Lærer Knut Mauset bidro med
å hente både mat og barn fra havet.
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Gratis HPVvaksinasjonsprogram
Helsestasjon- og Skolehelsetjenesten
i Hitra kommune og Folkehelseinstituttet har startet en kampanje for
vaksinering mot HPV. Er du kvinne og
født i 1991 eller senere, har du rett til
et toårig gratis vaksinasjonsprogram
for å forebygge livmorhalskreft.
Alle kvinner født 1991 og senere får fra
høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot
humant papillomavirus (HPV-vaksine)
gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.
Oppstart av programmet blir i november
2016. Vaksinen anbefales til unge
kvinner for å forebygge livmorhalskreft
og forstadier til livmorhalskreft forårsaket
av HPV-infeksjon.
Beskytter mot livmorhalskreft
HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt
overførbare infeksjonen i verden. De
fleste som er seksuelt aktive blir smittet
i løpet av livet, de fleste i ung alder.
Infeksjonen er som regel ufarlig og går
over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre
til livmorhalskreft. Hvert år får om lag
300 kvinner i Norge livmorhalskreft og
65–100 dør av sykdommen. Vaksinen
kan gi beskyttelse selv om man har
debutert seksuelt.
Vaksinasjonsprogram
HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i
7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016
kan uvaksinerte kvinner født 1991 og
senere også få tilbud om gratis HPVvaksine. Tilbudet er midlertidig og varer
i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt
i løpet av 6-12 måneder og må derfor
startes opp innen utgangen av 2018.
Tilbudet gjelder også jenter/kvinner som
tidligere har takket nei til HPV-vaksine
i 7.klasse
I Hitra Kommune tilbys vaksinen gjennom
helsestasjonen- og skolehelsetjenesten.
Vaksinasjonsdager i Hitra
kommune:
• Tirsdag 8.november kl 15–18
på Hitra helsestasjon
• Onsdag 9.november kl 15–18
på Hitra helsestasjon
• Onsdag 16.november kl 8.30–12
Guri Kunna VGS, skolested Hitra
Har du spørsmål ta kontakt
med Hitra helsestasjon på
tlf 72 44 42 42

Ved Strand
oppvekstsenter er det stor
stemning og mye lyd om dagen.
Stolte elever i 4. klasse har fått sitt
eget messing-instrument.
Oppvekstsenteret driver musikkopplæring med notelære og
samspill ved hjelp av skinnende
messinginstrumenter.

TILBUD OM ÅPEN BARNEH
Kvenvær oppvekstsenter har satt i gang et
tilbud om åpen barnehage. Åpen barnehage
er et sosialt treffsted for barn og voksne.
Hit kan barn i alderen 0–6 år komme,
i følge med en voksen.
Foresatte har selv ansvar for egne barn, og å
delta sammen med barna i de planlagte aktivitetene barnehagelæreren har lagt til rette for.
Her kan barn og voksne få mulighet til å møte
hverandre, drøfte felles gleder/utfordringer og
få veiledning fra fagpersonell. Her blir dere kjent
med nye mennesker. Vi leker, leser, synger,
spiller spill og drar på turer sammen
i nærmiljøet.

www.hitra.kommune.no
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MUSIKK ER GØY!
Skolen har utarbeidet en egen lokal læreplan i faget der opplæring på messinginstrumenter er en del av undervisningen. Skolen
og det lokale skolekorpset har en samarbeidsavtale der elevene får låne instrumenter av
skolekorpset til opplæringen. Modellen er
kjent som «Strand-modellen».
Musikklærer Kirsten Børøsund er, i tillegg til
å være lærer ved skolen, også instruktør i
korpset. Hun er primus motor i musikkopplæringen ved Strand oppvekstsenter. Det har
gått med mange kvelder med klargjøring og
vasking av instrumenter. – Vi har forberedt
elevene på messingblåseinstrumenter ved at
de har fått øvd med å lage lyd gjennom
å spille på vannslange. Vannslangebiten
fungerer litt på samme måte som munnstykket på instrumentet, og det er viktig at
elevene får prøve dette først, sier Børøsund.
Tirsdag 25.10 fikk alle 14 elever i 4. klasse
låne eget instrument. Det var stolte elever
som tok med instrumentet hjem for å starte
og øve. Målet er at elevene skal framføre et
lite nummer på grendekvelden til våren. Det
er også tradisjon at elevens spiller på 17. mai.
Grendekveld
Grendekvelden ved Stand oppvekstsenter er
et av årets store høydepunkt. Her framfører
elevene det de har øvd på i løpet av året.
Arrangementet er et svært populært arrangement med stor oppslutning fra foreldre/foresatte, besteforeldre og grenda forøvrig. Siste
år var grendekvelden så godt besøkt at det
ikke ble plass til alle i gymsalen. Løsningen
var at forestillingen ble overført til en storskjerm i et av klasserommene.

HAGE I KVENVÆR
Velkommen til lek, sosialt samvær
og mye moro!
• LEK Barn knytter vennskap, bearbeider inntrykk,
lære å organisere seg når de har forskjellige roller
i leken. Leken lærer å søke nye løsninger på
problemer, barnet lærer seg å vente på tur,
å samarbeide, å utvikle språk, å prøve ut voksenroller, for å bare nevne noe. Så det blir mye lek.
• FORMINGSAKTIVITETER Barn blir kjent med
forskjellig materiell og teknikker gjennom tilrettelagte aktiviteter.
• MÅLTID
• SAMLINGSSTUND sang og relger.
• BØKER. Vi leser sammen. Det betyder mye

Grendekvelden viser bredden i kulturlivet
på skolen. Alle elever deltar på ulike framføringer. Vi får høre sang og musikk, dans,
skuespill, dyktige konferansierer. Elevene
på skolen som spiller i skolekorpset danner
en egen korpsgruppe, og framfører egne
nummer på kvelden. Elevene står også for
den tekniske delen, med lyd- og lysrigging
og styring.
Strand-modellen
«Strand-modellen» ble utviklet av Arild
Vaagen, tidligere lærer ved skolen og dirigent i skolekorpset, og dagens dirigent i
Strand SeniorBrass, Roger Lund. Begge har
mottatt Hitra kommunes kulturpris for sitt
arbeid innenfor korpsbevegelsen på Hitra.
Strand-modellen har vist seg å føre til god
rekruttering av nye musikere i skolekorpset
på Strand.
– Det gode samarbeidet mellom skole og
skolekorps er en av suksessfaktorene for
at vi har lykkes så godt med rekrutteringen
til korpset i kretsen, sier Kjell Roar Sæther,
dirigent i Strand skolekorps.
Modellen er tatt i bruk i stadig flere skoler
rundt omkring i landet, med samme gode
erfaringer som hos oss.
Sæther forteller videre at Strand skolekorps
har spurt ledelsen ved Fillan skole om det er
interesse for å få til et lignende opplegg ved
Fillan skole. Skolen forteller at det er lærere
ved skolen som har erfaring som messingblåsere der. Det finnes i tillegg noe utstyr
lagret på skolen som kan brukes som instrumenter for nybegynnere.

– Vi har hatt en liten gjennomgang av instrumentene på lageret ved Fillan skole etter
forespørsel fra skolens ledelse. Vi har
i den forbindelse tatt med noen instrumenter
til rengjøring og vedlikehold, sier Sæther.
Instrumenter som blir liggende uten å brukes
blir ødelagt. Det er derfor viktig å få tatt hånd
om dem slik at de kan brukes i framtida.
– Vi håper at vi kan få til et opplegg med
korpsopplæring i skoletida for elever ved
Fillan skole allerede fra kommende skoleår,
høsten 2017, sier Sæther. Ledelsen ved
skolen har sagt at de vil ta opp dette i skolens
rådsorganer for å undersøke om det er
noen interesse for dette. – Kanskje er det
noen som kan tenke seg å lære å spille
messinginstrument, og som kanskje på
sikt vil spille i korps. I så fall er de hjertelig
velkomne til oss i Strand skolekorps,
avslutter Sæther.

«

Strand-modellen
har vist seg å føre
til god rekruttering
av nye musikere
i skolekorpset på
Strand.

for barns les- og skrivinlærning og utvikler
fantasien.
• TURER Barn får gode sosiale opplevelser
ved å være med på turer sammen med
andre barn og voksne. Vi trener motorikk
og utholdenhet. Vi oppdager nye sted. Vi
drar til Fillan på bibliotek eller svømmehall.
I oppvekstsenterets orientering om tilbudet
er det opplyst av tilbudet er gratis, at man
må ta med matpakke, frukt og bleieskift.
Klær for å leke ute og inne både for barn og
voksen. Regnklær hvis regn.
Tilbudet er lagt til tirsdager mellom kl. 09.0014.30, vil du gå tidigere så gjør du det. Det
er ingen påmelding, og du kan komme hver
tirsdag.

Kontaktinfo:
Enhetsleder Annette Lindroos,
telefon 974 35 912
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KUNNGJØRINGER

POLITISKE MØTER
14. november – 20. desember 2016
DATO

KL.

TITTEL

14.11.2016

kl. 09:00

Formmannskap

		

Tema: Arealplan

15.11.2016

kl. 09:00

Formannskap

23.11.2016

kl. 10:00

Eldres råd/Brukerråd

24.11.2016

kl. 13:00

Kommunestyre

29.11.2016

kl. 09:00

Formannskap

05.12.2016

kl. 15.00

Kontrollutvalg

05.12.2016

kl. 17:00

Helse- og omsorgskomite

07.12.2016

kl. 16:00

Oppvekstkomite

13.12.2016

kl. 17:00

Teknisk komite

15.12.2016

kl.13:00

Kommunestyre

20.12.2016

kl. 09:00

Formannskap

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.

LEDIGE LEILIGHETER PÅ
MELANDSJØ ELDRESENTER

Hitra kommune har ledige 2-roms leiligheter på
Melandsjø Eldresenter.
Husleien er for tiden kr. 5 898,- pr/mnd + strøm.
Husleien kan reguleres 1 gang i året, i takt med konsumprisindeksen. Første gang ett år (-1-) etter avtaleinngåelsen, og den nye leiesummen gjelder da fra første innbetaling etter denne datoen.
Leilighetene er ledige for innflytting omgående.
Interesserte kan søke på eget skjema: Søknad om bolig enten ved
henvendelse til Servicetorget i kommunen eller gå inn på kommunens hjemmeside på www.hitra.kommune.no.
For nærmere informasjon, ta kontakt med kommunens
forvaltningskontor på tlf. 72465250.

NY PERSONALBASE OG NYE KONTORLOKALER VED ØYTUN BOFELLESSKAP
I høst har kommunen renovert og ferdigstilt ny personalbase for ansatte ved Øytun bofellesskap, tjenesten for
funksjonshemmede
– Dette har vært savn for oss i langt tid, sier enhetsleder
Elin Wahlvåg.
Det nye personalrommet ligger samlokalisert med kontorene for
ledelsen ved enheten. I tillegg har personalrommet en egen kjøkkenkrok for koking av kaffe og enkel tilbereding av mat.

Personalet ved Øytun bofellesskap er godt fornøyd med de nye
lokalene. Rådmann Laila Eide Hjertø var med på feiringen av ny
personalbase

Rådmann og personalsjef var invitert oppover til Øytun for en høytidelig åpning av personalbasen. Rådmannen uttalte at hun var
glad for de nye lokalene, og at arbeidsforholdene til de ansatte er
blitt forbedret.

www.hitra.kommune.no
www.hitra.no
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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

Til Barman oppvekstsenter - skole
søker vi

Enhetsleder/
rektor

Enhetsleder/rektor
100 % fast stilling

Barman oppvekstsenter
www.barman.oppvekstsenter.no
består av barnehage, 1–7 skole,
og SFO. Cirka 80 % av stillingen
er lederressurser, mens resten av
stillingen er tillagt undervisning på
1.–7. trinn. Rektor er enhetsleder og
skal forestå den daglige ledelsen av
grunnskolen i samsvar med opplæringslovens bestemmelser, i henhold til avtalte
ressursrammer og i tråd med gjeldende styringsdokumenter. Enhetsleder/rektor har personalansvar for
de ansatte i skole, SFO og leksehjelpsordningen. Rektor rapporterer direkte til
kommunalsjef oppvekst og kultur i kommunen.
Enhetslederansvaret i Hitra kommune innebærer:
• Å ha ansvar for overordnet strategisk ledelse av enheten
• Å ha kunnskap om brukerbehov og brukernes erfaring med kommunens tjenester
• Målstyring i forhold til kommunale og nasjonale mål og visjoner
• Utforming av tjenestebestillinger og kontroll av rammebetingelser
• Løpende oppfølging av tjenestene til beste for brukere, innbyggere og ansatte
• Utøve aktivt personalansvar overfor personalet som enhetens viktigste ressurs
• Løpende økonomistyring innenfor delegerte økonomiske rammer
• Tilrettelegge for samt følge opp arbeidet overfor folkevalgte organ

Vi ønsker en leder som:
• Har lederutdanning og relevant pedagogisk utdanning
• Har erfaring fra grunnskole, og har gode kunnskaper om disse
• Har erfaring fra ledelse og er trygg i rollen som leder
• Har oversikt over, og er god innenfor pedagogisk utviklingsarbeid i skole
• Har god kunnskap om offentlig virksomhet
• Har evne til selvstendig, strukturert og målrettet arbeid
• Er utviklingsorientert og resultatbevisst
• Kan lede og inspirere i endringsprosesser
• Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Kan ivareta personal- og økonomiansvar
Vi tilbyr:
• Lønn etter avtale og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• God pensjons- og forsikringsordning
• Dekning av flytteutgifter i henhold til kommunalt reglement
• Tjenestetelefon etter fastsatt reglement
• Vi har god barnehagedekning og er behjelpelig med å skaffe bolig
Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.
Politiattest må framlegges før tiltredelse.
Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef for oppvekst og kultur
Kjell Roar Sæther på telefon 72 44 17 09 / 950 54 731.
Det søkes via elektronisk søknadsskjema på www.hitra.kommune.no
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Hitra kommune søker assisterende styrer/
fagleder i 100 % fast stilling, med tiltredelse 1. januar 2017
Stillingen er tillagt 60 % administrasjonstid og 40 % på
avdeling.
Fillan barnehage er for tiden under utbygging og vil på
nyåret i 2017 fremstå som en helt ny og fremtidsrettet
6-avdelings barnehage, med til sammen 93 plasser for
barn i alderen 1–6 år. Barnehagen ligger sentralt plassert
i kommunesentret på Hitra og det er etablert gode samarbeidsavtaler med næringsliv og offentlige instanser
i nærområdet.

STILLING LEDIG
• 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

Assisterende
styrer/
fagleder

Fillan barnehage har ei personalgruppe preget av faglig styrke og engasjement, ispedd humor og glede i hverdagen. Vi ønsker å ivareta kvalitet og
innhold i det pedagogiske arbeidet på en best mulig måte også etter at vi har blitt
en stor barnehage. Derfor søker vi etter en assisterende styrer/fagleder som i nært
samarbeid med styrer skal ha hovedfokus på pedagogisk utviklingsarbeid
i barnehagen.
Stillingens eksakte innhold og oppgaver utarbeides i samarbeid med
barnehagens øvrige lederteam, men aktuelle arbeidsoppgaver vil være:
• Veiledning av nyutdannede barnehagelærere og ikke- pedagogisk personell.
Faste møter med fagarbeidere og assistenter
• Lede utviklingsarbeid på enheten ut fra sentrale og lokale føringer hvor bl.a.
implementering av ny rammeplan vil bli et prioritert område
• Utvikle barnehagens ulike planverk i nært samarbeid med øvrig pedagogisk
personell
• Følge opp internt utviklingsarbeid på den enkelte avdeling, blant annet basert på
resultater fra ståstedsanalyser
• Følge opp forebyggende arbeid i barnehagen med tanke på tidlig innsats
Kompetansekrav:
• Barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig
og pedagogisk kompetanse
• Ønskelig med kompetanse og erfaring fra barnehageledelse og/eller
veiledningspedagogikk

Barman oppvekstsenter har ledig inntil 60 % fast
stilling som spesialpedagog
Barman oppvekstsenter:
Oppvekstsenteret er en felles enhet som driver barnehage, grunnskole og skolefritidsordning. Barnehagen har tre avdelinger med inntil 50 plasser for barn fra 0–6
år. Skolen har 67 elever fra 1.–7. trinn. Det er ca. 30 ansatte ved oppvekstsenteret.
Oppvekst-senteret ligger flott til i Barmfjorden, ca. 9 km fra kommunesenteret
Fillan.
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Til stillingen ligger ansvaret for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, og spesialundervisning i skolen. Dette er lovfestet i Lov om barnehager § 19a og Opplæringsloven § 5. Det medfører arbeidsoppgaver som planlegging, tilrettelegging og
gjennomføring av spesialpedagogisk hjelp og undervisning til barn og elever ved
oppvekstsenteret. Samarbeid med foresatte og ulike samarbeidspartnere/hjelpetjenester o.l. er også en viktig del av stillingens ansvarsområde.
Kvalifikasjoner:
• Relevant pedagogisk utdanning med videreutdanning innen
spesialpedagogikk.
• Relevant praksis fra grunnskole eller barnehage.
• Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.
• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
for utenlandsk utdanning fra UDIR.

Assisterende styrer/fagleder er styrers stedfortreder og
stillingen inngår i barnehagens øvrige lederteam
Personlig egnethet og erfaring som leder vil bli tillagt vekt

Vi søker deg som:
• Har god arbeidskapasitet
• Er faglig engasjert og oppdatert
• Er raus og samarbeidsvillig
• Innehar gode lederegenskaper
• Vektlegger høy grad av medvirkning og har evne og vilje til å
gjøre «de andre» gode.
• Liker utfordringer og samtidig ser løsninger
• Ser helheten og samtidig ser den enkeltes behov
• Er fleksibel og endringsvillig
• Har gode datakunnskaper
Vi kan tilby:
• Lønn etter tariff og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• God pensjons- og forsikringsordning
• Utdanningsstipend
• Traineeordning (Gjennom Kystrainee)
• God barnehagedekning
• Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
• Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig
• Velferdstiltak
• Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et trivelig arbeidsmiljø
Godkjent politiattest må leveres før tiltredelse i stilling jfr. Barnehageloven § 19.
Ta kontakt med styrer Toril Fjeldvær for nærmere informasjon om stillingen:
Tlf: 72 44 18 25/92 60 93 51 eller pr. e-post: toril.fjeldvar@hitra.kommune.no

Søknadsfrist: 15. november 2016

• For søkere som ikke har norsk som morsmål
kreves det Bergenstest/C1, eller tilsvarende
høgskoleutdanning i norsk.
• God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Spesialpedagog

Vi ønsker en medarbeider som:
• Har gode samarbeidsevner og er fleksibel.
• Er ansvarsfull og pliktoppfyllende.
• Arbeider selvstendig.
• Ser helheten, og samtidig den enkeltes behov.
Vi kan tilby:
• Utdanningsstipend
• Traineeordning
• Dekning av flytteutgifter
• Hjelp med å skaffe bolig
• God barnehagedekning
• Velferdstiltak
• Lønn etter tariff og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
Stillingen krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.
Nærmere opplysninger om stillingen: Eva A. Braseth tlf. 72 44 19 16/ 95 79 23 79.

Søknadsfrist: 20. november 2016
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Barman oppvekstsenter, barnehage, har ledige
vikariater som pedagogisk leder

Hitra kommune har ledig fastlegehjemmel

Enheten har to ledige stillinger:

En av våre fastleger går av med pensjon, og vi trenger derfor ny fastlege ved
Hitra legekontor fra 01.01.2017.

• Pedagogisk leder, 100 % vikariat fra 01.01.17 til 31.12.17.
• Pedagogisk leder, 20 % vikariat fra 01.11.16 til 31.07.17.
Barman oppvekstsenter:
Oppvekstsenteret er en felles enhet som driver barnehage, grunnskole og skolefritidsordning. Barnehagen har tre avdelinger med inntil 50 plasser for barn fra 0–6
år. Skolen har 67 elever fra 1.– 7. trinn. Det er ca. 30 ansatte ved oppvekstsenteret.
Oppvekst-senteret ligger flott til i Barmfjorden, ca. 9 km fra kommunesenteret
Fillan.
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Avdelingene i barnehagen har to pedagogiske ledere,
og de er en del av barnehagens lederteam. Lederteamet skal være med på å lede og utvikle
barnehagen. De pedagogiske lederne har ansvar
for det pedagogiske innholdet på avdelingene.
Det vil si planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter ut fra rammeplanens føringer,
barnegruppen og enkeltbarns behov. Til stillingene
ligger også ansvaret for å veilede, organisere og
lede andre medarbeidere i det pedagogiske arbeidet i
barnehagen. Samarbeid med og veiledning av foresatte
er også en del av stillingenes ansvarsområde.

Pedagogisk
leder

Kvalifikasjoner:
• 3-årig høgskoleutdanning som barnehagelærer eller annen 3-årig jevnstilt
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
• Kunnskap og kjennskap til lover og føringer for barnehagens innhold og oppgaver.
• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
for utenlandsk utdanning fra UDIR.
• For søkere som ikke har norsk som morsmål kreves det Bergenstest/C1,
eller tilsvarende høgskoleutdanning i norsk.
• Personlig egnethet og erfaring som pedagogisk leder vil bli vektlagt.
• God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.
• Barnehagen arbeider med tilknytningsmodellen Circle Of Security/ Trygghetssirkelen. Det er ønskelig at søkere har kunnskap om, eller setter seg inn i dette,
og er interessert i å være med på denne utviklingen.
Vi søker deg som:
• Er reflektert og utviser engasjement ifht. pedagogisk teori og praksis
• Har gode samarbeidsevner og er fleksibel
• Har god arbeidskapasitet og innehar gode lederegenskaper
• Ser helheten og samtidig den enkeltes behov
• Er ansvarsfull og pliktoppfyllende
• Arbeider selvstendig
Vi kan tilby:
• Utdanningsstipend
• Traineeordning
• God pensjons- og forsikringsordning
• Dekning av flytteutgifter
• Hjelp med å skaffe bolig
• God barnehagedekning
• Velferdstiltak
• Lønn etter tariff og lokale lønnspolitiske retningslinjer
• Varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et trivelig arbeidsmiljø
Stillingene krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.
Nærmere opplysninger om stillingene: Eva A. Braseth tlf. 72 44 19 16/ 95 79 23 79.
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Opplysninger om Hitra legekontor:
Hitra legekontor har p.t. fem fastlegehjemler og en turnuslege i gruppepraksis. Legekontoret har trivelige og moderne lokaler ved Hitra Helsetun i
Fillan, og er samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester. Pr. i dag
stiller kommunen lokaler med inventar og utstyr samt hjelpepersonell til rådighet for legekollegiet, i stedet for basis- og utjamningstilskudd.
Hitra kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid med nabokommunen Frøya og med legevakten i Orkdalsregionen.
Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
Allmennpraksis på Hitra gir gode muligheter for allsidig praksis og Hitra legekontor er godt utstyrt. Den som blir tildelt fastlegehjemmelen må påregne
å delta i alle typer legevakt. Allmennmedisinske kommunale oppgaver med
inntil 7,5 t/uka kan bli tillagt alle fastleger i kommunen.
Det vil bli gitt god informasjon om praksisen av legen som slutter.
Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som lege med godkjent
turnustjeneste og rett til refusjon fra
Helfo.
• Meget god skriftlig og muntlig
fremstillingsevne.
• Erfaring fra kommunehelsetjenesten er ønskelig.
• Personlig egnethet, faglig dyktighet
og evnen til å samarbeide vil
tillegges stor vekt.
• Det er ønskelig at den nye fastlegen er
spesialist i allmennmedisin, men dette er
ikke et krav ved tilsetting.

Fastlege

Vi søker deg som:
• Er utadvendt og har gode samarbeidsevner
• Er faglig trygg
• Løsningsorientert og har evnen til tverrfaglig samarbeid
• Har pasienten i fokus
• Er opptatt av høy faglig kvalitet på tjenestene
Hitra kommune kan tilby:
• Godt fagmiljø
• Dekning av flytteutgifter etter kommunalt reglement
• Kommunal bolig
• Gode pensjons- og forsikringsordninger
• God barnehagedekning
Stillingen krever at godkjent politiattest må framvises før tiltredelse i stilling.
Mer informasjon om allmennpraksisen fås ved å kontakte kommuneoverlege
Leif Langdahl, tlf.: 72 44 42 42/48283922 eller
enhetsleder Ester Husvik Aune, tlf.: 72 46 52 60 / 97030510.

Søknadsfrist: 1. desember 2016
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Øytun bofellesskap
fylte 40 år
Både beboere, pårørende, øvrige gjester og ansatte feiret Øytun
bofellesskap sitt 40-års jubileum i slutten av september. Det var stor
stemning med kaker, kaffe, pølser og brus på jubileumsdagen.
Over: Avdelingsleder Anne Marie
Klingenberg mottok blomster fra Hitra
kommune i anledning jubileet.
Under: Trubaduren Bjørn Fjeldvær bidro
med innslag under 40-årsfesten

Øytun var en biinstitusjon til Klæbu pleiehjem da institusjonen åpnet i 1976. Frem til
midten av 70-tallet var det vanlig at psykisk
utviklingshemmede bodde på store sentralinstitusjoner. Klæbu pleiehjem var den eneste
institusjonen i trøndelagsregionen. Ved
åpningen senvinteren 1976 huset Øytun
14 personer.
I dag omfatter Øytun bofellesskap tjenester
også innenfor fagområdet psykisk helse, i
tillegg til tjenester for utviklinghemmede. Det
er i dag totalt vel 30 brukere som er tilknyttet
bofellesskapet.

«Martin
ik på
Kvennav
eiling»
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Kvennavikas spaserstokk.

I midten av oktober fikk vi besøk av
«Kvennavikas spaserstokk», en del av
den kulturelle spaserstokken.
«Kvennavikas spaserstokk» består av
Bjørn Arild Aksnes, Bjørnar Austheim
og Rune Langfjæran. Dem trives med
å fortelle om Martin og mannskapet
hans på Survikjækta.
Fortellinga om Martin Kvennavikas verdensomseiling med Survikjækta er en sammenblanding av opplesing, sang og teater.
Historien er satt sammen av Rune Langfjæran fra Mosvika. Han er i det daglige
lærer i Inderøy kommune. Gruppas består
i tillegg av Bjørn Arild Aksnes kjent fra
P. A. Røstads gammeldansorkester.
Sammen med orkesteret er Aksnes blant
annet norsk mester i gammeldans. Bjørnar
Austheim er gruppas skuespiller med
erfaring fra teaterarbeid i Mosvik teaterlag.

www.hitra.kommune.no

Vital 40-årsjubilant
Det var stor stemning og høy mimre-faktor
da vi besøkte jubileumsfesten. Den såkalt
foreldreforeningen, i dag lokalaget til Norsk
forening for utviklingshemmede (NFU), var
representert ved flere av veteranene knyttet
til utviklingen av tilbudet til brukerne. Her
ble det snakket om gamle dager da Øytun
omfattet både hytta på Øyvågen og turbåten
Øyungen. Sammen med veteranene blant
personalet satt latteren løst under festen.
Under jubileet bidro flere artister fra kulturlivet på Hitra. Både Frode Jektvik og Bjørn
Fjeldvær bidro med innslag i løpet av dagen.
Fjeldværs sang «Hitra, Frøya og Fjellværøya» førte til spontan allsang da denne
ble framført under festen.

I «Kvennavikas spaserstokk» møter du
figurer fra Martin Kvennavikas udødelige
verden. Mer enn 100 år gamle skrøner blir
revitalisert og levendegjort. Forestillingen
blander de opprinnelige skrønene med
nyskrevne sanger og dramainnslag i Martin
Kvennavikas ånd.
Fredag 21.10 besøkte «Kvennavikas spaserstokk» Hitra helsetun. Det var god stemning
da en fullsatt kantine tok i mot Martin
Kvennavika. Lørdag 22.10 ble forestillingen
vist i Meierisalen på Kystmuseet. De tre
nordtrønderne tok oss med på en humørfylt
reise jorda rundt der Martin Kvennavika og
mannskapet blant annet møter kannibaler på
en øde øy i Stillehavet og sultanen i Kairo
og haremet hans.

