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Anita Øverland
var én av deltagerne
på årets UKM.
Les mer på mitdsidene.
Foto: Dagfinn Vold
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Trafikksikkerhet –
viktigere enn vi tror?

Trafikksikkerhetsplanen for Rennebu kommune skal
revideres og det er bedt om innspill på forbedringer fra
dere som beveger dere rundt om i Rennebu kommune.
Nye skoleelever skal begynne til høsten, der 6-åringene
har vanskelig for å vurdere fart og avstand. Mange elever
har rett på skyss til skolen; 1. klassingene har rett til skyss
når de bor mer enn 1 km unna skolen. De eldre elevene får
dette når de bor mer enn 4 km unna. Busstoppet bør være
trygt: eleven må kunne gå på og av bussen uten å måtte ut i
veien. Statens Vegvesen anbefaler at bilvei med fartsgrense
over 40km/t ikke bør krysses av elever. På veier med fartsgrense 30 km/t er det ikke nødvendig med spesielle tiltak
for ferdsel langs veien. Statens Vegvesen kan gi støtte til
trafikksikkerhetstiltak når kommunen har en plan på disse.
Vi vil revidere planen før neste søknadsfrist til høsten.
Neste skoleår vil stoppestedet for skolebussene foran Rennebuhallen flyttes fordi samfunnshuset skal rehabiliteres
og ombygges. I den forbindelse vil arealene rundt hallen
sperres av sikkerhetsmessige årsaker. Kommunen sammen
med de berørte vil parallelt jobbe med å finne en permanent løsning til busstopp hvor det ikke er annen kryssende
trafikk. Arealet foran hallen blir opplevd av skolen som
utrygt, for det er vanskelig å holde barn og andre trafikanter
atskilt.
Trafikksikkerheten påvirker også i hvilken grad vi setter igjen bilen hjemme og beveger oss på annen måte.
Trondheim kommune er best i klassen med en økning på
25% mer sykling. De har satset på en stor utbygging av
sammenhengende sykkelveier – i alt 180 km. De har også
opphevet aldersgrensen for skolesykling. Det er informert
om og tilrettelagt for sykling med bl.a sykkelstativer ved
skolene.

Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann
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Rennebu kommune har muligheten til en bedre tilrettelegging for syklende og gående i sentrumsområdene når
E6 flyttes. God belysning og skilting vil gi attraktive sentrumsområder. I grendene er det dessverre begrenset med
sykkel- og gåmuligheter da det ikke er utbygd atskilte gangog sykkelveier. Dette påvirker bevegelsesfriheten for barn og
eldre, som ikke kjører bil, og som ønsker å ha sosial kontakt.
Eldre hører de bilistene og mange føler seg derfor utrygge.
Barna får også begrensinger i sosial omgang. Det fører til
at foreldrene må kjøre selv om det hadde vært best både
miljø- og helsemessig om barna kunne ha dratt på egen
hånd. Statens Vegvesen har ikke villet prioritere utbygging
av gang- og sykkelveier i grendene i Rennebu. Det har vært
begrunnet med at det ikke har vært alvorlige ulykker med
myke trafikanter innblandet hos oss.
Kollektivtilbudet i Rennebu er et tilbud som flest unge og
kvinner benytter seg av. AtB har tatt bort bestillingstransporten, og tilbyr stort sett en avgang morgen og kveld som
skal korrespondere med toget. Innsparinger de må gjøre i
Rennebu på grunn av overskridelsene fører til at kollektivtilbudet dessverre er bortimot rasert. Dette bør kanskje være
en ekstra begrunnelse for å tilrettelegge for trygge gang- og
sykkelveier langs riksveiene våre, slik at de som fortsatt er
spreke kan forflytte seg uten risiko. Statens Vegvesen sin
prognose om trafikkutvikling i Trondheimsområdet viser
at personbiltrafikken vil øke med 35% til 2050. Dette sier
oss at trafikken vil øke også utenfor byen – med tilhørende
trafikksikkerhetsbehov.
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Hva skjuler seg i fisken?
4. klasse ved Voll skole hadde en variert og praktisk undervisning i naturfagtimene i forrige uke.

For 4. klasse ved Voll skole stod disseksjon av ørret på programmet. Med
det kom kunnskapen inn gjennom
praktisk handling med redskaper og
funn i undersøkelsene. Elevene brukte
pinsett, sylkvasse skalpeller og stereolupe.
Laksefiskens særtegn
— Vi startet med å måle lengde og
veie hver vår fisk. Så prøvde vi å gjenkjenne finnene og sette navn på dem,
forteller lærer Håvard Rogogjerd.
Fiskebildet de fant var på engelsk, så
derfor måtte de oversette de ulike navnene til norsk. De fant ryggfinne, brystfinner og gattfinner. De fant også fettfinnen, som er et spesielt kjennetegn
ved ørret og andre laksefisker.
— Etterpå måtte alle åpne buken
på hver sin fisk. Vi brukte latexhansker,
skalpell og pinsett (+ plaster...). Vi fant
hjerte, svømmeblære, tarmer, bæsj,
gjeller og lever. Dette var litt uvant og
ekkelt til å begynne med, men etter
hvert ble vi vant, sier Rogogjerd.
Fiskens hjerne
Den andre dagen arbeidet de med
fiskehodet. De tok ut tunga og hjernen.
— Tunga så vi på i stereolupa. Da
kunne vi se at tunga hadde kvasse
mothaker på spissen. Slik kan ørreten lettere fange og holde fast maten
sin. Smart! Vi studerte også fiskeskjell i
lupa. Fiskeskjellene har noe som ligner
årringer.
— Vi så best hvordan hjernen var
formet mens den fremdeles var inni
hodet. Det så ut som hjernen til ørreten
var delt opp i tre deler. Vi lette også etter
otolittene. Det er noen små kalksteiner som sitter bak hjernen. Disse har
årringer og kan si oss noen om fiskens
alder. Da vi var ferdige med de kirurgiske inngrepene var tiden kommet til å
skrive en rapport om det vi hadde gjort.
Denne skrev vi på data, og vi limte inn
bilder som vi tok under disseksjonen,
forteller Rogogjerd.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Håvard Rogogjerd
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Kom til varm hytte!
– start aggregatet med
mobil-app
Med den norskutviklede
SignaturBox™ sammen med
DieselCraft Greenline™
strømaggregat tar du kontroll
over strømmen på hytta!
Du blir din egen E-verksjef
se www.hyttekraftverket.no

Graving – Planering – Transport sommer/vinter
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser

Male hus? Lei lift hos oss!

J. O. Vognild
Nerskogen, 7393 Rennebu
mob 416 54 516 – john.ovogn@getmail.no

Har du dine
forsikringer
i orden?
Ring oss på telefon
72 42 82 50 for en
gjennomgang!

gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Fagdag med fokus på sau
Bææææææ - dette er uttalelsen til fornøyde sauer som
bor oppi Hæverstølsåsen,
Gisnåsen og på Bottenhaugen,
Innset.
Forrige onsdag var 36 stk nysgjerrige
og interessert gårdbrukere samlet til en
fagdag med fokus på sau og saufjøs, i
regi av Oppdal Landbruksrådgivning
og Fjellandbruksprosjektet.
Ombygd kufjøs
Lammeprodusentene Lise Renate
Hæverstøl og Arnulf Toresen, har i dag
250 vinterfôra sauer. Med utgangspunkt
i kufjøset fra 1978, og lysten til å satse
på sau på heltid, gjorde sitt til at de
valgte å bygge om fjøset, en plansilo og
gammelfjøset, til sau. Med stor egeninnsats og lure løsninger, så er sauefjøset hos Lise Renate og Arnulf, et bevis
på at man kan få til gode løsninger,
uten alt for store kostnader. De valgte å
beholde den andre plansiloen som blir
brukt som fôrlager, og utfôringen foregår manuelt med hjulgrabb.
Foruten norsk kvit sau, så har de ca
35 stk av rasen gammelnorsk sau, som
iflg Arnulf er «hobby». Og om ikke lenge kommer et av de viktigste investeringene til gårds; nemlig gjeterhunden.
Kroken Bakeri: Der det er hjerterom,
er det husrom
En bedre lunsj ble fortært på Kroken
Bakeri, og det skal sies: Der det er hjerterom, er det husrom. Trangt om plassen var det, men både mette og godt
fornøyde ble alle!
Nytt sauefjøs i slipplaft
Det er mange år siden sist det
ble bygd et laftet fjøs på Innset, men
på Bottenhaugen hos Britt Haarr
og Sveinung Eithun, står det et nytt
sauefjøs i slipplaft. Inspirasjonen
fikk de på en studietur til Vingelen,
for noen år tilbake med Oppdal
Landbruksrådgivning. Fjøset rommer
230 sau i tillegg til de 30 i gammelfjøset,
og har nå vært i drift i tre år. Tømmer
kommer fra egen skog, og det er mange Petter Smartløsninger i fjøset bla.
møbeltapper som får lammingsgrindene til å stå stødig, uten verken spiker

Britt Haarr og Sveinung Eithun er godt fornøyde med sitt nye sauefjøs i slipplaft.

Folksomt i fjøset. Det er stor interesse for fagdag med fokus på sau. Dagen samlet folk fra
både Tynset, Oppdal og Rennebu.
eller tau.
Fjøset som arbeidsplass
I planleggingsfasen av fjøset, la
Britt og Sveinung stor vekt på å tenke
igjennom løsninger som var tilpasset arbeidshverdagen deres. Fjøset er
arbeidsplassen, og derav ble løsninger valgt ut i fra dette: bla med valg av
materialer (innredning i tre, plastrister
til gulv), drivganger ute ved veggene,
støyskjerming, god plass til både sau og
folk mm.
I tilknytning til nyfjøset, er det bygd
fôrsentral som i tillegg kan brukes
både til avlastningsareal i lamminga
og til opptining av frosne rundballer.

Fôringsanlegget ble nylig montert, og
vil på sikt gi muligheter for helautomatisk utfôring.
Planlegging og norsk lammekjøtt
Dette er to ulike fjøs, men felles for
begge, er god planlegging og gjennomtenkte løsninger, med en stor egeninnsats. Her lyser det av lyst og vilje til å
satse på framtiden som lammeprodusenter. Det er gårdbrukere som dette,
som gjør at vi også fremover kan spise
norsk lammekjøtt!
Tekst og Foto:
Anne Karin E. Botnan,
Oppdal Landbruksrådgivning
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Velkommen til vår kafé og vårt bakeriutsalg

Åp

nin

på Torget på Berkåk
Åpning v/ordfører Ola T. Lånke

fredag 13. mars kl 10.
Gratis bålkaffe hele dagen.
Gratis kake til de 40 første!
Åpn.tider åpningshelga:
fredag 13. mars kl 10-18 og lørdag 14. mars kl 10-16

Åpningstilbud

Gulrotkake

kr 50

Stig`s rugbrød kr 25

Bakerikaféen
Torget på Berkåk, tlf 724 27 123
Åpn.tider: man-fre 10-16 – lør 10-14
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Storslått jubilering på Innset
Lørdag 28. februar var det
stort fellesjubileum på Innset,
da 12 lag/organisasjoner i
Innset og Ulsberg krets fylte
runde år.
Innset og Ulsberg er et samfunn
med stort engasjement, som er flinke til å stå sammen for det de tror på.
Fellesjubileet var et godt eksempel
på det gode samholdet, og det møtte
130 feststemte personer i alle aldre til
kvelden. Det ble både en trivelig og
interessant kveld, der en lærte mye om
hva frivillighet betyr i et grendesamfunn. I tillegg til at hvert jubilerende lag
fikk presentere seg, var det også utstillinger fra noen av lagene.
Ét av de eldste
Det eldste skytterlaget i landet ble
stiftet på 1840-tallet. Innset skytterlag,
som i starten bar navnet Indset skytterforening, ble stiftet så tidlig som i
1864, og er dermed ét av de eldste i
landet. Overbygningen Det Frivillige
Skyttervesen ble stiftet i 1893.
I starten var de med i Nord-Østerdal
skyttersamlag, men i 1925 meldte
de overgang til Gauldal skyttersamlag. Trond Jære overrakte på vegne av
Gauldal skyttersamlag et skjold og
diplom signert av skytterpresidenten til
Innset skytterlag ved leder Gunn Eva
Melby.
Underholdning og god mat
Som seg hør og bør på en slik
festaften, var det mye god underholdning. Innset hornmusikk (90 år) spilte,
Både Innset skole og barnehage og
Blåveisen kor og hobby sang, og det var
sanginnslag fra Kvikne songlag. Det har
alltid vært nære bånd mellom Innset
og Kvikne helt fra gruvetiden for 400 år
siden.
Matserveringen var også lokalt
forankret, med bl.a. spekemat fra
Hognamat.
Det ble påstått at da samfunnshuset
ble åpnet for 30 år siden, ble det protokollført at det ved jubileum skulle
danses ved bordene til Smurfemusikk.
Om det stemmer vites ikke, men det ble
danset...
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Jan Helge Lien

Gunn Eva Melby (leder i Innset
skytterlag) delte ut premier til deltakere på innendørsskyting.
Tond Jære hadde med oppmerksomhet fra Gauldal skyttersamlag til
Gunn Eva Melby i Innset skytterlag.

Innset idrettslag var ét av lagene
som hadde utstilling.

Ordfører Ola T. Lånke overrakte
blomster og sjekk fra Rennebu kommune til leder i Innset og Ulsberg
grendalag Morten Eggan - på vegne
av alle jubilantene.
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Årets UKM her i Rennebu hadde et veldig høyt nivå, og det var ingen
lett oppgave for juryen å plukke ut de som skulle gå videre til UKMs
fylkesmønstring på Støren den 26. april.

Impone

Det var færre sceneinnslag enn på fjorårets lokalmønstring, men til gjengjeld var det et
imponerende nivå både på aktørene og på gjennomføringen av mønstringa. Det er imponerende at en liten kommune som Rennebu har så høyt nivå blant unge artister, og kulturskolen
er her en viktig aktør.
De som gikk videre
Brannjfale (bilde 4) med Eir I. Dragset, Ellinor Gunnes, Ragnhild Gjermundsdatter Kvam,
Sander Pedersen Havdal og Robert Ryan - Burn baby burn (country).
Kristi, Carl Oscar og Succesful Failure (bilde 9) med Carl Oscar Rokkones, Eirik Rønning,
Eskild Moseng, Kristi Nyhaug, Thomas Lyseth og Tormod Bergsrønning - Sing (rock).
Mediagruppe 2 (bilde 3) med Emil Jerpstad, Fredrik Hage Bye, Håvard Ramlo, Kristoffer
Engesmo, Ron Grønvold og Steffen Vanvik - filmen MediaCart (stop-motion action-komedie).
Improved (bilde 7) med Andrea Grøtte, Anita Øverland,
Anne Haugen Olsen, Ellinor Gunnes, Fredrik Holte
Kvendbø, Kristian Emstad Bøe og Ragnhild Gjermundsdatter
Kvam - Sweet Child of Mine (rock).
Lodi (bilde 2) med Anders Olsen, Markus Nyberg, Petter
Olsen og Terje Løfshus - Banden og Kobberhjerte (punkrock).
Marcus Karlsen (bilde 1) med tegningen Fuglehjem.
Victoria Asphaug og Kristi Nyhaug (bilde 5), Mjuken
Storband (bilde 6) og Ragnhild Gjermundsdatter Kvam
og Marit Ingul Rønning (bilde 8) var også blant de som
deltok på mønstringa.
Av Dagfinn Vold
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Sommerjobber
for ungdom
Også i år åpner Rennebu kommune dørene for ungdommer
som vil ha sommerjobb. 36
sommervikarer skal fordeles
på barnehager, teknisk drift,
kirkegårdsarbeid, sykehjem
og Barnas Naturverden.
Rennebu kommune har i mange år
satset på å tilby sommerjobber til ungdom, og ordningen har fått mye positiv
omtale. Ungdommene har trivdes godt,
og samtidig fått positive opplevelser og
bedre kjennskap til kommunal virksomhet.
Sommerjobbene er fordelt innenfor
følgende enheter:
•
6 sommerjobber ved Innset
og Vonheim barnehager. Fordelt 2
ved Innset (uke 26,31,32,33) og 4 ved
Vonheim (uke 26-33)
•
11 sommerjobber ved Teknisk
(uke 26-33). Ønskelig med bakgrunn i
byggfag, elektro, maling, rørlegger eller
mekanikk. Minst to må ha førerkort for
minimum traktor. Jobbene blir tildelt
i 3 eller 4 uker sammenhengende. En
av jobbene er renhold, derfor ønskelig
med noe erfaring fra renhold.
•
2 jobber innenfor kirkegårdene
i kommunen (uke 26-28 og 31-33)
•
2 jobber innenfor Barnas
Naturverden (uke 27-29). Vedlikehold
av hytter: beising / tetting og rydding
rundt hytter. Vedlikehold av stier: merking, rydding, skilting og merking av
”nye” stier. Ønskelig at du har førerkort
og disponerer bil, samt erfaring fra denne type arbeid.
•
4 sommerjobber ved Voll barnehage og Voll SFO (uke 26-33)
•
Elever som i dag går i 9. og 10.
klasse har mulighet til å søke sommerjobb i uke 27-32 ved Rennebu sykehjem. 11 elever vil få tilbud om jobb.
Perioden vil bli oppdelt i 2 perioder på
3 uker.

Flyktningekoordinator informerer
Når jeg spør hvordan våre 22 nye bosatte trives etter sin første
tid i Rennebu, bekrefter de alle Rennebus slagord. De uttrykker
glede og takknemlighet over å få bo i Rennebu.
Nå kan det si like mye om forholdene de kommer fra, og vi skal ikke slå oss på
brystet og si vi er gode nok på bosetting, inkludering og menneskelig varme. Men
jeg vil benytte anledningen til å si takk på vegne av Rennebu kommune til alle dere
som har bidratt til at våre nye venner trives her!
Den videre planen for bosetting i Rennebu er i kortform som følger:
• Kommunestyret svarte ja på anmodning i 2014 om å bosette 10 nye
flyktninger. Vi greide 3.
Her er «reglene» slik at familiegjenforente kommer i tillegg. Vi bosatte totalt
10, men altså kun 3 uten familie her fra før. (Grunnen til at vi ikke greide alle
10 er mangel på boliger)
• Kommunestyret svarte også ja på anmodning i 2015 om å bosette 10 nye
flyktninger. Totalt i 2015 er det en forventning hos IMDI (Integrerings og
mangfoldsdirektoratet) om at vi skal bosette 17 dette året. Utover dette er
det pr i dag ikke gjort noen vedtak om nye bosettinger.
• Kommunestyret vedtok i 2013 å søke om midler fra den statlige ordningen
om «boligbygging for vanskeligstilte på boligmarkedet». Vi fikk tilslag, og
byggingen er nå kommet godt i gang.
• Første prioritet for boligene i Lerkeveien er nå å bosette flyktninger som pr
i dag venter i et mottak med godkjent oppholdstillatelse. (Videre bosetting i
nye kommunale boliger vil bli behandlet ordinært og kontinuerlig etter
behov)
Flyktningetjenesten ledes av koordinator Ragnhild Øverland som vanligvis jobber mandag, torsdag og fredag i en 60%-stilling. I tillegg bruker vi en del av integreringstilskuddet på ekstra ressurs for helsesøster Bjørg Kjøllesdal. Nytt er også
at noen ressurser blir knyttet direkte til teknisk bistand. Her er vaktmester Arnt
Storeng disponibel til hjelp og veiledning i bosettingsfasen. Både koordinator og
de som skal lære seg «å bo på norsk» skal få nyte godt av dette grepet. Ellers er det
daglig et ordinært godt arbeid i alle enheter for å ivareta de bosattes behov for ordinære tjenester på lik linje med alle Rennbygges rettigheter.
Ressursene som benyttes i flyktningetjenesten er hele tiden i endring. Vi ønsker
oss mer over i et synlig teamarbeid. Det er fint for koordinator å lære nye ting ved
å prøve nye ting, men det er svært tilfredsstillende for alle parter å ha kompetanse
med det en driver med. Jeg gleder meg til fortsettelsen og jobber daglig for at ressursene både økonomisk og menneskelig stadig blir bedre forvaltet. Vi vil selvsagt
søke å videreutvikle det tette samarbeidet med voksenopplæringen i Rennebu. Den
er god, og den er uhyre viktig i alt integreringsarbeid uansett hvilken nasjon nye
Rennbygge kommer fra.
Ta kontakt om du har spørsmål eller vil bidra på noen måte i Flyktningetjenesten.
Veivisere (les om dem på kommunens hjemmesider) har vi bruk for. Det vil også bli
et fellesarrangement med Frivilligsentralen også denne våren. Vi ser fram til kultur
og trivsel i et fargerikt fellesskap!

Se kunngjøring side 15!
Av Mona Schjølset
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Ragnhild Øverland
Flyktningekoordinator Rennebu
482 76 037 / ragnhild.overland@rennebu.kommune.no

4 ganger tvillinger
Dersom man besøker barnehagen på Voll er det stor sannsynlighet for at man begynner å lure på om man ser dobbelt. Her er
det nemlig for tiden fire tvillingpar, og til sammen utgjør de en
fjerdedel av ungene ved barnehagen.

Oppmerksomme og
utviklingsstøttende
foreldre
Både Rennebu og Oppdal kommuner er med i programmet ”De utrolige
årene”, og har gjennom dette tilbudt en
rekke kurs for småbarnsforeldre. I slutten av mars starter man opp med kurs
spesielt tilrettelagt for foreldre med
barn i alderen 2-6 år.
- Det er jo gjerne denne alderen vi
omtaler som trassalderen, og på kurset vil vi fokusere på hvordan foreldre
kan møte dette på en fornuftig måte
med tålmodighet og forståelse, sier
Grete Heidi Rønning, som er DUÅgruppeleder i Rennebu.

Fire x to på ett brett: Erlend og Ragnhild Uv, Sondre og Ivar Hamre Gunnes,
Niklas og Kristian Hårstad, Johannes og Leah Kvakland Kristiansen.
- Nå er det så vidt jeg husker mer
enn ti år siden sist vi hadde tvillinger
i barnehagen, så vi syns det er ganske
godt gjort at vi plutselig har fire par ja,
sier Bente Håker Stavne, som jobber
på storbarnsavdelingen ved Voll barnehage.
Forsinket formiddagsmat
Sondre og Ivar Hamre Gunnes er
fem år og skal begynne på skolen til
høsten. De hører til på storbarnsavdelinga sammen med Ragnhild og Erlend
Uv på fire år. Disse fire er jo fullt klar
over at de skal få en journalist på besøk,
og har det helt klart hvordan de skal
gjøre det på bilde, og at de skal svare på
spørsmål.
Da er det litt verre med de minste,
for her er det noen som må vekkes opp
fra en god formiddagslur, mens de to
andre er helt klare for formiddagsmat...
Kristian og Niklas Hårstad er yngst
av tvillingparene med sine 1,5 år, mens
Leah og Johannes Kvakland Kristiansen
nylig har fylt to. Ingen av disse har vel
noen særlig formening om hvorfor formiddagmaten må utsettes en stund
denne dagen, men med god hjelp fra
de eldste tvillingene får vi organisert et
flott gruppebilde.

Snekker og politi
De ansatte ved barnehagen syns
også det er artig med så mange tvillinger, men innrømmer at det kan gå litt i
surr med navn innimellom.
- Ja, spesielt med de to tvillingparene som er gutter kan det bli feil navn
av og til. Vi har jo noen kjennetegn på
dem, men det er ikke så lett å komme
på i farten, sier Elfrid Skjerve.
De eldste tvillingparene syns heller
ikke det er spesielt sensasjonelt å snakke om det å være tvilling. Det er jo tross
alt noe de har vært helt fra de ble født,
så det er de vant til. En fordel de kan
komme på er at det er kjekt å ha noen
å leke med bestandig, men det har de jo
på barnehagen uansett, så det er heller
ikke noen stor sak å prate om.
Noe de imidlertid gjerne vil snakke
om er fremtidig yrkesvalg, for dette er
noe de allerede har bestemt seg for.
- Vi skal bli politi, forteller Ivar (eller
var det Sondre...?).
- Og vi skal bli snekkere, forteller
Ragnhild og Erlend samstemt.
Dermed er det fastslått, så gjenstår
det vel bare å se om de fortsatt er like
samstemte når dagen kommer at valg
av yrke blir en realitet.

Gode erfaringer
Ifølge Rønning har man gjort seg
gode erfaringer med denne typen kurs
andre steder.
- Det er jo helt naturlig at ungene
tester ut grenser, og i denne alderen
utvikler de sin egen personlighet som
de tester ut både i forhold til foreldre,
søsken og andre. Ved å sette et positivt fokus på dette, og gjøre foreldrene
tryggere i forhold til grensesetting og
oppdragelse, opplever vi ofte at irritasjonsnivået blir lavere hos både barn og
voksne, sier Rønning.
Grupper
Den 19. mars starter man altså opp
kurs for foreldre i Rennebu og Oppdal,
og da er gruppearbeid en viktig del av
innholdet.
- Ved å jobbe i grupper, lærer deltagerne både av hverandre og av oss som
er kursholdere. Det er viktig å kunne
dra nytte av andre sine erfaringer, og
samtidig få mulighet til å ta opp spørsmål og problemstillinger man selv har.
I tillegg blir det en del praktiske øvelser
på kurskveldene, forteller Rønning.
Nærmere informasjon om kurset
finnes på rennebu.kommune.no, eller
ta direkte kontakt med Grete Heidi
Rønning.
Av Mona Schjølset

Av Mona Schjølset
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Vi ønsker Bakerikaféen
Tones Frisørsalong as
Tlf 72 42 74 68 / 941 90 714

Dame
Herre

Tilbud uke 10-12

Nyheedtre!
Ny og b
mobilbank

Last ned mobilbanken i dag.
Like trygt - bare enklere bank.

Berkåk, tlf 979 94 840
man-fre 7-23 lør 8-21

Torget, Berkåk
Innehaver Tone M. Lien

Nyåpning fredag 13. mars
Lørdag 14. mars åpent til kl 16
Chrysanthemum
Liljer
Granium
Hortensia
Tulipaner 15mix
Gerbera 10 stk
Flere gode blomstertilbud!

Edel servise

39,39,39,129,98,79,-

Black Design

1/2 pris

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17 – lør 10-14
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n velkommen på Torget!
Rennebua

Ny nettside?

AS
Torget, Berkåk – tlf 72 42 61 51

- vi skreddersyr siden
til ditt formål!

Vårnyheter i butikken!

÷20%

Vi feirer med
på Sandnes garn

Ta kontakt på 72 42 76 66 for
å høre hva vi kan gjøre for deg!

fredag 13. og lørdag 14. mars.
Ryddesalg
Bukser kr 250,Opp til ÷70% på en del varer

Birkas salgsutstilling på
Torget i Rennebu

Fredag 13.03 åpent
åpent kl.
kl. 10
10 -- 18
18
Lørdag 14.03
14.04 åpent
åpent kl.
kl. 10
10 -- 14
18

Pantone 202

Fotoutstilling
Innset fotoklubb

Åpent fredag 13.3 kl 10-18 og
lørdag 14.3 kl 10-14

Rennebumartnan
30 år i 2015
Velkommen
14. – 16. august 2015

-no bli det godt med
kaffe og winerbrød
tlf 72 42 77 48// 917 83 500
www.rennebumartnan.no
nasjonalt senter for kunst og håndverk

www.rennebu.frivilligsentral.no

Din lokale maler for tak og vegger

Brønnboring – Biovarmeanlegg

Jarno van Malsen

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com
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Ferievikarer helse og omsorg

Lærlingplasser 2015

Hovedarbeidsområder
Pleieoppgaver innenfor helse og omsorg

Beskrivelse av arbeidssted
Innenfor de ulike tjenesteområder i Rennebu kommune
iht fagplan i faget.

Vi søker ferievikarer innen hjemmesykepleien, hjemmehjelp, sykehjem (pleie, kjøkken, renhold), boliger
for fysisk/psykisk funksjonshemmede og avlastning
barn og unge

Vi søker lærlinger innenfor: Helsearbeiderfag, Barne- og
ungdomsarbeiderfag, IKT- servicefag, Institusjons-kokkefag, Aktivitørfag og Renholdsoperatørfag.

Ønskede kvalifikasjoner
Sykepleiere, vernepleiere
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter,
ufaglærte eller andre med relevant praksis eller
utdanning.
Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp
forutsetter førerkort kl. B.

Hovedarbeidsområder
Innenfor fagplanen i faget.

Søknadsfrist 22. mars 2015

kontaktperson for stillingene finner du på
http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

Ønskede kvalifikasjoner
Bestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2.
Vi ønsker motiverte lærlinger.
Søknadsfrist 6. april 2015

Info om søknadsrutiner, søknadsskjema og

Dette skjer i Rennebu!
12.03 Årsmøte håndballgruppa Hallandstuggu
14.03 Fest og revy m/Vennastranda Revylag
Rennbyggen Danseklubb
15.03 Larsrennet
Skistadion/R.hallen
15.03 Skidag
Bortstugguseåsen
16.03 Søndagsskole og Yngres
Misjonsh, Voll
18.03 Hyggekveld, LHL
Røde k.huset
20.03 Møte
Innset bedehus
20.03 taCo og QuiZkveld Fredheim, Grindal
21.03 Bibeltimer
Hoelsmoen
22.03 Møte
Hoelsmoen
22.03 Friluftsgudstjeneste
Rogogjerdsvora
21.-22.3 Sparebankcup, fotball
Rennebuhallen
22.03 Storfamiliesamling
Hoelsmoen
24.03 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
25.03 Årsmøte Voll grendalag
Staure
25.03 Rennebu pensjonistfor., møte
Samf.huset
26.03 Formiddagstreff
Staure
27.03 Basar, Stamnan grendalag Sandbrekka
28.03 Sanghelg NLM
Jutulstuggu
29.03 Sanghelg NLM
Hoelsmoen
30.03 Sanghelg NLM
Hoelsmoen

19.00

12.00
11.00
17.30
19.00
19.30
19.30
11-15
11.00
12.00
18.00
11.00
19.30
11.00
11.00
19.30
19.30
15.00
11.00

Småbarnstreff hver torsdag kl 12 på Frivillighuset
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 19.00
Partallsuker på Stamnan. Oddetallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.salen
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 i
Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness
på Rennebu Helsesenter hver mandag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver søndag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 i samf.salen
Spinning se timeplan på oppspinn.net
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Kafe Hyggen har åpent hver lørdag kl 12-15
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com
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KUNNGJØRINGER
Ilfjellet grunneierlag SA
36 sommerjobber for ungdom

Nå utlyses 36 sommerjobber for ungdom fordelt over 3
uker for den enkelte.
Sommerjobbene er innenfor følgende enheter:
A) 6 sommerjobber ved Innset og Vonheim barnehage.
Fordelt 2 ved Innset (uke 26, 31,32,33) og
4 ved Vonheim (uke 26 – 33).
B) 11 sommerjobber ved Teknisk (uke 26 - 33).
Ønskelig med bakgrunn i byggfag, elektro, maling,
rørlegger eller mekanikk. Minst to må ha førerkort
for minimum traktor. Jobbene blir tildelt i 3 eller 4
uker sammenhengende. En av jobbene er renhold
og ønskelig med noe erfaring fra renhold.
C) 2 jobber innenfor kirkegårdene i kommunen
(uke 26-28 og 31-33).
D) 2 jobber innenfor Barnas Naturverden (uke 27-29).
Vedlikehold av hytter: beising/ tetting og rydding
rundt hytter. Vedlikehold av stier: Merking, rydding,
skilting og merking av “nye” stier. Ønskelig at du
har førerkort og disponerer bil samt erfaring fra
denne type arbeid.
E) 4 sommerjobber ved Voll barnehage og Voll SFO
(uke 26 - 33).
F) Elever som i dag går i 9. og 10. klasse har mulighet
til å søke sommerjobb i uke 27 -32 ved Rennebu
sykehjem. 11 elever vil få tilbud om jobb. Perioden
vil bli oppdelt i 2 perioder på 3 uker.
• Rennebus nøkkelverdier er styrende for
organisasjonen
Vi tilbyr:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i
3 uker. Muligheter for inntil 4 uker ved Teknisk.
Ukene kan ikke deles opp
• Avlønning etter gjeldende tariff
• Opplæring blir gitt
For nærmere opplysninger:
Kontakt styrer Marta Hage ved Innset og Vonheim bhg,
tlf. 72 42 81 90, rektor Heidi Reitås Sæter ved Voll
skole og bhg, tlf. 72 40 25 80, leder Arne Meland ved
Teknisk, tlf. 72 42 81 51, leder Elisabeth Tamnes ved
Rennebu alders- og sykehjem, tlf. 72 40 25 21 og
personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf. 72 42 81 00.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen 22. mars 2015. Det må søkes på hver
enkelt jobb iht bokstav.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf. 72 42 81 00 eller postmottak@
rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova §25.

Innkalling til årsmøte 2015
26. mars kl 20.00 på Hallandstuggu, Berkåk.
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å
underskrive protokollen
3. Styrets årsmelding og regnskap
4. Disponering av årsoverskuddet etter innstilling fra styret
5. Jakt og fiske
6. Valg og godtgjørelse til styret
7. Eventuelt
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt til
Steinar Bakk innen 19 mars 2015.
Mobil: 997 42 475 – e-mail: bakk@combitel.no

Hyggekveld

i Røde Kors-huset
onsdag 18. mars kl 19.00

Allsang
Musikk av Rolf Erik & Co
Atle viser lysbilder fra turer
Gunn leser dikt
Servering av karbonader
Velkommen!

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved Martin Liens
bortgang. Ein spesiell takk til hjemmesykepleien for god og
omsorgsfull pleie.
Olav, Berit
Tusen takk for oppmerksomheten på min 80-års dag.

Ingfrid

Kvinnegruppas kulturpris

Vi ber om forslag på kandidater (vedlagt begrunnelse)
Aktuelle personer eller organisasjoner/lag som har arbeidet
aktivt for kulturlivet i Rennebu. Forslag sendes innen
28. mars 2015 til Solveig Træthaug tlf 926 46 471.
Kvinnegruppa i Rennebu

Tusen takk for din støtte til Lions´
forebyggende arbeid for barn og unge i Norge.
Også tusen takk til Rennebu
kommune for bidrag, samt til de som var med
som bøssebærere.
LC Rennebu
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 26. mars - frist for stoff 16. mars -

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Rennebu Nytt

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytts påskeutgave

kommer torsdag 26. mars,
og blir i tillegg til vanlig distribusjon sendt til alle
som har hytte i Rennebu og på Kvikne.
Frist for stoff er mandag 16. mars!
Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

På Rennebu.com får du oversikt over
det som skjer i Rennebu under
HVA SKJER?

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
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