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Sommervarer er på plass!
Div. fiskeutstyr – Sykkelhansker – Fotballstrømper – Leggbeskyttere – Drikkeflasker  

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

Hva ville 17. mai ha vært uten våre
korpsmusikere? De har en lang dag
med spilling på arrangement i alle
skolekretser. Takk skal dere ha!
Her musikerne representert ved 
Ingri Nyhaug, Mona Schjølset og
Linn Amalie Reirå Lund. 
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Vi må bry oss
Årets 17. mai-taler på Berkåk
var vår lensmann Stein
Bratseth. Han la i sin tale mye
vekt på det å bry seg om hver-
andre. Vi gjengir her et utdrag
fra Bratseth sin tale.

Det er et afrikansk ordtak som sier
at det skal én mann til å grave en
brønn, fire mann til å bygge et hus,
men det skal en hel landsby til å opp-
dra et barn.  
Hvordan skaper vi denne landsby-

en? Landsbyen er nabolaget, fotball-
klubben, skytterlaget, menigheten,
besteforeldre, tanter og onkler - et kol-
lektivt foreldreskap med voksne som
bryr seg og er tilgjengelig for flere enn
sine egne barn.
Vi må tørre å være foreldre og

voksne forbilder. Vi må tørre å fylle
opp barna med gode holdninger.
Tomme hus blir lettere okkupert. Vi må
fylle ”huset” eller barnet med gode
holdninger og god oppdragelse, før
noen andre ”okkuperer” huset med
f.eks. rus, rasisme og lignende.
Det er viktig at et samfunn som

Berkåk og Rennebu tar vare på alle, og
at vi ikke setter egne mål på hvem vi er
og hvem som er mest verdifull.

To nye tiltak har dukket opp i år,
som jeg har stor sans for. Det ene er
Kronprins Haakon som har satt i gang
et flott prosjekt - Dignity day. Dignity
betyr verdighet
Jeg er redd at vi i alt for stor grad

måler hverandre, ut fra bakgrunn, yrke,
utseende, klær, psykisk og fysisk funk-
sjonsevne. Det er så spennende å sette
lyset på våre innvandrere med positivt
fortegn, mange lykkes, som Alexander
Rybakk, Haddy (programleder for
Grand Prix), Vadim Deminov,
Alexander Tetty og John Carew.
Kan det være at vi har beboere i

Rennebu som vi ikke gir like stor verd-
ighet som de andre?  Hvordan takler vi
annerledeshet? Tar vi imot alle nye
borgere med verdighet og et åpent
sinn? Eller har vi tenkt – “du passer
ikke inn? Håper du flytter snart
igjen…”

Det andre prosjektet er Unicef, et
prosjekt de har kalt Den1ne – den ene
som bryr seg.  
Mange som har klart seg til tross for

noe – peker ofte tilbake på den ene. Vi
vil at Rennebu skal bestå av mange
”Den 1ne”: Den ene som går til den
enslige ensomme eldre, som tar vare
på gutten som faller litt utenfor, som
tar med seg jenta med en funksjons-
hemming på den turen hun ikke får til
uten hjelp, den ene som ser og tar litt
vare på den gamle mannen som lukter
litt vondt, er stor i kjeften og har et
skummelt rykte.
Et samfunn blir målt på sin evne til

å ta seg av de som faller utenfor.  Vi er
aldri sterkere enn det svakeste ledd.

For at vi skal få et godt samfunn er
vi avhengig av den ene – du og meg –
som ønsker å gi litt tid, som vil se med
et positivt glimt i øyet, som gir bort litt
respekt og anerkjennelse til en som
ikke er bortskjemt med å få det.  Ordet
RESPEKT betyr – å se på nytt/se en
gang til.  Klarer vi det?

Det gjør Rennebu til et varmere
samfunn! Et godt sted å være! Den ene
som bryr seg kan være av uvurderlig
betydning!

Vær med å bygg gode, solide og
trygge lokalsamfunn, og ikke la matri-
alisme og individualisme dominere.

Lensmann Stein Bratseth fra 
årets 17. mai på Berkåk.

Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:  post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

oorrddfføørreerr  BBjjøørrnn  RRooggssttaadd
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

BByyggggeessaakksskkoonnttoorreett
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NNAAVV tlf 73 43 74 10
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Skateboardskole på Berkåk
De som måtte tro at vi skal innføre et nytt skoleslag - kan bare slappe av. Det er snakk om et fire timers kurs, men kalles

altså skateboard-skole. Som de unge og spreke sikkert har registrert fikk vi i fjor en flunkende ny, gul skateboardrampe på
Berkåk. De ivrigste har tatt den i bruk for lengst, etter at is og snø forhåpentligvis har sagt takk for seg i denne omgangen.
Men nå får vi altså besøk av en virkelig proff lærer som skal vise kunsten å skate med brett. Læreren heter Henning Braaten og
er 4 ganger NM-mester i skateboard. Arrangementet vil foregå den 16. juni kl 17.00 – 21.00. Alle interesserte må møte opp,
enten for å prøve seg eller bare se på. Samme kveld planlegges det også torgarrangement på Berkåk, så vi håper det blir mye
liv og røre denne dagen. Flere opplysninger vil komme i neste nummer av Rennebu Nytt. Arr. Rennebu Ungdomsråd
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I Rennebu kirke ble vi tatt i mot av
sogneprest Tore Samuelsen og Kristin
Brekke (se bilder på
www.rennebu.kirken.no). Else Gunnes
fortalte om produksjonen og viste oss
rundt på Rennebu snekkeri, og i saue-
fjøset i Svendsgarden tok Siri, Anne
Helene og Jon Kvam i mot gruppene
etter tur. Arne Skjerve hadde parkert
en utgave av Terrengen her som elev-
ene kunne se på. Foreldre ved skolen
ble også aktivisert når Frøydis
Olaussen brukte fridagen sin på å vise
elevene rundt i kulissene på Rennebu
Nedre Handel - Joker. Fra en effektiv
og moderne nærbutikk gikk turen til-
bake i tid når elevene ble tatt i mot av
Arne og Sigrid Lundaløkk på
Gammelbua. Nede på skolen hadde
vår lokale kunstmaler Anne Lise Voll
utstyrt seg med malesaker slik at elev-
ene fikk prøvd seg som malere selv. I
tillegg ble skolen, barnehagen og
Rennebu kommune for øvrig som
arbeidsplass presentert av rektor. 
Midt på dagen hadde alle en felles

pause der Kjersti Kvam og Olaug
Reitås fra Bygdekvinnelaget stekte og
serverte hyllkaku til både store og små.

Fra skolen sin side, er vi opptatt av
å gi elevene våre gode opplevelser som
gir en tilhørighet til nærmiljøet de
vokser opp i gjennom ulike aktiviteter i
løpet av skoleåret. Dette gjelder om det
er turer ut i de flotte naturområdene vi
har tilgang til, eller om det er opplev-
elser som tar utgangspunkt i lokale
tradisjoner og kultur i prosjekter der de
estetiske fagene kommer til nytte.

På en slik skoledag som vi hadde

den 10. mai, kom tanken om entrepre-
nørskap og gründervirksomhet til syne
både i Rennebu snekkeri, hos Anne
Lise og med eksportproduktet
Terrengen. Landbrukets sterke posi-
sjon i Rennebu ble elevene også
bevisstgjort på, og at nærbutikk, skole
og barnehage er viktig for et levende
lokalsamfunn var ingen i tvil om etter
rundturen. Kirkas betydning for lokal-
samfunnet fikk også en naturlig plass i
sammenheng med resten av
stoppestedene.

Vi håper at elevene våre gjennom
slike opplevelser ser mulighetene og
kvalitetene som ligger i lokalsamfunn-
et. Dagens barn og unge er framtida
vår her i Rennebu, og dersom dette kan
bidra til at de kommer tilbake etter
endt utdanning og fører det gode liv på
bygda videre, er slike skoledager en
god investering.

Rennebu 3000 er et spennende pro-

sjekt som engasjerer innbyggerne våre
på ulike vis. Vårt arbeid med å skape
tilhørighet og identitet til hjemplassen
sin, håper vi er et bidrag for å nå mål-
setningen på lang sikt.

Vi vil rette en stor takk til alle som
stilte opp og var med og fylte dagen
med innhold. Tilbakemeldingene fra
elever og lærere som var med på rund-
en er udelt positive.

Av Heidi Reitås Sæther

Nærmiljøet i fokus
Mandag 10. mai hadde vi en spesiell skoledag på Voll skole.
Elevene ble delt inn i sju grupper med 10 – 11 elever fra hver
klasse på gruppene. Dagen ble brukt på en rundtur i grenda for
å vise noe av det folk har som sitt daglige virke i nærmiljøet. 

Else Gunnes viser rundt i Rennebu snekkeri as.

Lamming i Svendsgarden.
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Døgntlf 91 31 30 30

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Vi hjelper deg med
vårpuss av bilen!

Nyt sommeren ute! Leiekjøring innen landbruk
og lett anlegg!

Slått – Raking – Pressing – Stabling
Transport – Horisontalfresing
Kalkspredning – Gravearbeid

Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Einar Holden 975 08 544
Jan Eirik Holden 918 15 047

www.sundsetgard.no   

Bord juno kr 1198,-
Rundt bord, ø 100 cm. Bordplate i sort glass.
Stol lecco Stablebar stol  kr 598,-

aluminium og 
brun kunstfletting

Rennebu Songkor 40 år
Etter en travel vinter med mange opptredener
er koret i gang som aldri før. I anledning
korets jubileum blir det konsert i Samfunns-
huset på Berkåk 5. juni, der det vil delta invi-
terte kor og elever fra Kulturskolen. 

Tidligere dirigenter og kormedlemmer er også invitertet
denne kvelden. Under konserten vil to av korene synge
Brudeferden i Hardanger - en opplevelse i seg selv.
— Til høsten skal koret ha konsert i Rennebu kirke. Å

synge i kor er gøy og givende - og det forplikter, sier Johanne
Eggan i Rennebu Songkor.
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Søppel - alles ansvar! 
Redaksjonen i RN har fått flere

henvendelser fra personer som synes
det flyter vel mye søppel i veigrøftene
på Berkåk. Det virker kanskje som at
flere har blitt litt slappere til å legge
søppelet der det hører hjemme. 
Samtidig stilte en person spørsmål

om hvem som har ansvaret for å rydde
opp? Vedkommende oppfordrer alle til
å ta ansvar for sitt eget søppel, og
organisere rydding i sitt eget nærmiljø.

- red.

Kulturskolens vårkonsert!
I år er kulturskolens avslutningskonsert lagt til Håggåsætra i
Gisnadalen, tirsdag 8.juni klokken 18.00.

I år har vi lagt opp til at det blir en vandrekonsert med flere scener, og en
utstilling som elevene på visuelle kunstfag og grunnkurs har laga. I forkant av kon-
serten har vi jobbet med ensembler som pianoklubb (8 pianister), trommegruppe
og band, i tillegg til at flere elever får vise seg som solister med sine instrument.
Hjertelig velkommen! 

Inngang kr 50 for voksne, gratis for barn. Det vil bli kaffesalg i pausen.

Spa på
Berkåk
Tove Solem Helgemo starter
Frua Spa på Berkåk - en
spennende etablering.

Spa er en forkortelse for det latinske
"Salus Per Aqua" som betyr "helse
gjennom vann". — Faktorer som
stress, usunt kosthold, forurensing og
stillesittende arbeid gjør det ekstra
viktig med oaser av fysisk og mental
avspenning i hverdagen. Spa-behandl-
inger kan gi nettopp dette, sier Tove
Solem Helgemo.
— Frua Spa-behandlinger er basert

på naturlige stoffer, som vann og salt,
alger og oljer fra Pevonia Botanica, et
av verdens ledende merker innen Spa-
bransjen. Massasje og kroppsinnpak-
ninger renser kroppen for slaggstoffer,
virker forebyggende og er en pådriver
for god helse, sier Tove.
Tove flytter inn i nyoppussede lok-

aler samtidig som hennes mann Arnt
Roar flytter inn i VVS-butikken i
samme huset. Mari Øverland vil også
ha tilhold i lokalene til Frua Spa med
sin fotterapi.

Arnt Roar Helge-
mo åpner ny rør-
leggerbutikk i de
tidligere lokalene
til Byggmakker
på Berkåk.

Arnt Roar Helgemo
er en kjent person inn-
en rørleggerfaget i
Rennebu. I det siste
har han og hans ansatte også arbeidet
med å pusse opp lokalene der
Byggmakker tidligere holdt til. Den 31.
mai åpner de dørene inn til nyoppuss-
ede og lyse butikklokaler med fulls-
ortement VVS-butikk. 
— Jeg har lenge hatt en forret-

ningsidé om butikk, og vi har mange
kunder i Rennebu og områdene rundt.
Berkåk er derfor en sentral plassering,
og et strategisk utgangspunkt for oss.
Dessuten er det lavere arbeidsgiverav-
gift her i Rennebu enn i Midtre
Gauldal, sier Helgemo. 

VVS-butikk
I staben han får med seg i firmaet,

har mange arbeidet sammen før - og
de trives godt sammen. Kåre Andresen
og Bjørnar Toset vil betjene butikken,
som blir åpen alle hverdager og lørdag. 
Butikken blir en fullsortement VVS-

butikk. Her vil det bli en egen hytteut-
stilling, og de vil føre sortementet til
Hyttetorget.
De vil også satse på å tilby alt til

badet, som såper, handklær, belysning

med mer. De vil også ha utstyr for
data-planlegging av bad.

Rørleggere
Helgemo vil ha 3 rørleggere på hel-

tid, og de vil satse videre slik de gjør i
dag mot hyttemarkedet, privathus og
forretningsbygg.
— Vi legger stor vekt på kvalitet og

punktlighet, sier Helgemo

Solarvarme
— Vi vil også satse på alternative

varmekilder, og solvarme er et meget
interessant område. I tillegg vil vi
kunne tilby varmepumper, vannbåren
varme og biobrensel, forteller Helgemo
- som gleder seg til å ta imot kunder i
de nye lokalene med nymonterte
utstillinger.

Av Dagfinn Vold

Ny rørleggerbutikk

Bjørnar Toset, Kåre Andresen, 
Detlef Hasse, Geir Magne Johanen og
Arnt Roar Helgemo gleder seg til 
å flytte inn i nye lokaler.
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er fra 1. juni i lokalene 
hos Frua Spa 

(tidligere Byggmakker)

Åpent hver tirsdag

Ta med håndduk!

Ring for timebestilling!

Mob 913 43 836

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

Ta kontakt for timebestilling: 
Tove Solem Helgemo tlf 922 83 592

- en oase på fjellet!

Åpningstider:
Mandag: 12-19
Onsdag: 12-20
Søndag: 15-20

Helse er helhet – senk skuldrene hos meg. 
Jeg som driver Frua Spa er utdannet Spa-terapeut fra Norsk Prana Institutt i Trondheim.
Frua Spa har eget velværerom med massasjekar og steamsauna.

Introtilbud: 45. minutt rygg- og nakke massasje kr 300,-

Vi selger 
gavekort!

Vi åpner mandag 31. mai i  Byggmakkers tidligere lokaler på Berkåk



Kortfattet årsmelding
Rennebu kommune – 2009 
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INNLEDNING
Vi har også i år laget en kortversjon av kommunens årsmelding for å gi et lite bilde av kommunens virk-

somhet i 2009. Dette ved at de fleste tjenesteytende enheter har gitt en kort beskrivelse av sin virksomhet. 

Fra året 2009 nevnes spesielt følgende saker :  
• Åpning av Torget i Rennebu
• Joveien bofellesskap ble utvidet
• Oppstart på utbygging av Berkåk skole 
• NAV og barnevern ble samorganisert med Oppdal kommune
• Rennebu 3000 ble startet opp
• Nytt fullrenseanlegg på Berkåk vannverk 
• Energi- og klimaplan for Rennebu ble vedtatt
• Revidering av kommuneplanen 2009 – 2020

”Fra vogge til grav” kan beskrive omfang og mangfold i de kommunale velferdstjenestene. Et variert og
omfattende tjenesteapparat som fungerer 24 timer i døgnet 365 dager i året. Vi er en stor arbeidsgiver med ialt
240 stillinger fordelt på ca. 400 ansatte. I tillegg til drift og utvikling av velferdstjenestene har vi en viktig opp-
gave i å bidra til utvikling av kommunen slik at flere kan bo og arbeide her. Nedgang i folketall og endring i
alderssammensetning er vår største utfordring og skal denne utviklingen snu må vi videreføre og forsterke et
nært og godt samarbeid med næringsliv, organisasjoner og lokalsamfunn.    

Rådmannen vil på vegne av alle ansatte takke kommunens innbyggere for et godt samarbeid i 2009.

Birger Hellan
rådmann  

Joveien bofellesskap ble utvidet i 2009, og Tim Hansen fikk seg ny leilighet.
Her viser han Gunhild Romsås hvordan han spiller musikk fra Spotify. Foto: Dagfinn Vold



POLITISK STYRING
Kommunestyret har 21 medlemmer.

Etter kommunevalget i 2007 har kommune-
styret hatt slik sammensetning: Fellesliste
Høyre og Venstre 7, Senterpartiet 6, Kristelig
Folkeparti 4 og Arbeiderpartiet 4.

Formannskapet har 5 medlemmer:
Bjørn Rogstad (H og Venstre) - ordfører
Tora Husan (KrF) - varaordfører
Eli Krogstad (Fellesliste Høyre og

Venstre)
Knut Ingolf Dragset (SP)
Rune Olaisen (AP)

Knut Ingolf Dragset er leder i Utvalg for
miljø, teknikk og landbruk (MTL).
Solveig Anglen er leder i Utvalg for helse,

omsorg og oppvekst (HOO).

REGNSKAP
Rennebu kommune hadde et netto driftsresultat på ca. 6

mill. kroner i 2009 (Driftsinntekter minus driftsutgifter og
netto renter/ avdrag).  Ekstraordinære inntekter utgjorde 4,1
mill. kroner av resultatet.  

Kommunens regnskapsresultat ble ca. 2,5 mill. kroner
bedre enn budsjettert.
De fleste enhetene hadde mindre forbruk enn bud-

sjettert.  I tillegg fikk kommunen større skatteinntekter og
mindre renteutgifter enn budsjettert.

Kommunen har gode inntekter.  Samtidig har kommun-
en et meget høyt kostnadsnivå.  Det knytter seg usikkerhet
til en del viktige inntekter i årene framover.  Det er derfor
ønskelig å styrke kommunens reserver.   Det gode resultatet
i 2009 gir oss muligheter til å styrke reservene.

Samlede investeringer beløp seg til ca. 25 mill. kroner.
De viktigste prosjektene var oppstart av nybygg ved Berkåk
skole, opprusting av Torget, ny ambulansebase, nye leilig-
heter i Joveien bofellesskap og oppstart av nytt renseanlegg
ved Berkåk vannverk.

Slik fordeler kommunens driftsinntekter seg 
(ekskl. interne inntekter)

Mill. kroner
2008 2009

1 Skatter 58,4 61,8
2 Rammetilskudd 56 61,8
3 Andre driftsinntekter 58,8 70

Sum driftsinntekter 173,2 193,6

8 Årsmelding Rennebu kommune 2009

Slik ble driftsinntektene brukt
Mill. kroner

2008 2009
1 Lønn og sosiale utgifter 117,1 124,8
2 Andre driftsutgifter 45,7 48,2
3 Netto renter, avdrag og utlån 9,9 14,4
4 Netto avsetn./ investeringer 0,5 3,6
5 Ikke disponert mindreforbruk 0 2,6

173,2 193,6

Hvordan driftsinntektene ble brukt. %-vis fordeling

%-vis fordeling av driftsinntektene

Rådmann Birger Hellan, økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson, 
varaordfører Tora Husan (KRF), Knut Ingolf Dragset (SP), ordfører Bjørn Rogstad

(H), Eli Krogstad (V) og Rune Olaissen (AP).
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SKOLENE
Rennebuskolen - felles
Rennebuskolen avsluttet våren 2009 det treårige pro-

sjektet ”Fra ord til handling”. Målet for dette utviklingsar-
beidet var å få en bedre skole med tanke på å gi en enda
bedre tilpasset opplæring for alle våre elever. Intensjonene
og praksisen vi utviklet gjennom dette arbeidet er videreført
på skolene også inneværende skoleår. I tillegg satser vi på
kvalitetsheving i forhold til IKT i skolene. Opplæringsloven
har fått ny forskrift til elevvurdering som krever et grundig
arbeid på skolene. Rektorene og skolerådgiver har et tett og
godt samarbeid, både på felles arenaer og mellom de ulike
aktørene.
Administrativt har skolene i 2009 innført flere elektron-

iske administrasjonssystem, samt at utvikling av Fronter går
videre. Fronter er et program som brukes i kommunikasjon-
en mellom lærer, elev og foreldre.
I 2009 ble en ny modell for beregning av skolenes res-

surser vedtatt. Dette for å få en mer rettferdig fordeling av
ressursene mellom skolene. Driftsutgifter knyttet til byg-
ninger og utearealer ved skolene har også økt i forhold til
den økonomiske ramma de har hatt. En justering mellom
elevrelaterte utgifter og driftsutgifter ble bestemt for å
imøtekomme dette. 
Totalt har vi i overkant av 38 lærerårsverk i Rennebu-

skolen. Vi har god kompetanse blant lærerne våre, men en
utfordring i å skaffe flere lærere med kompetanse i engelsk
og IKT for å redusere sårbarheten her. Matematikk- og råd-
giverkompetansen er styrket gjennom at en lærer har gjenn-
omført studium i hvert av fagene. Matematikkstudenten
fortsetter studiet i 2010/2011.
Høsten 2009 har arbeidsgruppa som er satt ned av

hovedutvalg HOO, arbeidet med å utrede dagens skole-
struktur. På bakgrunn av dette utarbeider gruppa ei modell-
rekke for hvordan Rennebuskolen kan organiseres i fram-
tida. Dette arbeidet fortsetter i 2010, og har til formål å ende
opp i en anbefaling til HOO. På bakgrunn av dette arbeidet
fatter kommunestyret et vedtak. 

Innset skole
I 2009 hadde Innset skole 32 elever i vårsemesteret og 28

i høstsemesteret. Det var stor utskifting av personalet høst-
en 2009, med bl.a. ny leder. Alle lærere, unntatt en som er
tilsatt i et årsvikariat, har godkjent utdanning. I lokalt utvikl-
ingsarbeid har planlegging og utarbeidelse av nytt utemiljø
stått sentralt. Dette arbeidet ble avsluttet høsten 2009.
Resultatet ble et funksjonelt og innbydende uteområde for
skolen og barnehagen. Språkprosjektet har også vært et
meget sentralt satsingsområde i 2009, dette viktige arbeidet
forsetter i 2010. 
Samarbeidet skole - hjem er vektlagt, og det er et godt

engasjement blant foresatte både gjennom FAU og på hvert
enkelt trinn. 
Viltaften ble arrangert også i 2009, med et stort oppmøte

og engasjement i lokalmiljøet. Enheten hadde et lite over-
skudd i regnskapet for 2009.

Voll skole
Voll skole hadde 77 elever i vårsemesteret og 76 i høstse-

mesteret 2009. Skolen fortsetter arbeidet med å få bedre
styring med utviklingsarbeid, rutiner og strukturer som fører

til et bedre læringsmiljø for elevene. I tillegg til
Rennebuskolens felles satsingsområder, arbeides det aktivt
for et godt skolemiljø ved å gjennomføre faste opplegg der
elevene er sammen på tvers av klassetrinn. Aktiviteter som
gir opplevelser og erfaringer ved bruk av nærmiljøet og
naturen brukes aktivt i opplæringen. Skolen ser også stor
verdi i å gi elevene kulturelle opplevelser og erfaringer. Det
er god samarbeidsvilje og engasjement blant foreldrene
både gjennom FAU og på hvert enkelt klassetrinn.

Skolen fikk forrige vinter nyte godt av midler fra regjer-
ingens tiltakspakke. Det ble skiftet ut noen av de trekkfulle
vinduene i den gamle delen av skolen. 
Det er også gjennomført nødvendige investeringer til

brannsikringstiltak etter et avvik fra 2004. Noe gjenstår, men
dette blir ferdigstilt våren 2010. Skolen har fått et nytt og
større arbeidsrom som tilfredsstiller behovet for arbeids-
plasser til lærerne. Et nytt klasserom er også etablert.
Regnskapet for 2009 viser et underskudd, hovedsaklig

forårsaket av forholdsvis store uforutsette utgifter til felles
drift av skolen og barnehagen.

Berkåk skole/Nerskogen skole/ Rennebu ungdoms-
skole/Voksenopplæring
Elevtall: Berkåk skole: 108 elever, Nerskogen skole: 12

elever, Rennebu ungdomsskole: 105, voksenopplæring i
grunnskolen 2 elever som ble ferdig våren 09. Elevene på
mellomtrinnet på Nerskogen skole går en dag pr. uke på
Berkåk skole. 
Enheten har hatt endringer i ledelse i 2009: Ny ass.rektor

ved Nerskogen skole ble ansatt fra 01.08.2009.  Der ble det
også utskiftinger av lærerstaben fra 01.08.09, da to av lær-
erne sluttet. To godt kvalifiserte lærere ble fast tilsatt. Berkåk
skole/ Rennebu ungdomsskole har godt kvalifiserte lærere
på alle trinn. Utfordringen er å få god nok bredde i fagkom-
petansen. 
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole er i en byggefase.

Både lærere og administrasjon har i høsthalvåret hatt sine
arbeidsplasser i midlertidige lokaler. Spesielle utfordringer i
år har vært vikarer. I perioder med stort sykefravær har det
vært umulig å skaffe egnede og kvalifisere vikarer. 
Entreprenørskap er et satsningsområde i Rennebu. Våre

elevbedrifter (9.trinn) har deltatt på Ung skaperlyst 2010.
Forskerspirer fra både barnetrinn og ungdomstrinn kon-
kurrerte på messa, og en gruppe fra 5. klasse Berkåk skole
vant prisen på 5 000 kr.
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Diverse store arrangement:
1.-7. trinn arrangerte sin årlige TV-aksjonsdag i

Samfunnshuset og fikk inn over 20 000 kr til TV-aksjonen.
De samme klassene har også Adventsstemning som

samlet et stort publikum. På Nerskogen skole ble det
arrangert juleavslutning med slekt og venner av elevene.
Musikalen ”Singin’ in the rain” ble satt opp av 10. trinn og
spilt tre ganger i Rennebuhallen. 
Enheten totalt gikk i år med overskudd.

Felles resultater i Rennebuskolen 2009:
Nasjonale prøver:

Fag Barneskolen Nasjonalt Ungdomsskolen Nasjonalt
5. trinn 8. trinn

Engelsk lesing 1,7 2,0 2,8 3,0
Lesing 2,0 2,0 3,3 3,1
Regning 1,8 2,0 2,9 3,1

For 5. trinn ser man at elevene i Rennebu ligger likt med
nasjonalt nivå i lesing, mens resultatene i engelsk og regn-
ing ligger under nasjonalt nivå.
For 8. trinn ligger elevene i Rennebu over nasjonalt nivå,

mens de ligger under i engelsk og regning.
Det er utarbeidet felles retningslinjer som har til hensikt

å styrke resultatene i nasjonale prøver. Disse retningslinjene
innbærer en styrking av forarbeid, gjennomføring og etter-
arbeid i prøvene.
Det er viktig å merke seg at elevtallet i Rennebuskolen er

så lavt at resultatene vil variere med elevenes egenart og for-
utsetninger. For Rennebu kommune er det viktig at flest
mulig elever gjennomfører prøvene, slik at vi får en reell
kartlegging av kompetansen i Rennebuskolen. Høsten 2009
hadde vi 100 % deltaking.

Resultater fra eksamen 10. klasse
Skriftlig Muntlig
Norsk, skriftlig: 3,5 Norsk, muntlig: 3,8
i begge målformer Samf.fag, muntlig: 3,4
Matematikk, skriftlig: 3,5 Nat.fag, muntlig: 4,9 

Engelsk, muntlig: 4,5

BARNEHAGENE
Felles alle barnehagene i Rennebu 
Pr 15. desember 2009 hadde 111 barn plass i barne-

hagene i Rennebu. Av disse er 37 under 3 år (født i 2007 ell-
er senere). 69 barn hadde en oppholdstid på mer enn
33t/uka. Barnehagene hadde ved samme dato i overkant av
26 årsverk fordelt på 40 ansatte. 
Fagområdene Natur, miljø og teknikk og Antall, rom og

form har vært felles satsingsområder for barnehagene, og
det er utarbeidet lokale progresjonsplaner for begge områd-
ene. Disse ble tatt i bruk i 2009. IKT har hatt spesiell fokus
som en del av fagområdet Natur, miljø og teknikk. Felles
kursdag for hele personalet i mars ble viet dette temaet. 

Nytt fagområde med spesiell satsing fra høsten 2009 er
Kunst, kultur og kreativitet, der Kulturminneåret har hatt
spesiell fokus høsten 2009. Hele personalet var samlet til
felles kursdag med kreativ formingsglede november 2009. 

Sluttføring av
arbeidet med Veiviser
for barnehagene i
Rennebu ble markert
på Barnehagedagen i
mars 2009. Veiviseren
er trykt opp i en farge-
rik folder, og er et pro-
dukt av et felles per-
sonalarbeid som har
gått over flere år.
Folderen skal fungere
som en ledestjerne for
barnehagenes arbeid; -
slik vi ønsker at barne-
hagene i Rennebu skal
være. 

Arbeid med en felles faglig standard og ”beste praksis”
for det pedagogiske arbeidet er videreført også i 2009.
Arbeidsmetoden vektlegger tydelig og nær ledelse med
fokus på faglighet og medvirkning av hele personalet.
Barnehagene har god erfaring med arbeidsmåten, som i til-
legg til å være faglig utviklende, også styrker fellesskapet
barnehagene i mellom. 
Arbeid med en plan for samarbeid og overgang barne-

hage og skole ble startet opp i 2009. Planen skal legge en
felles ramme for arbeidet med rom for tilpasning i den enk-
elte krets. Planen skal ferdigstilles i løpet av 2010.
Barnehagene er en del av et interkommunalt samarbeid i

Gauldalsregionen. Samarbeidet er knyttet opp mot kompet-
anseheving innenfor felles satsingsområder.
Begge enhetene hadde overskudd i regnskapet for 2009.

Innset og Vonheim barnehager
Ved årsskiftet hadde enheten totalt 76 barn; 10 barn på

Innset og 66 barn på Vonheim.  Det var totalt 22 ansatte på
enheten; i overkant av 18 årsverk.
Innset barnehage og Innset skole fikk oppgradert utleke-

plassen i løpet av året. Stor dugnadsinnsats av foreldrene
muliggjorde åpning av en omtrentlig ny lekeplass med blant
annet ballbinge og nye lekeapparater. 
Ved Vonheim barnehage, avdeling Storstuggu ble det

høsten 2009 satt i gang ombygging til ny grovgarderobe og
skifte av tak på hele gammelbygget. I januar i 2010 stod ny
garderobe klar til å tas i bruk. Personale, barn og foreldre er
veldig fornøyd med resultatet.

Ved Vonheim barnehage har barnetallet økt gjennom
året, slik at barnehagen fra januar 2010 ikke hadde kapasitet
til å gi tilbud om plass til nye søkere. Det vurderes nå utvid-
else av tilbudet.

Nerskogen og Voll barnehager
Enheten hadde totalt 35 barn ved årsskiftet; 6 barn på

Nerskogen og 29 barn på Voll. Bemanningen utgjorde vel 8
årsverk fordelt på 12 ansatte. Voll barnehage hadde midler-
tidig dispensasjon fra utdanningskrav på 30 % vikar for før-
skolelærer.
Nerskogen barnehage har vært driftet med et 3 dagers

heldagstilbud fra og med 01.08.09. Barnehagen drives på 2
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dispensasjoner fra kravet om godkjenning inneværende
barnehageår. Det er behov for en ombygging av lokalene og
investering i klimaanlegg før endelig godkjenning av hel-
dagsdrift. Dette arbeidet vil videreføres i 2010 og avklares i
forbindelse med utfallet av den pågående skolestrukturde-
batten.

PPT
Det er kontinuerlig stort arbeidspress i PP-tjenesten.  Det

er viktig å ha et langtidsrettet perspektiv på arbeidet.  Derfor
arbeides det hardt for å opprettholde det forebyggende arbeid
som er i gang.  
PPT har i 2009 vært aktivt med i flere prosjekter.  Bla. et

språkprosjekt på Innset (i samarbeid med Møller kompet-
ansesenter) og et familieveilednings-prosjekt i samarbeid med
barnevern og helsestasjon.  Prosjektene er ikke avsluttet enda.

KULTUR OG FRITID
Den kulturelle skolesekken                                                                                                    

Det er gjennomført nye lokale tiltak som aktivitetsdag på
museet og samisk kulturdag på Nerskogen.
Rennebu ungdomsråd                                                                                                                                         
Det ble åpnet ny skateboardrampe på Berkåk våren 2009.

Stort lan ble arrangert i samfunnshuset høsten 2009. Det
planlegges nå nye lokaler for fritidsklubben i de eldre lokal-
ene på Berkåk skole.
Rusmiddelutvalget                                                                                                                   
Ny ruspolitisk handlingsplan ble vedtatt  våren 2009.

Rusmiddelutvalget har gjennom prosjektet Premis fått tilført
midler for kompetanseheving innen rusforebyggende arbeid.
Utvalget arrangerte en større rockekonsert i juni 2009.

Kunstgrasbanen                                                                                                                 
Ferdigbefaring på banen i august  2009. Året har vært et

prøveår i forhold til drift av banen. Erfaringene er gode så
langt.
Rennebuhallen                                                                                                                        
Økt utleie av hallen i året som gikk. Det ble også foretatt

en ”ansiktsløfting” i hallen.
Pilegrimsleden                                                                                                                          
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rydde-

mannskap, overnattingsbedrifter, prestekontor og kultur-

kontor planlegger rydding og bruk av  pilegrimsleden i
Rennebu.  I juni ble den siste biten av fire årlige pile-
grimsvandringer gjennom kommunen gjennomført.
Rennebu 3000                                                                                                                        
Etter en periode med intern idemyldring og innhenting

av erfaringer fra andre steder, satser nå prosjektet på større
forankring lokalt i befolkningen. Høsten 2009 ble det arrang-
ert et stort folkemøte med Are Sende Olsen som ordstyrer.
Biblioteket                                                                                                                                    
I 2009 økte utlånet av lydbøker og DVD’er. På vårparten

hadde vi forfatterbesøk av Are Kalvø. Et arrangement som
trakk et stort publikum.
Kulturskolen                                                                                                                          
Stor aktivitet med konserter og utstillinger. Kulturskolen

har gjennom året et stort antall forespørsler om opptredener.
Kulturskolen, og rektor i særdeleshet hadde en sentral rolle
under åpningen av Torget i Rennebu. 

HELSE- OG OMSORG
Felles
De aller fleste innbyggerne i kommunen har kontakt ent-

en direkte eller indirekte med kommunens helse- og
omsorgstjeneste flere ganger i løpet av et år. Sykehjemmet
har plass til 38 brukere, hjemmebasert pleie og omsorg har
ca 350 brukere mens svært mange av kommunens innbygg-
ere har kontakt med helsestasjon, lege eller fysioterapi
gjennom året. Det legges ned en stor arbeidsinnsats og
bortimot 200 medarbeidere har et ansettelsesforhold innen
helse og omsorg. 
Enhetene har vist god økonomidisiplin og har greid å

holde seg innenfor sine tildelte rammer.
Sykefraværet er høyt innen omsorgstjenestene. Vi er ikke

fornøyd med dette og tiltak er satt i gang i håp om å redusere
sykefraværet. Dette året har det vært en stor utfordring å få
tak i vikarer, spesielt i helger og høytider. 

Utfordringer i kommende år:
• Samhandlingsreformen, som mest sannsynlig vil bli 
vedtatt på Stortinget i april 2010, vil medføre store 
utfordringer og muligheter for kommunene fremover 
med blant annet økt behov for interkommunalt sam
arbeid innen helse og omsorg.

• Kommunens omsorgsplan vil medføre mer fokus på 
forbygging og rehabilitering

• Bygging av nytt kjøkken, dagsenter og kontorer på 
Sykehjemmet 

Pleie og omsorg vil takke privatpersoner og frivillig sektor
for alle bidrag i løpet av året. Både brukere og ansatte setter
stor pris både på besøk, underholdning og gaver, - det
kommer meget godt med.

Lege-, fysioterapi- og helsesøstertjeneste
Ved utgangen av året har ingen av tjenestene ventetid.

Legetjenesten har full dekning og det er ledig plass på list-
ene. Enheten håper at innbyggerne benytter fastlegene vi har
i bygda. 
Akuttrommet på legesenteret er opprustet og ved fysio-

terapien er ventilasjonsanlegget oppgradert samt at det er
utvidet til 3 arbeidsplasser i løpet av året.



Planlegging av influensavaksinering: Borgny Lien, Martha
Withbro, Peter Trojanowski og Lill Hemmingsen Bøe.

Planlegging og gjennomføring av influensavaksinering
har tatt mye ressurser dette året, noe som har medført at
helsesøstertjenesten har sett seg nødt til å forskyve en del
planlagte aktiviteter i tid.

Institusjonsbasert pleie og omsorg (sykehjemmet)
I løpet av året er antall plasser redusert fra 42 til 38 plass-

er ettersom Sykehjemmet er bemannet for 38 brukere.
Ombygging av kjøkkenet ved sykehjemmet er utsatt til 2010.
Tilbudet til skoleungdom (9. og 10. klasse) om sommerjobb
ble tatt meget godt imot både av beboere, ungdommene selv
og ansatte og vil bli videreført i 2010. 

Hjemmebasert pleie og omsorg
Tjenesten er omfattende og består av hjemmesykepleie,

hjemmehjelp, tjenester for funksjonshemmede (boliger,
arbeidssenter/vedsentral), psykiatritjeneste, ergoterapi/
hjelpemiddelformidling, trygde- og omsorgsboliger, trygg-
hetsalarm, omsorgslønn og matombringing.
Behovene innen hjemmesykepleien er økende da

tendensen er at flere bor hjemme lenger og at flere skrives
direkte ut til hjemmet etter endt sykehusopphold. Reduksjon
av antall plasser ved sykehjemmet bidrar også til økt behov
for hjemmesykepleie. Psykiatritjenesten merker at åpenhet-
en rundt psykisk sykdom er bedret og at etterspørselen er
økende. Lokallag av ”Mental helse” er startet i Rennebu. 
Etterspørselen etter boliger er relativt stor og alt er utleid.

To nye leiligheter i Joveien er realisert og Vedsentralen har
fått nye tidsmessige lokaler.

NAV
Fra april 2009 ble det inngått  vertskommuneavtale mell-

om Oppdal og Rennebu kommune for NAV-området med
Oppdal som vertskommune. 
Det er i løpet av året gjennomført organisatoriske endr-

inger som medfører at våre tjenester i større grad enn tidlig-
ere utføres på tvers av arbeidssted og kommunegrenser. Det
er imidlertid fortsatt et viktig prinsipp at våre brukere skal få
sine tjenester i sin kommune uavhengig av hvem som utfør-
er oppgavene. 

NAV Oppdal og Rennebu har fått økonomiske midler til
to prosjekt i 2009: Rus/ Psykiatri: Her er det ansatt en pro-
sjektmedarbeider og en miljøarbeider med hovedfokus på
deltakere i kvalifiseringsprogrammet. Økonomisk rådgiv-
ning/ gjeldsrådgivning: En medarbeider på deltid, utvides til
100% stilling i 2010. Begge prosjekta kom i gang i oktober
2009 og videreføres i 2010 og betyr en betydelig styrking av
tjenestetilbudet på disse områdene i Rennebu og Oppdal.
Det er foretatt ombygging av mottaket på Berkåk. Dette

er gjort for å sikre skjerming og ivareta personvernet på en
bedre måte for våre brukere.
Det har vært en betydelig økning i utgiftene til økonom-

isk sosialhjelp i 2009.  Dette følger den nasjonale trenden i
kjølvatnet av finanskrisen ved årsskiftet 2008/2009.  NAV har
en målsetting om å få flere over fra passive ytelser til aktivitet
og annen inntekt. Dette har vi bare delvis lyktes med i 2009.

BARNEVERN
Det er i løpet av 2009 inngått avtale med Oppdal kom-

mune om felles barneverntjenester.  Oppdal kommune blir
vertskommune.  Samarbeidsavtalen trer i kraft 01.01.2010.

LANDBRUK OG MILJØ  
Næringsutvikling og infrastruktur
Enheten har deltatt i næringsteam og ellers i møter hvor

næringsutvikling har vært tema. Enheten har også deltatt
aktivt i arbeidet med ny kommuneplan og ny næringsplan.
Enheten samarbeider godt med næringsrådgiver.

Organisasjonsutvikling
Samarbeider med Oppdal, Midtre-Gauldal, Melhus,

Holtålen og Røros på skogsida i et nettverk som heter
”Gauldalsregionen”. Dette nettverket er igjen underordnet
Sør-Trøndersk Skogforum som samordner alle nettverkene i
fylket.

Bærekraftig utvikling
Utarbeidelse av energi- og klimaplan er gjennomført.

Enheten har gjennomført informasjonsdag i samarbeid med
Fylkesmannens klimabuss-prosjekt og 1. – 7. trinn ved alle
skolene i Rennebu. 

Viktige hendelser og spesielle utfordringer
Enheten hadde ledighet i en stilling en periode høsten

2009. I denne perioden var det noe hektisk ved enheten,
men det ble gjort tjenestekjøp så langt det var mulig.
Det er utført et tilsyn ved enheten fra Fylkesmannens

landbruks- og bygdeutviklingsavdeling. Det ble ikke avdekk-
et noen avvik.

TEKNISK DRIFT
Tiltak som ble gjennomført i 2009:
- Oppstart av nytt fullrenseanlegg ved Berkåk vann-
verk.  Utarbeiding av planer og innhenting av anbud.  
Graving, bygging og grunnrør-installasjoner ble utført 
av egne mannskaper.

- Utvendig maling av Rennebu helsesenter
- Fysioterapiavdelingen ved Rennebu helsesenter er 
rehabilitert/ombygd og det er installert nytt ventila-
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sjonsanlegg for denne delen av bygningen.  
- Rennebu kommune fikk tildelt 1,7 mill. kroner til 
gjennomføring av tiltak innenfor bygge- og anleggs-
sektoren.  

Vi fikk gjennomført mange mindre tiltak ved bruk av
tilskuddet, bla:
o Utskifting av vinduer, panel m.v. ved Voll skole
o Rehabilitering av innbruddsalarmer ved 3 av skolene
o Nytt tak på deler av Innset skole
o Ny vannforsyning til formingsbygget ved Berkåk skole
o Utskifting av panelovner ved Rennebu helsesenter
o Rehabilitering av skiftestue (ambulansemottak)
o Rehabilitering av handicaptoalett ved kommunehuset
o Rehabilitering av bruer
o Opprusting/ vedlikehold av veier 

K U N N G J Ø R I N G E R

K U N N G J Ø R I N G E R
HUSK!!! Loppemarked på Torget i Rennebu
lørdag 29. mai kl.10.00 – 15.00

Tilskuddsordninger
Det finnes et utall av muligheter når det gjelder å søke om
penger til ulike typer frivillig arbeid. Vi på Frivilligsentral-
en kan være behjelpelig med å finne fram i konglomeratet
av ulike instanser som yter ulike former for tilskudd.
Vi kan også være behjelpelig med å skrive søknader ved
behov. På Frivilligsentralen har vi utarbeidet en ”presenta-
sjon”  der ulike søkerinstanser,  søknadsfrister, søkekate-
gorier m.m er listet opp. Ta gjerne kontakt enten pr. telefon
eller stikk innom hvis det er noe vi kan bistå med.
Ønsker dere å se litt mer på hva vi holder på med på
Frivilligsentralen, så gå inn på vår hjemmeside
www.rennebu.frivilligsentral.no

17. mai på Voll skole
Stor takk til ALLE som velvillig stilte opp i ulike komiteer og
bidro til at feiringa av nasjonaldagen også i år ble en fest-
dag for både små og store!

For FAU på Voll skole, Jon Olav Voll

Rennebu Pensjonistforening arrangerer

busstur til Agdenes den 17. juni.
Vi besøker Vernes Kirke. Vi får en omvisning på Valset og
området rundt før turen går til Kong Øysteins Havn med
spennende fortelling om hva som har skjedd der. Der får vi
også servert god middag og kaffe. Etter et godt opphold der
går turen heimover igjen.
Turen starter fra Berkåk kl.9.00 torsdag den 17. 06.
Påmelding til Ola O.Aas på tlf 72 42 61 72 / 959 14 339
eller til Turid Ramstad på tlf 72 42 66 47 / 992 25 857.

Rennebukatalogen 2010
Har du husket å melde i fra om hva som skal stå i
Rennebukatalogen? For de som ikke har meldt i fra settes
en siste frist den 10. juni 2010.
Opplysningene sendes til Arne Lundaløkk, 7393 Rennebu
- eller som e-post til arlunda@loqal.no
Ellers vil vi bruke de samme opplysningene som står i den
gamle fra 2007.

Trekning
Blant de som leverte inn skjema med opplysninger innen
25. april er følgende vinnere trukket: Bjørg Voll, Lars A.
Sandal, Marianne Dolpen og Bjørn Heggem. Disse får til-
sendt flakslodd.

Jubileumskonsert!
Rennebu Songkor fortsetter å feire 40-årsjubileet i 
Berkåk samfunnshus lørdag 5. juni kl 17.00
Medvirkende:
Rennebu Mannskor – Cantilena
Kulturskolen – Rennebu Songkor

Inngang kr 150,-

Skytingens dag 7. juni

Gammelstødalen skyteanlegg 
fra kl 17.00

Diverse aktiviteter for aspiranter og rekrutter i alle aldre.
Enkel servering.

Velkommen
Arrangør Rennebu Skytterlag og Innset Skytterlag.

Den 29. juli blir det Vinje-markering i Rennebu
Det er i år 150 år siden Aasmund Olavsson Vinje vandra
igjennom fagre Rennebu, en reise som han senere skrev om
i boka ”Ferdaminne”.
Vi starter dagen med en marsj, den starter på ettermiddag-
en. For de sprekeste går turen fra Flå og om Slipran. Det er
mulig å slutte seg til turen inni Flåmoen og delta opp den
siste bakken om Bjerkaker. På torget blir det pilegrimsguds-
tjeneste ved Ola T. Lånke med påfølgende kirkekaffe. Det
blir Vinje kåseri og Vinje-sanger ved Linda Øvereng.
Fullstendig utlysning og program kommer i et senere
Rennebu Nytt, men sett av datoen allerede nå.

Blomsterbil ved Rennebu kirke 
i kveld 27. mai kl 19-21.  SPIREN

Lite bolighus/feriehus 
på Voll i Rennebu til salgs.
Henv. tlf 72 42 66 38
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A-R Helgemo as
Tlf 72 42 64 64 / 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Åpningsfest
mandag 31. mai 2010 kl 12–18

Vi har flyttet inn i de tidligere lokalene til Byggmakker og invitere alle til 

FM Mattson Utekran ( veil utsalgspris kr 888,-) kr 490
Foss standard baderomsinnredninger ÷30%
Tema Macro dusjløsninger ÷25%
Porsgrund innbyggingssystem pakkepris:
• innbyggingsisterne
• krom trykkplate med Fresh WC
• veggskål kr 2900

Det blir konkurranser for barn og voksne.

Vi serverer brus, kaffe og kake!

Tilbudene gjelder t.o.m lørdag 5. juni+ mange andre gode tilbud
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Vonheim barnehage 
er en 4 avdelings barnehage. Fra august 2010 utvider vi
med en avdeling. Førstkommende barnehageår vil denne
avdelingen være en friluftsbarnehage for 5/6 åringene. 

Vi søker derfor nye medarbeidere fra 1. august 2010.  
• 100 % stilling som pedagogisk leder - for tiden 
arbeidssted Vonheim barnehage. Stillingen er fast.

• 100 % stilling som barne- og ungdomsarbeider/ 
assistent - for tiden arbeidssted Vonheim barne-
hage. Stillingen er fast.

• 80 % stilling som barne- og ungdomsarbeider/ 
assistent. 
Vikariat i tidsrommet 1.8.2010 – 31.7.2011

• 30 % stilling som ped.leder. 
Vikariat i tidsrommet 1.8.2010 – 31.7.2011.

Innset barnehage 
er en 1 avdelings barnehage som er samlokalisert med
skolen:
• 40 % stilling som barne- og 
ungdomsarbeider/assistent. Stillingen er fast. 

Om det oppstår behov utover utlyste stillinger,
rekrutteres det fra søkerlista.

Satsingsområder for barnehagene:
• Kvalitetsutvikling - for tiden med fokus på lærende
lekemiljø og kunst, kultur og kreativitet                                                        

• Ledelse
• IKT

Krav: Pedagogisk leder må ha godkjent førskolelærerut-
danning. Barne- og ungdomsarbeider/assistent må enten
ha fagbrev og/eller erfaring fra arbeid i barnehagen.
Dersom den som tilsettes ikke har fagbrev vil det stilles
krav om at vedkommende tar fagbrev som barne-og ung-
domsarbeider innen en avtalt tidsperiode.

Ønskede kvalifikasjoner for pedagogisk leder:
• Faglig oppdatert og nytenkende
• Gode lederegenskaper 
• Initiativrik, samarbeidsvillig og refleksjonsevne
Ønskede kvalifikasjoner for alle stillingene: 
• Kompetanse og interesse i forhold til 
- friluftsliv, natur og miljø 
- musikk og drama
- digitale verktøy
• Bidrar aktivt i utviklingen av et godt arbeidsmiljø
• Pågangsmot og arbeidsglede
Fleksibilitet, stabilitet, engasjement og personlig egnet-
het vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke! 

Politiattest må foreligge før ansettelse.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan stilles til 
enhetsleder Marta Hage telefon 72 42 81 90, eller 
e-post marta.hage@rennebu.kommune.no

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no  eller ved hen-
vendelse til Servicetorget i Rennebu - tlf 72 42 81 00.

Søknadsskjemaet sendes via e-post til postmot-
tak@rennebu.kommune.no  innen 31.mai 2010.                                                                                                     

- Rådmannen

Kulturskolen i Rennebu

Vi søker etter pedagoger for engasjement i undervis-
ningsstillinger for skoleåret 10/11: 

- Gitar/bass ca 30 %
- Messing ca 10 %
Kvalifikasjoner:
Vi søker etter positive personer med gode samar-
beidsegenskaper. Søkeren bør ha relevant utdannelse,
men annen kompetanse, erfaring og personlig egnethet
vil også bli vektlagt. Om noen kan undervise i flere av
de utlyste disipliner sees dette på som en fordel.

Aktuelle oppgaver for stillingen:
- Undervisning av enkeltelever og grupper
- Gjennomføring av konserter og prosjekter i 
samarbeid med de andre ansatte på kulturskolen.

Rennebu kommune forbeholder seg retten til å ansette
den søkeren som ut fra en helhetsvurdering av kompet-
anse, erfaring, personlig egnethet og anses til å være
best kvalifisert til stillingen. Vi tilbyr lønn etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan stilles til rektor i kulturskol-
en: Arnstein Solem, tlf 924 64 268.
Sølvi Dons Tronvoll, tlf 975 12 285.
eller pr e-post til arnstein.solem@rennebu.kommune.no

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no/selvbetjening eller
ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu - 
telefon 72 42 81 00

Søknadsskjemaet sendes via e-post til 
postmottak@rennebu.kommune.no innen 5. juni 2010.

Rådmann

VASKEDUGNAD PÅ MUSEET
Torsdag den 27. mai er det vårvask på Haugen. For alle
som vil gjøre en innsats for at museet skal bli rent og
trivelig til sommeren, er det bare å komme. Ta med
vaskebøtte og fille. Hyggelig prat og kaffe får du med på
kjøpet. Oppstart fra kl 18.00 og utover.

Kulturkontoret
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Dette skjer i Rennebu!
27.05 Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
27.05 Terrengløp Stamnessætrin 19.00
28.05 M4.div. R -Singsås Frambanen 19.30
29.05 Loppemarked på Torget Berkåk 11-16
29.05 Loppemarked i Åshuset 10-18
30.05 Kirkekonsert Berkåk Kirke 19.00

GIBS Quartet m/ Joachim Bergsrønning
31.05 J16 Rennebu – Ålen Kunstgrasbanen 19.30

01.06 Trening Rennebu Skytterlag Gammelstødalen
01.06 J12 Rennebu – Løkken Kunstgrasbanen 18.00
03.06 Terrengløp m/ avslutning  Berkåk 19.00
03.06 Mottak av klær Refshus skole 15-18
07.06 Møte Bygdekvinnelaget Stamnan 19.30
08.06 Vårkonsert Kulturskolen Håggåsætra 18.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

08.06 Ståendepokal, R. Skytterlag Gammelstødalen
08.06 Formiddagstreff Berkåk 11.00
08.06 G11 Rennebu – Gimse Kunstgrasbanen 18.00
09.06 G12 R-2 – Melhus 2 Kunstgrasbanen 18.00  
09.06 J14 Rennebu – Leik Kunstgrasbanen 18.00
10.06 G14 Rennebu – Leik Kunstgrasbanen 18.00
12.06 Busstur til Lesja 08.30

Arr. Berkåk Sokneråd / Bygdekvinnelaget

Rennebu Hundeklubb har trening / tur tirsdager kl. 18.00
– oppm. kommunehuset
Rennebu Songkor  onsdager kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
R.Husflidslag, Åpent hus på Vonheim man kl 18-21

Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

privat – næring – landbruk
Sparing  • Lån • Forsikring • Regningsbetaling

Inntil vi er på plass i 
egne lokaler på Torget i
Rennebu, treffes vi 
fortsatt på næringshagen
hver onsdag.

Planer om å 
bytte bank?

Enklere enn du tror! 
Ta kontakt og vi finner en løsning
sammen. Ring 910 09 992 eller 

stikk innom for en prat 


