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I 1982 pakket Leif Østgårdstrøen og kona sakene sine og flyt-
tet tilbake til Nord-Østerdalen for å ta over gårdsbruket etter 
sine foreldre i Dalsbygda. Da hadde han bodd flere år i Lø-
renskog og jobbet hos privat entreprenør og som prosjektle-
der i konsulentfirma, med blant annet barnehage-utbygging 
i området.

Han fikk han jobb i Tynset kommune, nå på den "andre siden av bordet", som utbygger og 
driftsansvarlig for kommunale bygg. Leif kom tilbake til dalen da utbyggingen av barne-
hager virkelig skjøt fart, og har siden hatt en finger med i de fleste utbygginger og forbe-
dringer av barnehagene i Tynset. Her har det skjedd en rivende utvikling siden 80-tallet. 
Yrkesaktiviteten blant kvinner økte raskt på denne tida, og behovet for barnehageplasser 
økte i takt med denne utviklingen. Utbyggingen av Haverslia var den første han var med 
på.

– Nesten samtlige av barnehagene som ble bygget på 80-tallet ble bygget etter 
hastevedtak i kommunestyret. De lå ikke inne i de årlige budsjettene, forteller 
Østgårdstrøen. 

– Her lå vi nok litt etter de større tettstedene. Det var vanskelig å få barnehageplass. 
En måtte man nesten være enslige forsørger eller være i en vanskelig livssituasjon. I dag er 
det full barnehagedekning i Tynset kommune. I motsetning til dagens krav om utforming 
kunne man etablere en barnehage i et hvilket som helst ledig hus.  Tronstua ble etablert i 
en tidligere legebolig og legekontor. 

– Når det er sagt, mens alle krav til utforming av offentlige bygg har endret seg og 
økt gjennom åra, har vi eksempelvis de samme krav til areal per barn som vi hadde på 
70-tallet, forteller Østgårdtrøen.

Den nye Tronstua, som nylig ble tatt i bruk, er et topp moderne bygg med smarte 
tekniske løsninger og universell utforming, både inne og ute. Kostnaden ble 42 millioner 
kroner.

– Tronstua blitt et meget miljøvennlig bygg, tett og godt isolert, hvor ventilasjons-
anlegget går hele døgnet, og som gires opp eller ned avhengig av surstofforbruket til 
de som til enhver tid oppholder seg i rommene. Lyset styres av fotoceller i alle rom. 
Oppvarming skjer med fjernvarme, som så mange andre kommunale bygg i Tynset 
kommune, forteller Leif.

– Vi var tidlig ute med fjernvarmeanlegg. Det var også slik Holmen Biovarme ble 
etablert, sier Leif som tok 5 års pause fra kommunen for å jobbe ved Holmen Biovarme.

Deler av uterommet er dekket med gummiasfalt, som er mykt og hindrer skader ved 
fall. Den gamle barken, som ble fuktig og frøs til is, er erstatte med annet materiale. 

– Nå som du er bestefar til 5, har du sjøl endret syn gjennom disse åra på hvordan en 
barnehage bør utformes og inneholde? 

– Jeg har forhåpentligvis lært noe. Nå er jeg langt utenfor mitt fagområde, men jeg 
mener det er sunt at barn går i barnehage. Tidligere var barnehagene et tilbud for mor 
og mer oppbevaring for barn. I dag er de i høyeste grad et tilbud for barna. Nå er det helt 
uvanlig at barna ikke har plass i barnehage, og det har også vært et press på utbygging 
siden de fleste foreldre ønsker en heldagsplass, fem dager i uka.  

– Barnehagesektoren har vært og er fortsatt en meget kvinnedominert brukergruppe. 
Hva har vært den største utfordringen gjennom tida som tidligere entreprenør og 
utbygger?  

– Hvordan kvinner opplever menn i denne sammenheng handler om holdninger. 
Grunnlaget for et godt samarbeid er kommunikasjon og tillitt til hverandre, mener Leif.

– Det handler for øvrig alltid om å få til en god kommunikasjon mellom utbygger og 
bruker. Ikke minst handler det for kommunen sin del om å utnytte de synergieffektene 
mellom alle yrkesgrupper som har med utbyggingen å gjøre. Dette er av stor verdi for 
kommunen hvis man klarer å få til dette. Tegningen av Tronstua ble eksempelvis utlyst 
som en arkitektkonkurranse. Det er mange kravspesifikasjoner som skal inn her. Bruker 
går gjennom disse og kommer med forslag til endringer. Vi hatt en stor og grunnleggende 
forståelse for hverandres ståsted og rammer. Jeg våger å påstå at vi gjennom utbyggingene 
av barnehagene i Tynset har fått til et svært godt samarbeid, som har gjort at vi har fått 
gode og funksjonelle barnehager i hele kommunen, understreker Leif Østgårdstrøen. 

Gårdbrukeren 
og "barnehage-
konsulenten"
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Miljøspalten

Tynset rådhus
- et miljøfyrtårn
24. august fikk vi beviset, Tynset kommune ble 
Miljøfyrtårnsertifisert!

Plaketten er hengt opp ved heisen og trappa, og er et synlig bevis på den prosessen som 
er startet. Sluttet, kunne man kanskje tenkt seg å si, men dette er bare trinn 1. Nå har 
vi gjennomført en kartleggingsprosess på interne rutiner innenfor kommunens helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS), innkjøp, avfall, energiforbruk og transport.

Mye er på stell, men vi kan alltid bli bedre! Nå har vi i alle fall innført et system der 
vi kan sette oss klare interne mål for å forbedre oss som kommune, som bedrift, og som 
rådhus, der også våre leietakere kan motiveres til å gjennomføre samme prosessen. 

Foreløpig er det rådhuset, med helsestasjon, legekontor og bibliotek som er sertifisert. 
Våre leietakere i huset vil kunne dra nytte av f eks utvidet kildesortering.  Forhåpentligvis 
vil vi nokså raskt kunne registrere endringer mot det bedre innenfor de fem nevnte 
satsingsområdene. Det vil i så fall bety bedre miljø, både utendørs, innendørs i form av 
bedre arbeidsmiljø og sparte utgifter! 

18. oktober vil det være Miljøfyrtårnfokus i kommunestyret. Da vil alle ”gamle” 
Miljøfyrtårn, som har resertifisert seg, og bedrifter som nylig har sertifisert seg, få overrakt 
sitt synlige diplom av ordføreren. Det vil vi komme tilbake til i neste utgave av magasinet.    
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I Tynset kommune har det lenge vært 
tverrpolitisk enighet om at alle med behov for 
barnehageplass skal tilbys plass, også utenom 
hovedopptaket. Dette betyr at barnetallet øker 
gjennom hele barnehageåret. Kommunen 
har allerede mottatt søknader for 15 barn, 
som ønsker å begynne i barnehage i januar.  
Det er sannsynlig at det kommer flere. Det er 
helt nødvendig å ha ledige barnehageplasser 
om høsten for å kunne tilby plasser i løpet av 
barnehageåret. I Tynset kommune har dette 
vært mulig de siste årene. Det er likevel slik at 
fleksibiliteten og valgmulighetene kan bli noe 
mindre for de som starter senere på året. Som 
alle andre tjenesteområder i kommunen skal 
også barnehagene drive mest mulig effektivt 
og få mest mulig ut av pengene. Det betyr at 
barnehageplasser og bemanning må tilpasses 
hverandre.

Tilstrekkelig antall barnehageplasser gjør 
også at nyankomne flyktningers barn kan 
få plass i barnehagen med én gang, og straks 
begynne språkopplæring og integrering i 
Tynsetsamfunnet.

I dag eier kommunen 5 barnehager. Alle 
er enten bygd ut eller pusset opp i løpet av 
de siste årene. Kommunen har lagt vekt på å 
bygge funksjonelle og fleksible barnehagebygg 
for å sikre en mest mulig god og effektiv drift.  
I tillegg har Tynset tre private barnehager. 
Disse har også gjennomført utbygginger og 
renoveringer.

Med dagens lokalisering og organisering 
av barnehager er det barnehagetilbud i alle 

Velkommen til 
nytt barnehageår
Tynset kommune har investert og satset mye 
innenfor barnehageområdet. Sammen med 
arbeidsplasser er barnehagetilbudet kanskje det 
viktigste virkemiddelet for å få unge familier til å 
bosette seg i kommunen. Den 15. august startet 
det nye barnehageåret. Da åpnet også Tronstua 
barnehage i helt nye lokaler. 

Tekst: Mariann Hagen, leder for Tynsetbarnehagene
Foto: Ingrid Eide / Ingrafo

grender og i alle deler av sentrum. Barnehagene 
har hensiktsmessig størrelse, og drives effektivt 
ved å tilpasse driften til antallet og alderen på 
barna som til enhver tid har plass der.

Historikk
Skogstua barnehage var den første planlagte 
barnehagen i Tynset. Den åpnet i 1975. 
Skogstua ble bygd som en 2-avdelings barne-
hage. Rundt 1980 var det gratis førskoletilbud 
til alle 6-åringene i alle grender. Etter hvert 
ble det etablert private og kommunale 
enavdelingsbarnehager; Tusshaugen, Furumoen 
og Skogly. I 1988-90 ble det satset stort og 
investert mye på barnehagesida. Haverslia 
barnehage, med 3 avdelinger, derav 2 små-
barnsavdelinger, ble åpnet i februar 1989. I 
august samme år åpnet Tronstua, først med 
2 småbarnsavdelinger. Den tredje åpnet da 
”Revehiet”, som før var en del av Skogstua 
barnehage, flyttet til Tronstua. Da Skogly ble 
slått sammen med Tronstua, fikk Tronstua sin 
4. avdeling. Det var også i disse årene at Kvikne 
barnehage, Fåset barnehage og Lekestua 
barnehage i Tylldalen ble bygd. Etter at Øyan 
og Eggen skole ble lagt ned, ble det startet 
barnehager i lokalene. 

I 2003 fikk vi ”Barnehageforliket” på 
Stortinget med blant annet bestemmelsen 
om ”maksimalpris”. Prisen ble redusert 
betraktelig, barnehagen ble mer anerkjent 
og etterspørselen etter barnehageplasser 
økte. Flere foreldre ønsket barnehageplass 
til barna sine, barna ble etter hvert yngre når 

de begynte i barnehagen og flere ønsket hel 
plass i barnehagen. I perioden 2005-2010 
ble det opprettet 80 nye barnehageplasser 
i Tynset kommune. Både kommunale og 
private barnehager utvidet. 15 plasser var i 
midlertidige lokaler i Telenorbygget.

Barnehageloven ble endret og fra 1. januar 
2009 fikk alle barn i alderen 1-5 år rett til 
barnehageplass. Alle som søkte innen fristen 
for hovedopptaket, og som fylte et år innen 
august etter opptaket, hadde rett til plass. 
Tynset kommune hadde enda ikke nok plasser 
til å dekke behovet. 

Høsten 2010 ble det opprettet en ny 
midlertidig avdeling ved Fåset barnehage. 
Våren 2011 flyttet Kvikne barnehage inn i 
nyrenovert og utbygd barnehage. Høsten 2011 
ble det også opprettet en midlertidig avdeling 
ved Tronstua barnehage. Haverslia barnehage 
ble utbygd og var innflyttingsklar høsten 2012. 
Skogstua barnehage var ferdig utbygd med to 
nye småbarnsavdelinger høsten 2013, og den 
midlertidige avdelingen i Telenorbygget ble 
avviklet.

Tynset kommune har barnehageplasser til 
alle i hensiktsmessige og flotte lokaler. I tillegg 
har alle barnehagene store og utfordrende 
uteområder.

Det kan søkes om barnehageplass hele 
året, men det må påregnes noe ventetid da 
barnehagene er bemannet ut ifra antallet barn 
som har plass i barnehagen.

Deler av uteområdet i Tronstua barnehage er dekket 
av gummiasfalt, som er mykt å sykle og leke på
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7. oktober ble den nye barnehagen åpnet offisielt og feiret med innbudte 
gjester; naboer, politikere, andre barnehager og tynsetinger for øvrig 
som ville komme og kikke på den nye barnehagen. 

Det er en meget fornøyd styrer som viser fra den splitter nye og 
moderne barnehagen som med plass til 108 barn (såfremt alle er over 3 
år) er Fjellregionens største barnehage. Ved oppstart er 5 av 6 avdelinger 
i drift med til sammen 71 barn fordelt på 55 familier. En fjerdedel av 
barna ved Tronstua er minoritetsspråklige. Barnehagen har 23 ansatte 
fordelt på 18,4 årsverk. 

Fleksible løsninger
– Vi har fått det slik vi ville, og vi er spesielt fornøyd med det store 
allrommet vårt. Her er god plass til lek og utfoldelse, samt møterom 
både for ansatte og foreldremøter. Fleksibilitet og miljø har vært 
fokus i utformingen både byggmessig og utearealer. Det har vært en 
god planleggingsprosess og et svært godt samarbeid mellom etatene i 
kommunen i byggeprosessen, poengterer Kristin Holann.

– Jeg kjempet ”hardt og lenge” for å få gummiasfalt på deler av 
utearealet. Det fikk jeg. Gummiasfalten er et mykt og støtdempende 
underlag. Sjøl om det slukte en god del av budsjettet, så er jeg 
kjempefornøyd. Det er nok vaktmesteren også. Gummiasfalt forenkler 

Stolt av 
Fjellregionens 
nyeste og 
største 
barnehage

– Endelig er vi under samme tak. Og endelig kan 
jeg tilby ansatte egne arbeidsplasser slik at de 
slipper å foreta planlegging på kjøkkenbordet 
hjemme, sier styrer i nye Tronstua barnehage på 
Tynset, Kristin Holann.

Tekst og foto: Ingrid Eide

i stor grad vedlikeholdet på dette utearealet. Utearealet for øvrig hadde 
sine utfordringer – et paddeflatt jordet som ble så mye bedre enn vi 
torde å håpe på. 

Hjemlengsel
Mest fornøyd er Hollan med at alle nå er samlet under samme tak. –Det 
gjør arbeidsdagen enklere. Noen av barna har imidlertid gitt utrykk for 
hjemlengsel og lurt på om når vi skal flytte tilbake til gamlebarnehagen, 
smiler Holann. Dette kan utløses ved at de savner gamle utklednings-
klær, en bil de ikke finner igjen, vi har nemlig benyttet anledningen til 
å rydde skikkelig! 

Nå har vi kvalitet på bygningsmassen, og nå blir hverdagen våre 
lettere rent administrativt. Nå skal vi jobbe for å bli enda bedre på å 
levere kvalitet i innhold for å få en best mulig barnehage, sier den 
fornøyde styreren i Tronstua.  

Styrer Kristin Holann er svært fornøyd med den nye hverdagen for barn og voksne 
i Tronstua barnehage
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Kvalitet i barnehagetilbudet henger i stor 
grad sammen med de ansattes kompetanse. 
Kompetanse handler om formell kompetanse 
og om realkompetanse, og ikke minst om 
hvordan vi anvender kompetansen den enkelte 
innehar. 

Kompetanseutvikling
Kommunestyret i Tynset har vedtatt ei 
målsetting om at 50 % av de ansatte i barne-
hagene skal være utdannet pedagoger. Etter 
flere år med ulike tiltak nærmer barnehagene 
seg dette målet. Lovkravet er cirka 35 %. I 
barnehagene i Tynset kommune jobber det 
førskolelærere, lærere, barnevernspedagoger, 
spesialpedagoger, barnepleiere, fagarbeidere, 
assistenter og lærlinger. Våre assistenter 
har lang erfaring og god realkompetanse. 
Gjennom statlige føringer og delvis statlig 
finansiering, oppfordres alle grupper av ansatte 
til etterutdanning og videreutdanning. Tre av 
våre barne- og ungdomsarbeidere er nå godt 

Innhold og kvalitet i barnehagen
Med innflyttingen i Tronstua barnehage er barnehagesektoren i 
mål med utbygging av nye barnehageplasser og oppgradering av 
barnehagebygg. Nå fortsetter barnehagesektoren å sette fokus på 
innholdet i barnehagen og kvaliteten av tilbudet som blir gitt.

Tekst: Mariann Hagen
Foto: Ingrid Eide / Ingrafo

over halvveis i barnehagelærerutdanningen. 
De studerer deltid ved siden av å arbeide 50-60 
% stilling i barnehagen, og utdanningen tar 4 
år. Studiet er desentralisert, og er et samarbeid 
mellom Høgskolen i Hedmark og Tynset 
studiesenter. To andre fagarbeidere deltar i 
etterutdanning ved Høgskolen i Hedmark. 
Fire av våre pedagoger tar videreutdanning i 
spesialpedagogikk dette barnehageåret

Sterkt interregionalt faglig miljø
I løpet av de senere årene har mange av våre 
erfarne assistenter deltatt på teoriundervisning 
og tatt fagprøven. Barnehagene har svært gode 
erfaringer med kombinasjonen arbeid og 
utdanning.  I tillegg til å tilføre den enkelte mer 
kompetanse og studiepoeng, blir barnehagen 
også en læringsarena og hele miljøet hever 
seg faglig. Alle nytilsatte pedagoger i Tynset 
kommune tilbys veiledning. Dette tiltaket er 
organisert som et interkommunalt samarbeid. 

Siden 2010 har kommunene i Nord-

Østerdal samarbeidet systematisk om 
kompetansearbeid og utviklingsarbeid på 
barnehageområdet. Den enkelte barnehage 
og den enkelte ansatte har i disse årene deltatt 
på mange gode kurs med kjente og dyktige 
foredragsholdere. Dette har vi fått til fordi 
kommunene har gått sammen og finansiert 
felles kurs på barnehagenes planleggingsdager. 
Kommunene har sammen jobbet bevisst 
og systematisk med etterarbeid og med å  
bearbeide ny kunnskap. Kommunene og 
barnehagene har et felles mål om å utvikle 
og bevisstgjøre de ansatte i barnehagen. Det 
har vært ei målsetting å få tatt i bruk den 
kompetansen som finnes i de ulike personal-
gruppene og dele kunnskap med hverandre. 
Også over kommunegrensene.

Å dele erfaringer, dele kompetanse, 
spisskompetanse, kompetansemidlene, lønns-
midler og andre ressurser, har kommunene 
opplevd å få mer ut av ressursene, samlet sett.

Store romslige og fleksible uteområder gir god plass for masse lek og aktivitet Kjøkkenet i Tronstua er utformet slik at det er lett for barna og komme til, 
og det både inviterer og motiverer til deltagelse
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Foto : Ingrid Eide / Ingrafo
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Kommunereform
- hva nå?

De siste to-tre årene har det vært sagt og skrevet 
mye om kommunereform og sammenslåing 
av mindre kommuner til større enheter. 
Regjeringen oppnevnte for nesten tre år siden 
et ekspertutvalg, det såkalte Vaboutvalget, 
som fikk i oppdrag å foreslå kriterier som 
har betydning for oppgaveløsningen i kom-
munene. Etter tre måneders arbeid foreslo 
utvalget å redusere antallet kommuner fra 428 
til ned mot 100. Utvalget har senere sagt hvilke 
kriterier som bør oppfylles for at kommune 
best kan ivareta sine oppgaver. Målene for 
reformen har vært å sikre: 

• Gode og likeverdige tjenester 
• Helhetlig og samordnet 

samfunnsutvikling 
• Økonomisk robuste kommuner 
• Styrket lokaldemokrati 

Fylkesmannen i Hedmark laget en fram-
driftsplan slik at alle kommunene i fylket 
skulle ha avklart sin framtidige struktur senest 
våren 2016. Fylkesmannen presiserte at alle 
kommunene står framfor store utfordringer 
i tiden som kommer både knyttet til 
befolkningsutvikling, klima og behovet for å få 
tak i arbeidskraft til å løse de viktige velferds-
oppgavene de har ansvaret for. Diskusjonen om 
veien videre for å ta tak i disse utfordringene 
og møte innbyggernes krav og forventninger 
er viktig. I Tynset har vi jobbet grundig med 
faktagrunnlag, utredninger og diskusjoner i 
samarbeid med de andre kommunene i vår 
region. 

”Ser ikke ut til at det blir noen sammen-
slåing av kommuner i Hedmark”

Kommunestyret i Tynset kommune 
vedtok i juni i år at ”Tynset ønsker å bestå som 
egen kommune og vil arbeide for videre utvikling 
og utvidet samarbeid med kommunene i Nord-
Østerdal og Rørosregionen. Dersom kommuner 
i regionen, gjennom kommunestyrevedtak, 
ønsker et utvidet samarbeid eller sammenslåing 
med Tynset kommune, skal disse, sammen med 
Tynset kommune, utarbeide en samarbeids- eller 

Av rådmann Arild Einar Trøen

intensjonsavtale som skal behandles i respektive 
kommunestyrer senest 1. september 2016”.

Fylkesmannen vil høsten 2016 gi sin 
anbefaling til departementet basert på 
prosessene i Hedmark. Det ser ikke ut til at 
det blir noen sammenslåing av kommuner i 
Hedmark fylke. 

I forbindelse med kommunereformen 
har interkommunalt samarbeid vært et tema. 
Kommunene i Nord-Østerdal er enig om 
å videreutvikle det interkommunale sam-
arbeidet i regionen for å kunne løse oppgavene 
på en best mulig måte.

Hver enkelt kommune skal gjennomgå 
sitt interkommunale samarbeid, redegjøre for 
egne behov og for områder det bør jobbes 
videre med. Kommunene skal mene noe om 
omfang og samarbeidsform. Det kan være 
om samarbeidet bør avvikles, videreutvikles, 
endres organisatorisk eller hvor det bør 
lokaliseres.

I tillegg skal kommunene vurdere om det 
bør inngås samarbeid på nye områder. I nær 
framtid gis kommunene ansvar for psykolog 
og for å ha tilbud om plasser for øyeblikkelig 
hjelp innen rus og psykiatri. Det er naturlig å 
se om det er hensiktsmessig at kommunene 
samarbeider tett om å tilby slike tjenester.

”Tynset er landets nest beste kommune 
målt på resultater i grunnskolen”

Vi har lange og gode tradisjoner for 
interkommunalt samarbeid i vår region. 
Tall og statistikk blant annet fra kommune-
barometeret viser at kommunene i Nord-
Østerdal leverer gode tjenester av høy kvalitet. 
I kommunebarometeret for 2016 er Tynset 
tiende beste kommune totalt og nummer 
to på resultater i grunnskolen. Det er best i 
Hedmark og i vurderingen sies at ”totalt er 
det knapt noen som har en så god profil som 
Tynset”. Vi skal arbeide målrettet og godt for 
å fortsette å levere helhetlige og gode tjenester 
til Tynsets innbyggere.

Riktig god høst til alle lesere!
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Kvikne skole er plukket ut som én av tre festivalskoler i Hedmark i 
forbindelse med at Turnéorganisasjonen og Den kulturelle skolesekken 
i Hedmark fyller 25 år. ”Kunst underveis” er festivalens tittel, og den går 
av stabelen på Kvikne skole 14. - 16. februar 2017. 

– Hele skolen er alltid med på slike prosjekter. Vi ønsker å videre-
utvikle skolen som kulturarena, og vi er veldig stolte over å ha blitt 
plukket ut som festivalskole, sier rektor Kristoffer Flaa Sørensen.

– Skolen er et naturlig utgangspunkt for mye av aktiviteten i bygd. 
Denne festivalen ser vi på som en unik måte å knytte kultur, skole og 
lokalsamfunn sammen på. Kulturkontoret vil også jobbe sammen med 
Turnéorganisasjonen om å gjøre ”Kunst under veis” til en festival for 
hele bygda.  

Filmatiserer ”Kvikne-historier”
Turnéorganisasjonen sendte tidligere i år ut en utlysning til ungdoms-
skoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler i hele fylket. Kvikne 
skole søkte, og ble plukket ut sammen med Børstad ungdomsskole og 
Holt ungdomsskole. Komponist og forfatter Eivind Buene er leid inn 
av Turneorganisasjonen som prosjektleder for festivalene på alle tre 
festivalskolene. Han har skrevet et bestillingsverk i sju satser. Denne 
musikken skal brukes som inspirasjon for elevene til å uttrykke seg 
innenfor andre kunstarter. 

”Vis, at du er født høyt oppe med vidt utsyn!” 
         - Bjørnstjerne Bjørnson, Bjørgan, 02.08.1897  

Med dette sitatet fra Bjørnson i ”bakhodet” har Kvikne skole en sterk 
tradisjon med å sette opp et stort teaterstykke annen hvert år. Robin 
Hood, Bjørnstjerne Bjørnson, musikaler og danseforestillinger er noen 
eksempler. 

Denne gangen har Kvikne skole har valgt film og billedkunst som 
uttrykk, og elevene skal skrive ”Kvikne-historier” som skal filmatiseres 
med bestillingsverket som filmmusikk. Naturen, kulturhistorien med 
gruvedrift og Bjørnstjerne Bjørnson er ifølge rektor store inspirasjons-
kilder til slike historier.

Kvikne 
skole blir 
festivalskole

Kunstfestival setter hele 
Kviknebygda på hodet i 
februar. 

Om aktørene
Eivind Buene er samtidskomponist og forfatter. Han debuterte 
i 2011 med romanen ”Enmannsorkester”, som fikk svært gode 
kritikker. Mens han gikk på Operahøgskolen kom han i 2012 
ut med romanen ”Allsang”, som også høstet svært gode kritiker. 

Det internasjonalt anerkjente Ensemble neoN ble etablert i 
2008 av Jan Martin Smørdal og Julian Skar, sammen med en 
rekke musikere med bakgrunn fra Musikkhøyskolen. Ensemblet 
består i dag av 11 musikere. Med et felles ønske om å utvikle 
musikk sammen, og en felles pasjon for samtidsmusikken, 
opprettet de ensemblet som jobber både med norske og 
internasjonale komponister. Musikerne i Ensemble neoN er 
involvert i en rekke prosjekter på tvers av sjangre, og for sitt 
samarbeid med ”Susanna” ble de i 2013 tildelt Spellemannpris 
for albumet The Forester.

Faglig bistand
Topp kvalifiserte verkstedholdere er engasjert gjennom Turné-
organisasjonen, og vil jobbe sammen med elevene i prosjektet. Film-
produksjonen vil gå over lengre tid, mens billedkunstproduksjonen vil 
være konsentrert til festivaldagene. 

I tillegg til verkstedene i film og billedkunst, vil Kvikne skole få 
besøk av 1 til 2 andre produksjoner fra Turnéorganisasjonen under 
festivaldagene. 

– Å få inn profesjonelle utøvere på denne måten som bidrar til en 
kulturell fest, men også sterkt faglig, er utrolig inspirerende for skolen 
og elevene, sier rektor. 

Ungdomsskoletrinnet skal jobbe med film, og barneskolen med 
billedkunst og keramikk.  Alle elevene ved skolen vil bli involvert i 
festivalen, som avsluttes med en åpen forestilling på kveldstid den 
siste festivaldagen. Her vil elevenes film og billedkunst bli vist, og 
Eivind Buenes bestillingsverk vil bli framført av den anerkjente gruppa 
Ensemble neoN. 

Bildekunst er tema for barneskolen under festivalen. 
Her er elevene i aksjon under fjorårets ”The Big Draw”
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”Reisen” er en forestilling som ønsker å vise de ulike reisene menneskene 
som kommer til landet vårt har vært i gjennom. Ikke bare selve reisen 
fra krig til fred, men reisene i barndommen, i drømmene, i alder og i 
erfaring. Forestillingen er et samarbeid mellom Bekkmoen (mottak 
for mindreårige asylsøkere), Ttrafo (Teater i Fjellregionen), Panta Rei 
Danseteater, Tynset Barne- og ungdomsteater og Tynset kulturskole. 

– Vi ønsker å skape en forestilling som griper og som får oss til å le. 
For alt er ikke bare svart/hvitt. Alt er ikke bare elendighet. Det finnes 
glimt av lys, humor, glede og komiske misforståelser oppi alt det andre, 
sier Siri Beate Fossum, vikarerende leder for Ttrafo. 

Publikum blir først invitert ut til plassen utenfor rådhuset. Her 
vil ulike grupper fremføre sine koreografier på ulike steder på 

Teater er super 
integrering

Aktørene er en gruppe bestående av lokale 
ungdommer og ungdom som har flyktet til 
Norge. Med en slik sammensetning av 
skuespillere, som har svært varierende erfaring 
med teater, er denne forestillingen enestående. 

rådhusplassen. Deretter blir publikum ført inn i kulturhuset og 
Storsalen der forestillingen ”Reisen” vises. Her blir vi bedre kjente med 
drømmene til de som flykter for å komme til lille, kalde Norge. 

Hva synes de egentlig om Tynset? Om tåka og kulda? Hvordan var 
reisen over ørken, grenseoverganger og hav? Hva finner man på dypt 
inne i skogene på mottaket? Skremmer nattevakta kanskje. Og hva 
husker man fra livet som er så langt unna, både i distanse og år?

Forestillingen har dans, bevegelse og fysisk teater som grunnmur. 
Og alt innhold i forestillingen er bygd opp rundt gruppens egne 
fortellinger, som vi i samarbeid har utviklet til et scenisk uttrykk. Og 
den kan oppleves kun én gang: Lørdag 19. november kl. 18 i Tynset 
kulturhus.

Våre to nye lærere Esther Breslin og Marius Reed har 
til sammen en bred kunnskap om mange forskjellige 
kunstarter, medier og tekniker. I tillegg til tekniker innen 
maling, skulptur og tegning, vil elevene få anledning til 
å lære om ulike grafiske prosesser i kunstnernes eget 
verksted i Rambu. Grafikk er overføringen av et motiv 
fra en trykkplate til papir. Prosessene inkluderer tresnitt, 
silketrykk, etsing, med mer. Motivet kan gjenproduseres 
flere ganger. Dette er en spennende mulighet for de som 
vil lære nye og artige kunst prosesser. 

Søknadsskjema finner du på kulturskolens hjemmeside
www.tynset.kommune.no/4425.4400.Kulturskolen.html 

Førstemann til mølla!

Kulturskolen har ledige plasser på avdeling billedkunst!

Billedkunst i kulturskolen
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Kampanjen har vært vellykket, med vekst i antall deltakere fra 85 i 2009 
til hele 303 i rekordåret 2015. Vi tror det kan være flere årsaker til dette. 
Det er ”gulrøtter” underveis, i form av dogtags, armbånd og frisbee. Vi 
har også i hele denne perioden forsøkt å utvikle prosjektet, slik at det 
skal være gjenkjennelig men også inneholde noe nytt.

Alle som deltar fører sine leste bøker på et lesepass. Fra og med 
2015 var det tilbud om å føre bøkene på et elektronisk lesepass. Det 
har de siste årene vært premiering underveis, på 5, 10 og 20 leste bøker. 
Alle som har deltatt blir personlig invitert til en avslutningsfest, som 
for lengst har vokst ut av bibliotekets lokaler. Denne kvelden trekkes 
vinnere av bokpremier og det hele avsluttes med et trylleshow.

Prosjektet gjør at biblioteket får nær kontakt med mange lånere. 
Denne personlige kontakten med lånerne gir mulighet for både ris og 
ros underveis, og vi har fått mange tilbakemeldinger på at dette er en 
kampanje som oppleves som både morsom og nyttig.

– Ikke minst fører kampanjen til leselyst og leseglede hos barna. 
Dette er et suverent prosjekt som bibliotekene i Nord-Østerdal kan 
være svært stolte av, understreker Hilde Reiten, bibliotekar ved Tynset 
barneskole. Det er bibliotekene i Nord-Østerdalen som hadde ideen 
og igangsatte leselystkampanjen for barn i 1. til 7. klasse og som nå har 
spredt seg over hele landet.  

Noen morsomme tall
• Sommerles har i år hatt deltakere fra 185 kommuner i hele Norge
• 31 840 barn har tilsammen lest over 331 390 bøker
• 18 820 av disse bøkene syntes barna var morsomme, 28 921 var 

spennende, 54 090 var rare og 22 743 var rett og slett kjedelige
• Hvis du legger alle disse bøkene etter hverandre får du en sti av 

bøker på tilsammen 76 kilometer
• Den suverent mest leste boka i sommer er "Gutta i trehuset med 

13 etasjer" som har blitt lest av 2621 barn
• Bibliotekarene i Sommerlesbibliotekene har delt ut over 31 177 

premier

Kilde: www.sommerles.no

I sommer har vi for ellevte år på rad arrangert 
leseaksjonen Sommerles på Tynset. Målet er å 
vedlikeholde og øke lesekompetansen hos barn 
i sommerferien.

Over 360.000 
leste sider i 
sommer!

Varaordfører Nils Kristen Sandtrøen (øverst) deler ut premier etter årets 
Sommerles, mens Davido i sitt forrykende trylleshow i Storsalen får denne jenta 
til å sveve! 



– Dette er et svært flott lavterskeltilbud, det koster ingen ting å være med, og 
det er mulig for alle å være med, også rullestolbrukere,  forteller Sissel Bolstad, 
fysioterapeut og folkehelsekoordinator i Tynset kommune.

Stolpejakten er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet 
blant folk flest i hele landet. På Tynset er organiseringen et samarbeid mellom flere 
frivillige, o-gruppa, Tynset Turlag, Frivilligsentralen og kommunen. 

Ifølge Bernt Robert Hansen, leder i Tynset Turlag, har Stolpejakten vært en 
ubetinget suksess for å få tynsetingene ut på tur. Kart over hvor stolpene var satt ned 

ble distribuert til alle husstander i kommunen på forsommeren. Skoleklasser både på 
videregående, introduksjons-programmet og barne- og ungdomsskolen har vært på 

Stolpejakt i skoletida.
De som ønsket flere utfordringer og finne flere poster har kunnet oppsøke Tolga, 

Folldal og Os, som har også deltatt i stolpejakten. En stor bonus med prosjektet er at folk 
blir kjent med nye stier og nye steder i regionen.

Pr 12. september hadde 536 personer vært med Stolpejakten Tynset. 73 personer 
hadde så langt tatt 30 poster, 298 har tatt 10 poster. Postene står ute til 15. oktober.

– Stolpene kan registreres både manuelt og digitalt. Vi vet at mange bruker penn og 
papir, og vi vil minne folk om at de kan levere ferdig utfylt skjema på Frivilligsentralen, 
presiserer Hansen. 

De som deltar i Stolpejakten er med i trekning av premier. Premieutdeling foregår under 
o-gruppas sesongavslutning 30. oktober kl. 18.00 i varmestua på Haverslia Skistadion. 
De som ikke er på premieutdelinga og som blir trukket ut, kan hente premien sin på 
Frivilligsentralen fram til 15. november.

Bolstad og Hansen vil også takke Sparebank 1 Hedmark, Tolga-Os Sparebank, CircleK 
Tynset, Alvdal-Tynset Sport, Sport1 og Nord-Østerdal Kraftlag for flotte premier. 

Den store
Stolpejakten

Den store Pokemon-feberen har herjet landet. I regionen 
vår og flere andre steder i landet er det Stolpejakten som 
har fått folk ut av sofaen og ut på tur. Folk i alle aldre er 
observert!

Fakta
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike 
kommuner og skanne QR-koden som hver stolpe er utstyrt 
med ved hjelp av en applikasjon på mobilen. Stolpene kan 
også registreres manuelt.

Stolpejakten tar sikte på å aktivisere unge som gamle - 
skoleelever, syklister, funksjonshemmede og rullestolbrukere 
– og de som ønsker å gjøre seg bedre kjent. Stolpejakten er 
et gratis tilbud. For flere opplysninger, se www.stolpejakten.no



Det er Nasjonalforeningen for folkehelse som 
med midler fra TV-aksjonen i 2013 satte i gang 
prosjektet Aktivitetsvenn. 

Gudrun Bakken ved Frivilligsentralen 
på Tynset understreker at prosjektet retter 
seg både mot hjemmeboende og personer 
på sykehjem. Tilbud om fritidsaktiviteter 
og opplevelser for personer med demens er 
begrenset, og mange som har fått diagnosen 
og deres pårørende gir uttrykk for at det er 
vanskelig å fortsette med aktiviteter som har 
vært lystbetont og viktig i hverdagen tidligere. 
En aktivitetsvenn kan eksempelvis et par timer 
i uka bidra til at vedkommende kan ivareta 
denne interessen eller aktiviteten. Det kan 
være å gå på kafe, gå en tur i skogen, teater, 
fiske strikke eller snekkere. Man kan gjerne gå 
flere sammen og være og være aktivitetsvenner 
i sammen.  

 
Trenger flere besøksvenner
Frivilligsentralen har i dag 15 frivillige 
som er interesserte i å være besøksvenn. 
Frivilligsentralen organiserer og finner en 
venn som kan passe ut fra aktiviteter, tid og 
interesser til den som ønsker en besøksvenn. 
Det finnes mange muligheter og ikke bare 

aktiviteter en-til-en. Gå gjerne flere sammen 
og vær aktivitetsvenner sammen. 

– Du kan gjerne ta med at vi ønsker flere 
menn som besøksvenner, poengterer Gudrun. 

Hun understreker også viktigheten av et 
nært samarbeid med hjemmetjenesten, som 
ser behovene ute blant de hjemmeboende.  
Det kan være vanskelig for mange å ta telefonen 
og si at man gjerne ønsker en besøksvenn. 
Hjemmetjenesten kan være med å motivere 
til dette.  

– Aktivitetstilbudene til demente på syke- 
hjemmene er redusert i takt med ned-
bemanning, stadig endrede og større krav 
til dokumentasjon og administrativt arbeid. 
Frivillige og besøksvenner er et supplement til 
institusjonen og bidrar til at folk kommer seg 
mer ut. Det er viktig for livskvaliteten, sier Aud 
Løkken. 

Hun mener at besøksvennordningen 
er viktig å få forankret i ledelsen som kan 
oppnevne en fast kontaktperson for de 
frivillige ved sykehjemmene. Løkken bistår 
prosjektet ved Frivilligsentralen da hun er 
svært engasjert og har mange tanker og idéer 
om hvordan aktivitetsvennprosjektet kan 
utvikles.

Frivilligsentralen
tilbyr  besøksvenntjeneste

Målet er å bidra til at personer med demens kan få 
flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. 

Tekst og foto: Ingrid Eide

Stort behov
– Det er ikke vanskelig eller veldig krevende å 
være aktivitetsvenn. Du trenger ingen spesielle 
kunnskaper eller egenskaper. Det viktigste 
er at du egentlig bare er deg selv og har tid å 
avsette.

Ragnhild Høeg understreker likevel at det 
samtidig er viktig å være bevisst sin rolle som 
frivillig. Hun er pensjonist og tidligere ansatt 
ved DPS Tynset, og er kontaktperson, mentor 
og rådgiver for de som ønsker å bli besøksvenn. 

Colinda Riemens er tilflytter fra Nederland 
og ønsker å være besøksvenn. Hun jobber også 
som støttekontakt i Tolga kommune. 

Magni Grue var tidligere besøksvenn da 
diakon Marianne Konow organiserte dette 
under diakontjenesten. 

– Diakonen flyttet fra Tynset, og etter det har 
det ikke vært noe tilbud om aktivitetsvenner, 
men vi ser at behovet er stort, sier Grue. 
Damene er enige om ensomhet blant eldre 
slett ikke bare er et byfenomen. Men vi er 
kanskje flinkere til å følge med hverandre 
i mindre samfunn, ser etter at det ryker fra 
pipa, eller at postkassa ikke flommer over hos 
naboen.

Gudrun Bakken, leder ved Tynset Frivilligsentral, Magni Grue, Ragnhild Høeg, Aud Løkken og 
Colinda Riemens er ivrige etter å sette i gang med aktivitetsvenn- eller besøksvennprosjektet
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Kontaktpersoner til lag og 
foreninger  
Frivillige lag og foreninger endrer til tider styresammensetning 
og kontaktpersoner. Det er viktig for kommunene å alltid 
kunne ha en oppdatert database på disse kontaktpersonene. 

Vi oppfordrer alle lag og foreninger om å melde fra til 
kommunen ved endringer i kontaktpersoner og eventuelle 
andre opplysninger. 

Send gjerne en e-post til postmottak@tynset.kommune.no 
eller ring 62 48 50 00.

Revisjon av Strategisk 
næringsplan
Tynset kommune har vedtatt at gjeldende Strategisk 
næringsplan for Tynset kommune skal revideres. Arbeidet med 
dette starter i høst. 
Det er komite for miljø, landbruk og teknisk som skal stå for 
arbeidet. Komiteen har ennå ikke avgjort hvordan den i detalj 
skal gjennomføre revisjonen, men næringsdrivende i Tynset er 
velkommen til å komme med innspill som de mener er viktig 
for næringslivet i Tynset kommune de nærmeste årene.

Innspill kan sendes til komiteens sekretær Bernt Robert 
Hansen på epost bernt-robert.hansen@tynset.kommune.no

Hjertelig velkommen 
til Tynset – og Tynset 
kulturhus og Tynset kino! 
Tynset kommune ønsker at alle skal bli kjent med tilbudet
i Tynset kulturhus. Vi gir derfor 1 fribillett til kino og 1 fribillett 
til kulturhusarrangementer til hver person som har meldt/
melder flytting  til Tynset i løpet av 2016. Billettene kan hentes 
på servicetorget. 

Åpningstider
Tynset bibliotek
Hovedbiblioteket
Mandag, tirsdag og torsdag  11:00 - 16:00
Onsdag    11:00 - 18:00
Fredag    11:00 - 13:00
Lørdag    11:00 - 14:00

Kvikne bygdebibliotek 
Tirsdag    11:00 - 13:00
Onsdag    16:00 - 19:00

Seter til leie i Magnilldalen
Tynset kommune eier en seter i Magnilldalen som kan leies 
året rundt. Den ligger ved Ryantjønna, ca. 8 km fra Lonåsen 
i Tunndalen. 

I vinterhalvåret kan man nå setra på ski med start fra 
parkeringsplassen ved Lonåstjønna. Det er oppkjørte skispor 
hele veien fram. Det er gode turmuligheter innenfor det nye 
Magnilldalen/Busjødalen landskapsvernområde.

Setra har 8 sengeplasser, solcellepanel og alt nødvendig 
utstyr for matlaging og solcelle. 

Ta kontakt med Servicetorget på 62 48 50 00 dersom du 
ønsker å leie setra.

Foto: Tynset kommune
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Kommunen informerer

Småviltjakt
20. september åpnet Tynset kommune salg av dagskort på 
rypejakt på kommunens eiendom. Perioden varer til og med 
23. desember, eller til den dagen maksuttaket på 15% av 
rypebestanden er nådd. Baglimit er 4 ryper per dag. Dagskort 
kjøper du på Servicetorget.

Et sted for digital post fra det offentlige 
Statlige etater blir pålagt å sende post digitalt fra 2016. Skaffer du 
deg digital postkasse hos Digipost eller e-Boks vi du se at stadig 
flere offentlige virksomheter vil sende post der. Da trenger du kun 
å forholde deg til én felles digital postkasse fra det offentlige. Lurt, 
ikke sant? Dessuten får du posten din raskere fordi du slipper å 
vente på postgangen, posten blir lagret på et og samme sted og vi 
sparer miljøet. 

Ditt trygge arkiv 
Vanlig epost er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du 
kunne motta brev fra det offentlige digitalt må du ha en digital 
postkasse. Det er trygt og enkelt å motta post digitalt fra det 
offentlige når du har digital postkasse fra Digipost eller e-Boks. Du 
bruker ID-porten til innlogging for å lese din digitale post fra det 
offentlige, og brev i postkassen kan lagres der så lenge du ønsker. 

Velg digital postkasse på norge.no 
Du kan velge mellom to postkasser - Digipost eller e-Boks. På 
samme måte som du kan velge mellom ulike banker og forsikrings-
selskap skal du enkelt kunne velge den postkassen som passer best 
for deg. Når du mottar digital post fra SvarUt vil du få et varsel på 
SMS eller epost. Da vet du alltid når du har mottatt noe. Les mer 
om hvordan du oppretter din digitale postkasse hos e-Boks eller 
Digipost på www.norge.no. 

Hva skjer om du ikke skaffer deg digital postkasse? 
Uten en digital postkasse vil du måtte logge inn på ulike etaters 
nettsider og løsninger for å lese viktige brev digitalt, eller du vil 
motta brev på papir. Du får brev i Altinn fra SvarUt om du ikke 
har digital postkasse fra e-Boks eller Digipost. Og hvis brevet ikke 
blir åpnet i Altinn innen to dager vil du automatisk få det på papir. 

Reservasjon
Du kan også reservere deg mot kommunikasjon på nett. Du vil  
fremdeles få viktig post fra det offentlige på papir. Les mer på norge.
no/reservasjon.

Digital post til 
innbyggerne i Tynset

I likhet med mange andre offentlige virksomheter 
sender nå SvarUt post til din digitale postkasse. 

Foto: Difi

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no



Nå blir det arkiv!

16

O
rd

fø
re

re
ns

  s
id

e

Foto : Ingrid Eide / Ingrafo

Jeg har ganske nylig vært på omvisning i nye 
Tronstua barnehage. Jeg kan skrive under 
på at det ble ubeskrivelig bra. Både inne og 
utearealene er fantastiske, og det beste av alt er 
at dette ikke er unikt for Tronstua. Det samme 
gjelder også alle de andre barnehagene i Tynset 
kommune. Det er satset mye på barnehage i 
de senere årene, og resultatene ser vi nå: Full 
barnehagedekning, billigere drift pga mer 
samarbeid mellom ulike avdelinger, flere 
ansatte med relevant kompetanse, og lokaler 
som tåler videre vekst. Kort fortalt har vi nå 
svært flotte og funksjonelle barnehagebygg i 
hele kommunen. Dette er bygg som barn og 
ansatte trives i og som vi vil ha glede av i lang 
tid fremover! 

Med helsearkivet så godt som i havn, er 
det også grunn for optimisme. Endelig kan vi 
begynne å glede oss over arbeidsplassene som 
kommer. Glede oss over at vi trolig tiltrekker 
oss nye innbyggere, og at vi var så fremtidsrettet 
at vi bygde en ekstra avdeling i nye Tronstua 
som forhåpentligvis fylles i årene som 
kommer. Vi kan glede oss over at ungdom og 
voksne både i regionen og utenfor endelig kan 
starte en målrettet utdanning med det mål å ha 
Norsk helsearkiv som sin arbeidsplass. Glede 
oss over at det bygges et bygg i statlig regi på 
Tynset. Glede oss over at vi har vunnet frem, 
og at dette trolig vil få positive ringvirkninger 
for oss langt inn i fremtiden. 

Vi har altså god grunn til å feire om dagen, 
men samtidig så må det sies at bevilgningene 
til arkiv egentlig ikke var mer enn forventet. 
Det skulle bare mangle! Dette har det vært 
arbeidet mot i mange år, og dagens regjering 
har etter at de endret arkivplanene beroliget 
oss med at helsearkivet uansett skulle bygges 
på Tynset. Så det var i år regjeringen måtte og 
burde levere. Det er jo tross alt stortingsvalg 
neste år. Og siste ord er fortsatt ikke sagt i 
papirdebatten, og hvor ble det egentlig av 
arkivverkets sentraldepot? Men nok om det! 
Det aller viktigste er at vi nå feier all tvil til 
side og kommer i gang med bygget Norsk 
helsearkiv. HURRA FOR DET!!

Vi har forøvrig også god grunn til å være 
stolte av skolene våre. Vi troner her på mange 
områder i landstoppen, og vi nevnes som 
gode eksempler i svært mange sammenhenger 
rundt omkring i hele Norge. Det betyr at det 
jobbes godt og at det legges et godt grunnlag 
i grunnskolene våre. Dette bidrar til flotte, 

trygge og engasjerte ungdommer som i svært 
stor grad fullfører videregående skole, og som 
relativt enkelt kommer seg videre via studier 
eller ut i arbeidslivet. Vi har også en rekke 
ungdommer som presterer på høyt nivå, både 
på kultur og idrettsarenaer. Mye takket være 
flinke og ivrige ildsjeler, lag og foreninger 
som tilrettelegger for god folkehelse, idrett og 
kultur.

Vi har en region fylt av mye god og relativt 
høy kompetanse. Dette gjør det lettere for 
oss å kunne tilrettelegge for et mangfold i 
arbeidsplasser, noe som er et av kommunenes 
viktigste mål. Så håper vi inderlig at flest mulig 
av våre ungdommer kommer tilbake til vår 
region etter hvert, fordi det er attraktive jobber 
her som venter på dem.

Når det gjelder befolkningsvekst, så kan 
vi for Tynset sin del vise til en vekst på 18 
foregående år. Dette til tross for at vi hadde et 
fødselsunderskudd på 6. Vi holder en kurve 
som er svakt oppadgående, noe som ikke er 
en selvfølge, da det til tider er stor kamp om 
innbyggerne. Og vi må ha klart for oss at det 
er mange kommuner som har mye bra å tilby 
rundt omkring i Norges land. Så vi må alltid 
ha fokus på å gjøre oss mer attraktiv. Vi må 
markedsføre oss og vise at vi har usedvanlig 
mye bra å tilby. For det har vi faktisk!

Det er nå på høy tid at vi snakker 
kommunen og regionen opp! Og jeg synes 
vår nye kommuneplans verdier Inkludering, 
Trygghet, Optimisme og Puls treffer blink.

Her er det optimisme, vi skaper arbeids-
plasser, vi ønsker og jobber for et mangfold, 
og vi har et trygt samfunn med gode oppvekst-
vilkår. Vi bryr oss om hverandre, og sist, men 
ikke minst: Vi lever! Det er puls her. Det skjer 
faktisk utrolig mye sett i den betraktning at vi 
er relativt få.  

I Tynset er det godt å leve og godt å bo! 
Husk å fortelle det til alle du kjenner!

En optimistisk hilsen fra
ordfører Merete Myhre Moen

Nr. 3/2016
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Politiske møter
Oktober - desember 2016

13.10. 09:00 Formannskapet
18.10. 18:00 Kommunestyret
26.10. 11:30 Felles styringsgruppe
  møte; Tynset og Røros 
  som regionale motorer 

  (Storstuggu, Røros) 
27.10. 09:00 Politikerdag og 
  budsjettkonferanse
03.11. 09:00 Formannskapet
23.11. 09:00 Felles kommunestyre
  møte for Fjellregionen
24.11. 09:00 Formannskapet
  (budsjett)
29.11. 18:00 Kommunestyret
08.12. 09:00 Formannskapet
15.12. 09:00 Kommunestyret
  Politikerdag
  Budsjettbehandling

Se forøvrig ajourført kalender på
www.tynset.kommune.no

17

Eldrerådet i Tynset informerer
Tynset Frivilligsentral er for alle i Tynset kommune. Daglig leder er Gudrun 
Bakken, som treffes på telefon 62 48 11 01. Der finnes mange tilbud, som for 
eksempel:

• Tirsdagskaffe formiddag fra kl.11.00
• DNT senior gågruppe torsdager kl. 11.00
• ”Aktiv i naturen” annenhver tirsdag kl.12.00
• Yoga 60+ tirsdager kl. 09.30
• Internasjonal kvinnekaffe annen hver torsdag kl.18.00
• Har du behov for datahjelp, kontakt Frivilligsentralen
• Har du ønske om en besøksvenn som kan komme hjem til deg, ta 

kontakt med Frivilligsentralen

Har du lyst og tid, meld deg som frivillig.

Er du glad i sang og musikk, finnes mange muligheter:

• Tynset seniorkor øver mandager kl.10.30
• Allsangkvelder på Frivilligsentralen annonseres
• ”Syng med oss” på Furumoen torsdager kl.11.00 og Tjønnmosenteret 

onsdager kl. 11.00
• Allsang på Enan annen hver mandag kl. 16.00 -18.00
• Salmekvelder i kirkene, se ”Vegen” nr. 4
• Tynset kirke har behov for forsangere til gudstjenestene; ta kontakt 

med kirkekontoret

Menighetens ”Vaffeltreff ” er siste tirsdag i måneden.

Dans og trim:

• Seniordans hver tirsdag kl. 19.00 - 21.00 på Nord-Østerdal 
videregående skole

• Sittedans hver tirsdag kl. 10.30 på Furumoen, og annen hver mandag 
kl. 16.00 på Tjønnmosenteret

• Dansekvelder sammen med Spellmannslaget på Tjønnmosenteret, ca. 
en gang i måneden

• Voksentreffen i Nord-Østerdal én lørdag kveld i måneden
• Tynset Friskliv, spesielt for eldre, fredager kl. 10.00
• Eldretrim på Kvikne skole torsdager kl. 09.30
• Gågruppe på Kvikne tirsdager med oppmøte på CircleK

Servicetorget har  oversikt over lag og foreninger i kommunen, men her 
nevnes:

• Tynset Pensjonistforening møter siste onsdag i måneden 
kl.11.00 - 13.00 på Frivilligsentralen

• Kvikne Pensjonistforening møter siste onsdag i måneden 
kl. 11.00 - 13.30 på Enan

Mange av disse aktivitetene, og andre, annonseres i lokalavisene under ”På 
tråden” og ”PULS”. 

Ta gjerne kontakt med servicetorget i Tynset rådhus når det gjelder spørsmål 
om kommunale tjenester. Telefon 62 48 50 00.
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Tufteparken, som er en del av Folkehelseparken, 
er en utendørs treningspark bestående av 10 
enkle metallkonstruksjoner som et lavterskel-
tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. 
Konseptet ble ideelt grunnlagt av Lasse Tufte 
i 2011, og den aller første Tufteparken sto klar 
til bruk på Risenga i Asker sommeren 2012. 
Etter første kvartal i 2016 var det 80 etablerte 
Tufteparker på landsbasis.

– Tynset er en av dem, forteller Jan Inge 
Grøndalen, initiativtager og utvikler bak 
Folkehelseparken som nå steg for steg blir 
etablert på Tynset. 

– Dette skal bli et naturlig møtepunkt for 
aktivitet og en sosial arena. Her kan folk gjøre 
noe sammen, leke, henge, turne og trene. 

Denne parken blir også viktig for skolen. 
Den er plassert slik at den kan brukes sjøl midt 
i skoletida, og gjerne som et ”klasserom 2”. 

– Med Tufte sitt opplegg følger det med 
instruksjoner og både lagledere, lærer, og 
trenere kurses i hvordan utnytte og bruke disse 
apparatene på best mulig og effektiv måte.  Gi 
elevene fysiske utfordringer og stimuler dem 
til aktivitet, er Grøndalens råd. 

Utvikling av skoleområdet
Grøndalens ide med Folkehelseparken som 
helhet er at det samtidig med utvikling av 
skoleområdet tilrettelegges for lavterskel 
aktivitet. Formålet er å styrke folkehelsa, i 
en kombinasjon med lek, trening og sosiale 
aktiviteter. I dette inngår mange delprosjekter 
som finansieres dels med tilskudd fra spille-
midlene til nærmiljøanlegg. 

I tillegg er det søkt om midler fra stiftelser 
og fond. Prosjektet har fått kr 300.000 i støtte 
fra Sparebanken Hedmark. Det baseres på stor 
dugnadsinnsats fra foreldre, besteforeldre, 
elever og Frivilligsentralen. Tynset Idretts-
forening er en viktig samarbeidspartner.  Her 
må nevnes rulleskianlegget med tilførsel 
av løype fra skoleområdet. Det totale bud-
sjettet er 12 millioner kroner. Av dette er 3 

millioner budsjettert til parkeringsplass i 
Sjukehusskogen. Det tilrettelegges for en mer 
”grønn transport” og infrastruktur som gjør 
det lettere å bruke sykkel. 

Helhetlig plan
Bakgrunnen for prosjektet var at det ble satt i 
gang ny reguleringsplan for ”skoleområdet” i 
forbindelse med bygging av ny videregående 
skole og nå Helsearkivet, som endelig skal 
realiseres. Det var behov for bedre veiløsninger 
inn i området hvor det beveger seg til sammen 
1450 mennesker hver eneste dag. I tillegg 
kommer foreldre som kjører barna. 

– Vi så dette som en ypperlig anledning til 
å jobbe fram en helhetlig plan og løsning for 
området, forteller Grøndalen. Det har ikke 
eksistert noen helhetlig detaljplan for området 
som inneholder ungdomsskole, barneskole, 
videregående skole, opplæringssenter, frisk-
livssenter, idrettshaller, svømmeanlegg. Det er 
viktig å se skoleområdet i sammenheng. Det 
har vi fått til gjennom planen ”Nyskapende 
uteanlegg i skoleområdet i Tynset sentrum”. 
Nå jobbes det etter følgende tema og 
prioriteringer: 

• Søkelys på anlegg og aktiviteter i nær-
miljøet og skolemiljøet for barn og unge 

• Stedsutvikling og ungdom
• Hvordan skape aktivitet i sentrum 
• Folkehelseperspektivet – målet er å få 

flere folk i bevegelse
• Hvordan kan utvikling av skolemiljøet 

i Tynset sentrum bidra til en attraktiv 
utvikling av regionsenteret Tynset 

Å realisere dette prosjektet er helt i tråd 
med de målsettinger og satsingsområder i 
kommuneplanen, i folkehelseplanen og er 
prioritert fra skole, barnehage og kulturetaten.

– Det er utvist et stort engasjement for 
å realisere prosjektet, sier Grøndalen, som 
nå både av helsemessige årsaker og øvre 

aldersgrense pensjonerer seg. Nå får yngre 
koster ta over, synes han. 

Det er søkt på og mottatt midler til 5 
delprosjekter:

• Lekepark ved Tynset barneskole, som nå 
snart står helt ferdig

• Aktivitetspark i uterommet ved 
inngangen til ungdomsskolen

• Tuftepark
• Volleyballbane
• Kunstgressbane

Massemønstring for 
folkehelsepark på Tynset
Folkehelseparken begynner å ta form, trinn for trinn.

Fakta om Tuftepark
Tufteparken er et norsk konsept, 
utviklet av norske brukere som 
lavterskeltilbud for egentrening, 
produsert i Norge av et norsk selskap 
Etter at den første Tufteparken ble 
etablert i Asker i 2012 har Tufteparken 
blitt Norges mest populære og mest 
utbredte utendørs treningspark. 

Tufteparken er en inkluderende 
sosial arena i like store grad som 
en treningspark, med et konsept 
utviklet slik at alle kan utføre alle 
grunnleggende øvelser uavhengig av 
treningsbakgrunn. 

Disse parkene blir et naturlig 
møtepunkt for aktivitet, uavhengig 
av om det er bruk av apparatene som 
står i fokus. I tillegg til å være en 
treningspark er Tufteparken også en 
sosial arena der erfaringsvis de fleste 
er mye mer sidestilte enn på mange 
andre treningsarenaer Nøkkelen til 
suksessen og oppslutningen rundt 
Tufteparken er ikke bare de fysiske 
apparatene i seg selv, men konseptet 
som en helhet og den jobben som 
gjøres rundt hver enkelt lokal park. 



Jan Inge Grøndalen, ildsjel og initiativtager foran Tuftepar-
ken, som snart er ferdig. Foto: Ingrid Eide / Ingrafo



Se program med tider og priser på plakater, i kulturfolderen, i aviser og tynsetkino.no.
Billettsalget starter en time før forestilling. Telefon billettsalg: 62 48 52 59

Returadresse: Tynset kommune, Servicetorget, Rådhuset, 2500 Tynset

Veggen blir oppdelt i 300 enkelte tegnefelt. Deltakerne skal få utforske 
mulighetene av romlig gjengivelser på en flate. Kulturskolens nye billed-
kunstlærere stiller med store mengder håndlaget kul som deltakerne kan 
fritt disponere til å utforme sin egen tolkning av rommets romlighet

De to unge kunstnere, Esther Breslin og Thomas Reed, fra 
henholdsvis Dublin og Trondheim, er begge ansatt som billedkunstlærere i 
kulturskolen. Ifølge Esther havnet de på Tynset nærmest ved en tilfeldighet 
for et par år siden, og fant ut at de ville bosette seg her. Ønsket var å bo 
nærmere Trondheim hvor Thomas har sin familie.  Begge er grafikere og 
flyttet sitt studio og trykkpressa si inn i Rambu for et år siden. Foruten å drive 
sin kunstneriske virksomhet herfra, ønsker de å holde kurs her. 

The Big Draw er en internasjonal tegnefestival som ble etablert i 
Storbritannia i 2000 for å feire tegningen som kunstart. Fra å være et 
dagsarrangement i oktober 2000 har The Big Draw vokst til å bli en 
månedslang festival som foregår årlig over hele verden. På Tynset og i Galleri 
Elgen foregår dette fra 17. - 21. oktober.

Send epost til kulturskolerektor
mali.hauen@tynset.kommune.no

så snart du kan dersom du vil være med!

Bli med å tegne en 
gigategning!

Årets tema for The Big Draw på Tynset er ”ROM”. 
Alle som er interessert til å samarbeide på en stor 
veggtegning i Galleri Elgen inviteres til å delta.

DRAWING
CHANGES LIVES

/MarvelNorge

BENEDICT 
CUMBERBATCH

CHIWETEL 
EJIOFOR

RACHEL 
MCADAMS

BENEDICT 
WONG

MADS 
MIKKELSENMED OG

TILDA 
SWINTON

PÅ KINO FRA 4. NOVEMBER

Velkommen til kinofest på Den Store Kinodagen lørdag 5. november. Alle filmer vises til halv pris.

Snekker Andersen og Julenissen

Snekker Andersen elsker julen mer 
enn noen annen høytid, og han gjør 
alt for at familien hvert år skal op-
pleve ordentlig jul. Og det viktigste 
med julen er jo som kjent besøket av 
selveste Julenissen! Men denne julen 
går ikke helt som planlagt.

Doctor Strange

Fra Marvel kommer "Doctor Strange", 
historien om den verdensberømte 
nevrokirurgen Dr. Stephen Strange, 
hvis liv endres for alltid etter at en 
forferdelig bilulykke gjør det umulig 
for han å bruke hendene.

KOMMER!


	tynset201603_s01
	tynset201603_s02-03
	tynset201603_innmat1
	tynset201603_s19
	tynset201603_s20



