
HITRA NO
INFORMASJONSAVIS FRA HITRA KOMMUNE. NR 8 / 20. DESEMBER 2016 – ÅRGANG 1

Ordførerens julehilsen Kommuneplanens arealdel Fillan barnehage på besøk
 ut på høring i Flatvika

Julehelg Kunngjøringer Stilling ledig

JUL PÅ
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Vi ønsker en riktig God  Jul
fra oss i  Hitra kommune!



www.hitra.kommune.no
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De fleste av oss er nokså heldig, i alle fall 
stort sett, at vi kan se tilbake på gode og 
positive opplevelser. Men det er også de 
som gjennom året 2016 har hatt vonde opp-
levelser, og som sitter igjen med sorgtunge 
minner. Det er viktig at vi alle forsøker å se 
og forstå disse ulikhetene, oss i mellom, 
samtidig som at vi kanskje evner å sette mer 
pris på det som er positivt og det som er 
gode minner. 

I så måte håper jeg å dele, med flest mulig, 
et ønske om et samfunn som er varmere og 
bedre. Et samfunn der vi ser hverandre og 
opplever likeverd, enten man er liten eller 
stor, fattig eller rik. Og jeg håper vi beholder 
og videreutvikler et samfunn som evner å ta 
imot våre nye innbyggere på en god måte, 
uansett bakgrunn. Men alt dette vil nok 
betinge at vi ikke ser på oss selv som offer. 
Og i særdeleshet vil det kanskje betinge at 
de som har aller mest ikke fordrer en høyere 
status i rollen som velgjører.

Den økonomiske situasjonen for kommunen 
kunne gjerne vært bedre. Det må innrømmes 
at budsjettrammene er trangere, og vi er 
dermed utfordret på å måtte løse og tåle det 
jeg vil betegne som «lettere nedskjæringer». 
I en slik situasjon er det lett «å bli seg selv 
nærmest». Ulike syn og ulike prioriteringer 
får oppmerksomhet, og et gammelt ordtak 
sier jo at «når krybba er tom, så bites 
hestan». Så langt i budsjettbehandlingen 
har vi unngått det. Vi har heldigvis heller lagt 
vekt på å samarbeide oss fram til noe som vi 
tror de aller fleste kan leve med, dog slik at 
barn og unge kanskje kommer best ut. 

Det er en villet politikk, også i erkjennelsen 
av at det er vanskelig å «gjøre alle til lags», 
som det heter. 

Innenfor budsjettrammene for det neste og 
de kommende år, så har vi også tilstrebet 
å finne et utgiftsnivå som vi kan leve med, 
over tid. Om vi lykkes med det? Vel, her 
er vi prisgitt mange forhold som vi ikke har 
herredømme over, men som vi, så godt vi 
kan, må søke å påvirke. Blant annet er det 
viktig med fortsatt befolkningsvekst, og i 
særdeleshet at vi lykkes med å få en større 
andel barn og unge. På fagspråket heter det 
«en bedre demografisk sammensetning». 
I tillegg blir det viktig at vi får uttelling for vår 
tilrettelegging for næringsutvikling. Dette ser 
nå heldigvis lysere ut – nye inntekter ser ut 
for å være innen rekkevidde.

Jeg benytter anledningen til å takke de 
øvrige lokale folkevalgte for godt og 
konstruktivt samarbeid i året som er gått. 
Tilsvarende vil jeg også takke alle de ansatte 
i kommunen, og de mange gode samar-
beidspartnerne vi har utenom kommunens 
grenser.

For alle ønsker jeg: 
En riktig God Jul og Godt Nytt År!

Ole L Haugen
Ordfører

«Jeg håper vi 
beholder og videre-
utvikler et samfunn 
som evner å ta imot 
våre nye innbyggere 

på en god måte, 
uansett bakgrunn.

God jul og 
    godt nytt år!

Nå er det snart jul, og året 2016 blir historie. Og den 
historien vil bli husket noe ulikt, alt etter ståsted i hver- 

dagen og hva vi har erfart.
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 FILLAN 
BARNEHAGE

Økningen i folketallet fører til økt 
behov for nye barnehageplasser. 

Utbygging og renovering 
av Fillan barnehage fordobler 

kapasiteten i Fillan krets 
i løpet av våren 2017.

UTBYGGING PÅ 
JØSNØYA

Tilrettelegging for næringslivet 
gir flere arbeidplasser lokalt. 
Utbygginga på Jøsnøya er et 
av eksemplene på kommunes 

prioritering på 
næringsutvikling

HITRA BIBLIOTEK

Hitra bibliotek er en 
viktig arena for inkludering 

og mangfold. Her arrangeres 
språkkafè, minikonserter 

og forfatterbesøk
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Analyseinstituttet Sentio utarbeider hvert år en 
undersøkelse som de kaller Borgerundersøkelsen. 
Borgerundersøkelsen er en sammensetning av flere 
undersøkelser som sammenstiller tjenestetilfredshet, 
omdømme og tilknytning og tilhørlighet (se figur 1).

«All time high»
Analyseinstituttet har gjennomført undersøkelser siden 2010 på alle mål 
i undersøkelsen. Skalen er fra 0–100. Instituttet har nå presentert de 
historisk beste kommunene for alle indikatorene i borgerundersøkelsen. 
Storbyene dominerer indeksen for Tilbud og muligheter. Små kommuner 
er best på Demokrati. Bare én storkommune (Kristiansand) inne på 
indeksen for Tilknytning og tilhørighet, hvor altså de små er best.

Hitra blant de beste
Hitra kommune gjennomførte undersøkelsen i 2014 og nådde en skår 
på hele 82,86 poeng. Dette gir 5.plass på listen over målte kommuner. 
Modalen kommune topper listen med 85,42 poeng (Se figur 2). Hitra 
skårer sælig godt, det vil si på «Topp 10», på områdene Næringsutvikling 
(2), Byggesaksbehandling (5), Jobbmuligheter (6), Utdanningsmuligheter 
(10), Natur og friluftsliv (9), Ungdomstilbud (9), Turisttilbud (2), Nærings-
virksomhet (4), Politikernes lytting til innbyggerne (10), Samfunnansvar og 
etikk (10), Kommunen som bosted (2), Bor i kommunen om fem år (7). 
I sum gir dette en skår som altså bringer kommunen på 5. plass på 
«All time High» – lista til Scentio.

Alle skolene og barnehagene i Hitra 
kommune vil i løpet av desember få 
nye nettsider. 

Det vil totalt være seks nye nettsider som skal 
publiseres i løpet av desember. Oppvekstsentrene 
Knarrlagsund, Barman, Strand og Kvenvær vil få 
felles nettside for skole og barnehage. Fillan skole og 
Fillan barnehage vil få hver sin side. Det er en univer-
sell utforming på disse sidene, slik at alle nettsidene 
ser like ut. Alle barnehageavdelinger, og alle skolet-
rinn vil få sin egen oppslagstavle, og her vil ukeplaner 
og månedsplaner kunne legges ut. Med disse nye 
nettsidene vil foreldre finne all viktig informasjon 
på et sted.  

Nye nettsider for 
oppvekstsentrene

Hitra kommune i toppsjiktet 
i borgerundersøkelsen

Figur 1

Figur 2
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Hitra kommune har, sammen med 
Kristiansund og Nordmøre havn, som driver 
Hitra kysthavn, innledet et samarbeid med 
Hirtshals havn og Sea-Cargo for å få til en 
båtrute for å transportere laksen sjøveien 
i stede for langs veinettet.

Sea-Cargo har uttalt at det er fullt mulig 
å få til to ukentlige avganger fra kysthavna 
på Jøsnøya. Da kan laksen fraktes direkte 
ned til Hirtshals. Det arbeides nå med 
å utvikle samarbeidet med havbruksnæringa 
slik at regulære ruter kan startes opp.

Hirtshals havn har uttalt at transport av varer 
fra kontinentet til Hitra og Midt-Norge via 
Hirtshals havn også er realiserbart. 

Viktig for trafikksikkerheten
– Fylkesveinettet fra vår region og innover 
er nedslitt og dårlig. Vi ser en økt vekst av 

trafikkulykker og utforkjøringer særlig langs 
Fv 714. Dette kan vi ikke leve med, sier 
brann- og plansjef i Hitra kommune, Dag 
Robert Bjørshol. – En dreining av transport-
volumet fra vei til sjø vil avlaste bruken av 
fylkesveinettet. Dette er helt avgjørende, hvis 
ikke vil veinettet på sikt bryte sammen. 

– Det er imidlertid positivt for ulykkesbildet 
lokalt på Hitra at fabrikkene på Dolmøya, 
Ulvøya og på Hestvika erstattes med de nye 
anleggene på Jøsnøya. Dette vil redusere 
belastningen på veinettet lokalt, sier 
Bjørshol.

Det er likevel viktig å understreke at en 
vesentlig oppgradering av veinettet likevel vil 
være helt nødvendig, i tillegg til satsingen på 
sjøverts transport, sier Bjørshol.

Hitra kysthavn 
som sentralt knute-
punkt for sjøverts 
transport

Arbeidet med å legge til rette 
for sjøverts transport av laks fra 
regionen går videre. Det legges 
til rette for en ordning der laksen 
transporteres til Hirtshals i 
Danmark.

«En dreining av 
transportvolumet 
fra vei til sjø vil 

avlaste bruken av 
fylkesveinettet.

Fraktskipet Kvitnos losser kontainere 
ved Hitra kysthavn

JULAFTEN MED OSS

Hitra Frivilligsentral holder åpent julaften fra kl. 16.00 i sentralens 
lokaler. Vi ønsker alle som har lyst til å delta, hjertelig velkommen!

Det vil bli servert deilig julemiddag og kaffe, og det vil bli rikelig tid og rom for 
sosialt felleskap. Juletregang og kanskje kommer nissen?

                         Bindende påmelding innen onsdag 21.12 på tlf. 72 46 11 00. 
                         Trenger du skyss, er vi behjelpelig med det.



Side 6 HITRA KOMMUNE

www.hitra.kommune.no

«Med Gud som en 
bror i blant oss, 
tennes håpet for 

vanlige mennesker.

– Vi driver og sender hilsener og gir hver-
andre gaver, og synes det er en fin tradisjon. 
Ja, det er positivt å stoppe opp for det faktum 
at vi har familie, slekt og venner. Og så 
ønsker vi god jul og sender en ekstra tanke 
og oppmerksomhet. Jeg liker å se det posi-
tive i disse tradisjonene.

Det sitter ei lita jente og funderer litt over 
julegavene hun får. «Jeg får gaver», sier 
hun. «Ikke fordi jeg ønsker meg det, men jeg 
får gaver fordi noen er glad i meg!»

Det er derfor det er så stor glede i jula. 
Fordi noen er glad i meg!

Ei anna lita jente hadde en bestefar som het 
Hans Anker Jørgensen, en dansk prest og 
forfatter. Bestefar kom på besøk og hadde 
med gave til barnebarnet. Jenta tok glad 
imot og åpnet forventningsfullt pakken. Så 
ble det stille et lite øyeblikk, og etter en liten 
pause, kom det fra jenta: «Tusen takk beste-
far! Det var akkurat det jeg ønska meg – jeg 
visste det bare ikke!»  

Jeg er veldig glad for slike presanger som 
jenta fikk. Akkurat det jeg ønska meg, men 
jeg visste det bare ikke. Ja, for da åpnes det 
nye dører og vindu i tilværelsen. Du får for 
eksempel en ny fantastisk bok som tar deg 
med inn i store og gode opplevelser. 

Du visste det bare ikke. Ja, det kan være 
mange forskjellige gaver som blir slik.

I jula opplever presten seg privilegert. Fordi 
da får jeg formidle et fantastisk budskap om 
Guds nærhet hos oss mennesker. En bror 
iblant oss som bringer himmelriket med. 
Tradisjonene har pyntet fortellingen med 
mye glitter og stas, gullkanter og glorie. 
Men realitetene var vel nokså fattigslig og 
enkle med en god porsjon dramatikk. – Ikke 
husrom noen steder, og fødselen skjer blant 
dyra i en stall. Straks etterpå må de flykte 
for livet, da en krigersk hær kommer for 
å drepe små barn. Kong Herodes er blitt 
besatt av makt og tåler ikke å høre om 
barnet som sies å være Frelserkonge. 
Men disse realitetene med Gud som en bror 
i blant oss, tennes håpet for vanlige men-
nesker som må prøve realitetene i denne 
verden. Etter litt ettertanke finner jeg at det 
var akkurat den gaven jeg ønska meg, jeg 
visste det bare ikke!  

Ønsker en god og velsignet jul 
til alle sammen!

Hilsen Lars Birger Aadland, seniorprest.

Seniorprest Lars Birger Aadland arbeider jevnlig på Hitra. 
Noen av oss vil treffe han på julegudstjenester både ved Kvenvær- 
og Sandstad kirke på juleaften. Lars Birger vil dele noen tanker med 
oss når vi nærmer oss julehøytida.

Sandstad kirke

Foto: Orkdalsmeninghetene.no
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Barn og unge skaper liv og røre
I løpet av tiden frem mot jul er det mange 
som er innom oss her på Hitra helsetun. 
Blant annet skal det være adventsguds-
tjeneste her. Barna fra barnehagen kommer 
for å bake pepperkaker sammen med oss, 
og på Luciadagen kommer skolebarna for 
å gå Luciatog. Vi har ukentlig besøk av ung-
domsskoleelever som har valgfag «innsats 
for andre», og av elever fra Helse- og 
oppvekstfag fra Guri Kunna vgs. Barn og 
ungdommer på besøk skaper liv og røre 
og sprer masse glede på avdelingene.

Velferdsrådet stiller opp hvert år slik at vi får 
arrangert koselig julebord for beboere og 
pårørende.  Hitra storkjøkken sørger for at vi 
får velsmakende julemat, i tillegg prøver vi 
å få til å bake litt julebakst på avdelingene. 
Beboere som ønsker det deltar, andre vil 
gjerne sitte og se på, mens noen gleder seg 
mest til å prøvesmake. Mange av personalet 
skal jo også feire julen her, og legger til rette 
slik at det skal være trivelig å feire jul her 
på tunet.

På juleshopping
Personalet tar ofte med beboere ut på turer 
ut i frisk luft, kan hende går turen innom en 
butikk eller en kafe og kanskje møter bebo-
erne kjente som de kan slå av en prat med. 
Kommer julesnøen, er det ikke usannsynlig 
at vi tar noe av snøen inn slik at de som ikke 
kommer seg ut også får muligheten til å se 
og kjenne på den kalde snøen.

Livsgledesykehjem
Som ett ledd i prosessen frem mot å bli 
sertifisert Livsgledesykehjem har vi jobbet 
med å «åpne opp» sykehjemmet for å styrke 
samarbeidet med f. eks. skoler, barnehager, 
lag, organisasjoner og andre frivillige. Når 
noen tar kontakt og har lyst til å bidra med 
å skape aktiviteter for enkeltbeboere, 
grupper med beboere eller for hele tunet så 
tilstreber vi å legge til rette for at det skal la 
seg gjøre. Her på tunet skal det være åpent 
for kreativitet, og påfunn i hverdagen til 
glede for oss alle.

Jul på tunet 

Av Anne Strøm, enhetsleder på Hitra sykehjem

Førjulstiden på helsetunet starter med at vi pynter og gjør det 
hjemmekoselig på avdelingene til første søndag i advent. 
Vi fokuserer på å tilpasse aktiviteter etter beboernes interesser 
og innenfor det som helsetilstanden til den enkelte tillater.

« Barn og 
ungdommer på 

besøk skaper liv 
og røre og sprer 
masse glede på 

avdelingene.

Advendtskalender må til. 
En pakke hver dag.

Nå nærmer det seg julebord. Alle har pyntet seg 
og gleder seg til maten kommer på bordet.
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KUNNGJØRINGERHitra
kommune

Kommuneplanens arealdel er en plan for forvaltning av 
kommunens arealer. Arealdelen for Hitra kommune omfat-
ter både land- og sjøarealer. Arealdelen består av plankart, 
planbeskrivelse med konsekvensutredning, bestemmelser 
og retningslinjer.

Formannskapet vedtok i møte 14.11.2016, sak 161/16 å legge forslag 
til kommuneplanens arealdel for Hitra kommune ut til offentlig etter-
syn i medhold av plan- og bygningslovens § 11-14.

Dokumentene i saken er lagt ut på kommunes nettsider på adressen 
www.hitra.kommune.no. Disse viser forslag til arealforvaltning i Hitra 
kommune. Dokumentene kan også leses i servicetorget på rådhuset.

Merknader til planforslaget fremsettes skriftlig til 
Hitra kommune v/ Postmottak, Rådhusvn 1, 7240 Hitra, 
eller på e-post til postmottak@hitra.kommune.no

Siste frist for uttalelse er 
27. januar 2017.

POLITISKE MØTER
januar, februar og mars 2017

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.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
2016–2028 – OFFENTLIG ETTERSYN

Hitra kommune har 
reduserte åpningstider 
i forbindelse med 
jula 2016.

Rådhusets åpningstider:
26. des 27. des 28. des 29. des 30. des
STENGT Kl.10–14 Kl.10–14 Kl.10–14 Kl.10–14

Legekontoret og helsestasjonens åpningstider:
26. des 27. des 28. des 29. des 30. des
STENGT Kl.10–14 Kl.10–14 Kl.10–14 Kl.10–14

Bibliotekets åpningstider:
19. des 20. des 21. des 22. des 23. des 24. des
Kl.10–17 Kl.10–17 Kl.10–17 Kl.10–17 Kl.10–15 STENGT

26.des 27. des 28. des 29. des 30. des 31. des
STENGT Kl.10–14 Kl.10–14 Kl.10–14 Kl.10–14 STENGT

VIKTIGE TELEFONNUMMER:

Medisinsk legevakt: 116 117
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Teknisk drift beredskapstelefon: 72 44 18 10

DATO KL. TITTEL

10.01.2017 kl. 09:00 Formannskap

17.01.2017 kl. 17:00 Teknisk komite

24.01.2017 kl. 09:00 Formannskap

30.01.2017 kl. 17:00 Helse- og omsorgskomite

06.02.2017 kl. 15:00 Kontrollutvalg

07.02.2017 kl. 15:00 Hitra ungdomsråd

08.02.2017 kl. 10:00 Eldres råd / Brukerråd

09.02.2017 kl. 13:00 Kommunestyre

14.02.2017 kl. 09:00 Formannskap

15.02.2017 kl. 16:00 Oppvekstkomite

26.02.2017 kl. 17:00 Teknisk komite

07.03.2017 kl. 09:00 Formannskap

13.03.2017 kl. 17:00 Helse- og omsorgskomite

14.03.2017 kl. 15:00 Hitra ungdomsråd

16.03.2017 kl. 13:00 Kommunestyre

28.03.2017 kl. 17:00 Teknisk komite

30.03.2017 kl. 09:00 Formannskap

Kommuneplanens arealdel – forslag til plankart.

ÅPNINGSTIDER 

I JULA 2016
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Utbygginga av det nye vannbehandlingsanlegget ved 
Strandavatnet på Sandstad skal i hovedsak dekke 
behovet for vann til de framtidige fabrikkene på 
Jøsnøya. Prosjektet har i disse dager har nådd en 
ny milepæl.

For å sikre nok råvann til anlegget er det bygget en demning i den 
østre enden av Strandavatnet. Demingen vil heve vannstanden  
 vatnet med ca. 2 meter i forhold til dagens nivå. Demingen er nå 
ferdigstilt slik at oppdemmingen av vatnet nå er mulig.
Den totalt utbyggingen av vannbehandlingsanlegget er kostnads-
beregnet til totalt ca. 100 mill. kr.

Foreldrerådet (FAU) ved Barman oppvekstsenter, 
Dolmøy Il og Ut-Hitra sportsklubb står som eiere av den 
nye ballbingen. Foreldre i barnehagen, skolen, beste-
foreldre, venner og naboer har stått på under bygge-
prosessen slik at ballbingen kunne realiseres. 
Kommunen har i tillegg bidratt med midler og tilrette-
legging.

Bingen er 21X13 meter og er plassert på deler av den gamle 
grusbanen. Ballbingen er tilrettelagt for basketball, volleyball, 
fotball, håndball og bandy. Ballbingen er åpen for bruk døgnet 
rundt, det er montert lys med timer, og bryteren er lett å finne. 
Lokalt næringsliv har bidratt med sponsormidler både til oppsett 
av bingen, kaffe under dugnadene og midler til utstyr til bruk 
i bingen.

Fra oppvekstsenteret rettes det en stor takk til alle involverte 
hjelpere. Senteret har med den nye ballbingen videreutviklet 
utearealet ved barnehagen og skolen slik at barn og elever kan 
stimuleres til fysisk aktivitet. Dette er målsettinger som nedfelt 
i kommuneplanen for Hitra kommune.

God jul ønskes dere 

fra kommunikasjonsenheten 

i Hitra kommune!

Hilsen

Wiviann, Steinar, Veronica, Terje, 

Margrete og Ann Louise. 

Ikke tilstede på bildet: 

Ingeborg, Eskild og Kristian.

Demninga ved 
Strandavatnet er ferdig

FAKTA – VANNBEHANDLINGSANLEGG:

• Total årsproduksjon 1,5 mill m3 vann
• Betongdemning på østenden av Strandavatnet
• Økt vannstand i Standavatnet med ca. 2 meter
• Nytt vannbehandlingsanlegg på vel 800 m2. 
• 2 høydebasseng med kapasitet på til sammen 
  6 000 m3 vann
• Vel 4 km vannledning fram til Hitra næringspark
• Estimert totalkostnad vannbehandling og framføring 
  ca. 100 mill. kr

Leder for Oppvekstkomiteen i Hitra kommune, Sigbjørn Glørstad, 
sto for den offesielle åpningen av ballbingen.

Ny ballbinge er åpnet ved 
Barman oppvekstsenter
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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: 8. januar 2017

Opplysninger om søkere kan bli gjort 
offentlig tilgjengelig i henhold til 

Offentleglova § 25

Side 10

Avdelings- 
leder 

sykehjem

Hitra kommune har ledig 

40 % stilling som avdelings-

leder ved bofellesskap, 

bomiljø 3, Hitra helsetun.

 

Stillingen som avdelingsleder 

kombineres med stilling i turnus 

slik at den samlet utgjør 100 %. Stillingen omfatter 

jobb hver 6. helg.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:
Kirsti Hammernes, arbeidsleder bomiljø 3, tlf 72 46 52 70 eller 
enhetsleder Anne Strøm, tlf 72 46 52 86.
 

Søknadsfrist: 8. januar 2017
 
Se fullstendig utlysningstekst og søk elektronisk via våre 
hjemmesider www.hitra.kommune.no.

Drifts- 
operatør

Hitra kommune har ledig 

100% stilling som Drifts- 

operatør ved vaktmester-

tjenesten ved Drifts- 

avdelingen i Hitra kommune.
 
Nærmere opplysninger om stillingen fås 
ved henvendelse til:
 
Håvard Strøm, ledende vaktmester på tlf 91 67 04 02 eller
kommunalsjef Ann-Magritt Glørstad på 
tlf 72 44 17 06 / 99 54 10 33.

Søknadsfrist: 8. januar 2017
 
Se fullstendig utlysningstekst og søk elektronisk via våre 
hjemmesider www.hitra.kommune.no.
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STILLING LEDIGHitra
kommune

Vil du jobbe som sykepleier 

i et tverrfaglig og aktivt ar-

beidsmiljø? 

Hjemmetjenesten i Hitra 

kommune søker en 

motivert og engasjert syke-

pleier til 100 % fast stilling 

med snarlig tiltredelse.

Hjemmetjenesten i Hitra kommune:
Hjemmetjenesten tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet. 
Tjenesten har døgnkontinuerlig bemanning og betjener også kommunens 
trygghetsalarmer. Det samarbeides tett med andre helsefaglige yrkesgrupper. 
Tjenestens mål er at brukerne skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. 
Vi arbeider etter en personsentrert tilnærming, der styrking av brukernes 
ressurser er et fokusområde. Det jobbes bevisst med tidlig innsats i form av 
hverdagsrehabilitering. Tjenesten jobber også med utprøving av velferds-
teknologiske løsninger. 

Kvalifikasjonskrav: 
• Norsk autorisasjon som sykepleier 
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig godt 
• Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav
• Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
• Førerkort klasse B 

Vi søker deg som:
• Har evnen til å se oppgaver og utfordringer
• Arbeider målrettet med arbeidsoppgaver
• Har gode kommunikasjonsevner
• Er selvstendig, løsningsorientert og fleksibel 
• Er faglig trygg, tar ansvar og kan veilede 
• Trives i et aktivt miljø

Vi tilbyr:  
• Tredelt turnus 
• Et trivelig, stimulerende og tverrfaglig arbeidsmiljø 
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i en organisasjon i utvikling
• Muligheter for videreutdanning
• Lønn etter tariff og lokale lønnstilbud til faste ansatte 
• Dekning av flytteutgifter i henhold til kommunalt reglement
• Hjelp til å skaffe bolig
• Velferdstiltak
• God pensjons- og forsikringsordning
• God barnehagedekning

Politiattest må fremvises før tiltredelse i stilling.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til 
enhetsleder Ranja Sjøset Wahl på telefon 904 07 315 / 72 46 52 67, 
eller avdelingsleder Heidi Larssen på telefon 72 46 52 52.

Søknadsfrist: 8. januar 2017

PP- tjenesten i Sør-Fosen søker 

PP-rådgiver/ spesialpedagog

Vi søker pedagogisk- psykologisk rådgiver/spesial-

pedagog til 60 % fast stilling med snarlig tiltredelse. 

Stillingens foreløpige oppmøtested er på Frøya.

Om PP-tjenesten i Sør-Fosen:
PP-tjenesten i Sør-Fosen er en felles interkommunal PP-tjeneste for kommunene 
Frøya, Hitra og Snillfjord. Samarbeidet er regulert i en egen vertskommuneavtale 
der Hitra kommune er vertskommune for tjenesten. Tjenesten har hovedkontor 
i kommunesenteret på Hitra (Fillan), med lokalkontorer på Frøya (Sistranda) og 
i Snillfjord (Krokstadøra). Enhetsleder har tjenestested på 
Hitra. Tjenesten har 4.7 fagstillinger, 80 % lederstilling 
og sekretær i 50 % stilling. I tillegg administrerer 
tjenesten logopedi. Tjenesten deltar i utviklings- 
og forbedrings-arbeid innen oppvekstsektoren 
i de tre kommunene, og samarbeider med 
andre tjenester for barn og unge.  

Arbeidsoppgaver:
PP-tjenestens mandat er hjemlet 
i Barnehage- og Opplæringsloven. 

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:
• Sakkyndig utredning, veiledning og oppfølging i 
  barnehage og skole.
• Bistå barnehage og skole med organisasjons- og kompetanseutvikling med 
  tanke på barn med særlige behov. 
• Bidra til tidlig innsats i barnehage og skole sammen med andre tjenester. 

Kvalifikasjoner:
• Utdanning på masternivå innenfor spesialpedagogikk, psykologi eller lignende
• Alternativt annen relevant pedagogisk utdanning med videreutdanning innen 
  spesialpedagogikk, pedagogikk eller psykologi
• Ved relevant realkompetanse kan kravet om mastergrad/videreutdanning fravikes
• Personlig egnethet vil tillegges stor vekt
• Søkere med utdanning fra andre land må ha godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 
  for utenlandsk utdanning fra UDIR
• Har bestått Bergenstest (C1), eller tilsvarende høgskoleutdanning i norsk
• Har erfaring fra barnehage og/eller grunnskole 
• Erfaring fra PPT eller annen relevant erfaring fra arbeid med barn og unge er 
  ønskelig
• Har førerkort kl. B og disponerer egen bil 

Vi ønsker en medarbeider som:
• Kan arbeide selvstendig og i team
• Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Er ansvarsfull, pliktoppfyllende og fleksibel
• Ser helheten og den enkeltes behov

Vi tilbyr:
• Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk og lokale lønns-
politiske retningslinjer
• God kommunal pensjons- og forsikringsordning
• Muligheter for videreutdanning i tråd med kompetanseløftet i grunnskolen
• Hjelp til å skaffe bolig
• Dekning av flytteutgifter etter internt reglement
• God barnehagedekning 

Politiattest må framvises før tiltredelse i stilling. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte leder Unni Brevik 
på telefon 72 44 17 74 / 416 25 067 eller på e-post unni.brevik@hitra.kommune.no.

Søknadsfrist: 8. januar 2017 

Sykepleier

PP-rådgiver/
spesial- 
pedagod
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Sentrale mål i partnerskaps-
avtalen er nedfelt i partner-
skapsavtalen. Her står det at 
barna skal
- Bli kjent med museet hva 

et museum er og kva som 
finnes der

- Øve seg på å være publikum
- Få nye erfaringer, skape undring 

og lære nye begrep
- Gi barna anledning til å bli kjent med 

tradisjoner innen bomiljø, byggekunst og 
håndverk

Alle barnehager er forpliktet til å drive sin 
virksomhet i tråd med barnehageloven og 
Rammeplan for barnehagen. Partnerskaps-
avtalen med Kystmuseet dekker sentrale 
målsettinger slik som, rike erfaringer med 
kunst, kultur og estetikk, mangfold og mulig-
heter for sansing, opplevelse, eksperimen-
tering, skapende virksomhet, tenking og 
kommunikasjon.

Alle barn i barnehagen besøker Kystmuseet 
etter en fastsatt plan. Det er 4-åringene 
som er på besøk i Flatvika. Folket i Flatvika 
er ei utstilling om en flergenerasjonsfamilie 
som bor på en typisk liten gård et sted på 
Trøndelagskysten i året 1920. På denne 
tida er det et viktig tidsskille her på kysten: 
Overgangen fra den gamle, tusenårige kyst-
kulturen og til vår moderne tid. Når barna 
kommer til Flatvika, kan de få møte noen av 
dem som bor der.

I utstillingen besøker barna naustet og 
stuahuset og det vesle saufjøset. Etter hvert 
treffer de også flere av menneskene som 
bor her, og de kan gå inn i naustet og hilse 
på far og sønn som steller med fyringen. 
Barna treffer også ho gammel-Karen 
Flatvika, som sitter inne på kjøkkenet. 

Fillan barnehage på 
besøk i Flatvika

I Flatvika treffer barna ho gammel-

Karen Flatvika, som sitter inne på 

kjøkkenet.

I naustet i Flatvika er 
det spennende å se 
på fyringen.

«Folket i Flatvika» 
er en av utstillingene ved 

Kystmuseet i Sør-Trøndelag. 
Fillan barnehage har utviklet en 

partnerskapsavtale med museet, 
som blant annet innebærer 

faste besøk på museet 
i Fillan.

Spente barn gleder seg til 

å gå på utstilling ved Kystmuseet 

i Sør-Trøndelag.

Av styrer i Fillan barnehage, Toril Fjeldvær


