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Endelig kom den, varmen, og vi og 
naturen «tiner» opp etter en vin-

ter som i år nektet å slippe taket. Hel-
digvis har vi den evnen at vi glemmer 
fort, så etter dager med sommervær 
gjennom hele pinsa, husker vi knapt 
den kaldeste og våteste maimåneden 
i manns minne. Noen starter sågar 
ganske fort med litt «sauter» over at 
det er litt for varmt. Våren kommer til 
ulike tider hvert år, men den kommer 
alltid og da går som sagt vinteren i 
glemmeboka.
Senvinteren 2020 blir nok allikevel 
aldri glemt for noen av oss. Aldri før 
har vi opplevd en pandemi som fikk 
navnet Covid-19, eller mer kjent som 
koronaviruset. Åfjord og resten av 
verden er rammet, og månedene som 
har gått har vært spesielle for alle. 
Jeg er så utrolig imponert over den 
innsatsen som alle har gjort og gjør. 
Takk til ansatte i hele Åfjord helse-
sektor, for den helt ekstraordinære 
innsatsen, til lærere og barnehage-
personell som tar vare på det beste vi 
har, til administrasjonen med tydelig 
og godt lederskap, til alt av næringsliv 
for kreativiteten og stå på-viljen for å 
holde hjulene i gang, til åfjordingene 
som har tatt forholdsregler og tatt 
vare på hverandre, og fritidsåfjordin-
ger med stor tålmodighet! Når dette 
er over, kommer vi ut i andre enden 

med voldsomt økt digital kompetanse, 
vi er blitt klokere, sterkere og mer 
ydmyk – tror jeg. 
Vi kommer vel heller ikke til å 
glemme at vi denne vinteren 
ble en ny kommune. Mange 
av oss har aldri opplevd en 
kommunesammenslåing, 
og vi må tilbake til 1964 for 
huske en vinter i ny sammenslått 
kommune. Sammenslåingen har gått 
bra, selv om det ennå er mye som skal 
skrues sammen.  Store prosjekt som 
å strukturere sammen to kommunale 
organisasjoner på til sammen over 
500 ansatte gjøres over tid, samt 
skolestruktur som står for døren. Det 
beste tegnet på at vi begynner å bli 
ett, er å høre folk si at de kommer fra 
Åfjord men bor i Roan, på Lauvøya, 
oppi Sørdalen, på Bessaker, utpå 
Harbak, i sentrum på Årneset og så 
videre!
Jeg kunne lett ha skrevet veldig mye 
om alle de pågående prosjektene i 
kommunen. Jeg har en tendens til å 
tenke at bare dette ene nå blir ferdig, 
ja da blir det litt roligere tider. Dette 
skjer jo aldri. Og jeg liker å tro at det 
skyldes en kommune som ønsker å få 
til ting. Vi er fremdeles en bitte liten 
kommune, men prosjektene har aldri 
vært større enn nå. Sammen med 
lokalt næringsliv og utviklingssel-

skapene har vi samme mål om at det 
skal bli enda bedre å bo i Åfjord, og at 
flere vil bo sammen med oss. Aktivi-

tetshuset, sentrumsbarnehagen, 
sykeheimen i Roan, brannsta-
sjon, tilrettelagte boliger på 
Vassneset og annet, kan dere 
lese om på andre sider i dette 

bladet.
Her om dagen fikk jeg besøk på 
kontoret av Tara fra 8. trinn på Åset 
skole. Vi snakket lenge om verden 
rundt oss, og hun var så klok i sine 
spørsmål om hva som skjer i USA i 
disse tider. Hvordan er det mulig at 
mennesker i 2020 må mobilisere mot 
rasisme, hvor engasjerte er åfjords-
ungdommen i verden rundt seg og vet 
de egentlig hva de poster og liker på 
ulike saker? Tara og vennene er ikke 
redde, men bekymret for utviklingen, 
og tenker ofte på om økt rasisme og 
opptøyer kommer til oss.  Sammen 
fant vi ut at vi er glade for å bo i Nor-
ge, som er et av de landene i verden 
der vi har størst tillit til systemene og 
hverandre. Forskjellene er små, alle 
skal bli behandlet likt og vi har ingen 
Trump på toppen.
Vi er en del av verden på så mange vis, 
men i sommer skal vi stort sett være 
hjemme og fremdeles holde avstand 
og ta vare på hverandre! God sommer! 
VIBEKE ORDFØRER

KJÆRE SAMBYGDINGER OG FRITIDSÅFJORDINGER!

ÅFJORD
KOMMUNE

ÅFJORDINGEN – NYTT FRA KOMMUNEN
Velkommen til Åfjord kommunes informasjonsskriv. Plana er å utgi dette heftet tre ganger i 
året, til innybyggere og fritidsbeboere i kommunen. Gamle Åfjord kommune hadde informa-
sjonsavis to ganger i året, og med flere sider. Vi ønsker i stedet oftere utgivelser, for å gjøre 
innholdet mer relevant. I tillegg blir det mindre fokus på «glimt» fra alle enhetene, fra det 
siste halvåret. I stedet blir det nesten kun fokus på praktisk informasjon. Med andre ord et 
slankere og mer relevant blad, som kommer oftere i postkassa.
En del av innholdet vil være kjent for dere som er på Facebook og dere som har vært 
innom afjord.kommune.no. Et viktig mål med heftet er derimot å nå ut til dere som ikke er 
på Internett. For alle skal ha tilgang på informasjon fra kommunen, også om man ikke er 
digital. Praktisk informasjon kan være nye regler som befolkningen skal forholde seg til, 
oversikt over nye eller lite brukte kommunale tilbud, eller andre ting innbyggerne bør vite 
om. Det blir også status på en del prosjekt i kommunen. Bladet vil etter hvert utgis i mai, 
september og januar. Vi håper det tas positivt imot.
KIM ROGER ASPHAUG, REDAKTØR

afjord.kommune.no
72 51 00 00
Øvre Årnes 7, 7170 Åfjord

FORSIDE: Gleden var stor da 
lokalene til skolene, SFO og 
barnehagene igjen kunne tas i 
bruk etter korona-stengingen. På 
Brandsfjord skole feiret man med 
flaggheising da skolen og SFO 
åpnet igjen.
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RESSURSSENTERET/ 
ÅFJORD VIDERE-
GÅENDE SKOLE
• Høstens eksamensmuligheter 
kommer raskt for den som sikter 
seg inn på en privatisteksamen. 
Oppmelding til eksamen skjer på 
privatistweb.no mellom 1. og 15. 
september 2020. 
• Har du tatt eksamen og lurer 
på om du har nok praksis til å ta 
fagprøven? Bruk søkeord «Prak-
siskandidat» på trondelagfylke.
no eller kontakt en videregående 
skole. 
• Voksne med opplæringsrett gir 
rett til gratis teoriopplæring fram 
til eksamen for fagbrev. Sjekk ut 
ved å registrere deg her: vigo.no. 
Velg «Voksenopplæring». 
• Fagbrevteori på nett fra høsten 
2020 – se informasjon på nettsi-
dene til de videregående skolene 
i Fosenregionen. 

ÅPNINGSTIDER PÅ 
LEGEKONTORET I 
SOMMER
Mellom 1. mai og 15. september 
stenger telefon og ekspedisjon 
klokken 14.30. Vi tar ikke 
blodprøver etter klokken 
14.00. Dette gjelder både 
i Roan og Åfjord sentrum. 
På helligdager vil kontoret 
være stengt. Ved behov for 
øyeblikkelig hjelp utenom 
åpningstid; ring legevakt 
på telefon 116117, eller 
nødnummeret 113. Øystein 
F. Sørdal er vikarlege hos oss i 
sommer. 1. september ønsker vi 
Guro Ølstøren velkommen tilbake 
etter permisjon. Ha en god sommer, 
og ta vare på hverandre.

FAMILIESENTERET I 
SOMMER
Åpningstid fra 1. mai til 15. september 
er klokken 08.00- 15.00.
Det er byggearbeider rundt Familie-
senteret. Parkering for besøkende er 
bak rådhuset. Inngangen vår er på 
nedsiden av Familiesenteret. 

TENK SMITTEVERN 
OVERALT
Selv om smitten er på vei tilba-
ke, må hver enkelt ta Covid-19 
på alvor. Hold deg oppdatert på 
retningslinjene som gjelder, og 
følg dem. Servicekontoret i Roan og 
rådhuset på Årnes åpnet 2. juni. Alle 
besøkende på rådhuset må henvende 
seg i servicetorget, før de blir henvist til 
en saksbehandler. I Roan skal man ringe 
på ved inngangen, og vente der til man 
blir hentet. Respekter klistremerker på 
gulv og bruk håndsprit.

I GANG MED 
OMSTILLING
Åfjord og Osen kom-
muner har sammen 
etablert Nord-Fosen 
Utvikling AS, som får 
ansvar for omstil-
lingsprosjektet i gamle 
Roan og Osen kommuner. 
Daglig leder er Åse Berge (bil-
de), som kommer fra jobb som 
regiondirektør i Tolletaten. Målet 
til kommunene er å skape 140 nye 
arbeidsplasser.

FLERE TILTAK FOR NÆRINGSLIVET
Det er tidligere opprettet et lokalt beredskapsråd for næringslivet, for 
økonomisk rådgivning i forhold til hjelpepakker som er vedtatt. Kom-
munen vedtok også å opprette et særskilt korona-fond på 3 millioner 
kroner. Det går til tiltak for hjelpe delene av næringslivet i Åfjord som 
har særlige utfordringer som følge av pandemien. Det er formannska-
pet som vedtar tildelingene.

Husk båndtvang 
på alle hunder
fra 1. april til 
1. oktober!

HJELPER TIL MED 
SKJEMA
Arrangører av offentlige arrange-
ment kan sende inn et skjema til 
kommunen, med tiltak for smitte-
vern. At kommunen går gjennom 
skjemaet er anbefalt, for å gi 
arrangørene en ekstra trygghet. I 
tillegg får kommunen mer oversikt 
over lokale arrangement, og kan 
respondere bedre og raskere hvis 
smitte oppstår. Skjemaet finner 
man via hjemmesiden vår. Kom-
munen og frivilligsentralen har 
også sendt ut et spørreskjema til 
frivillige lag og foreninger. Det skal 
gi mer oversikt over hvordan pan-
demien påvirker lagene. Kommu-
nen vil vurdere hva den kan gjøre 
for å hjelpe orgasnisasjoner som 
sliter. Ikke minst fordi flere havner 
«mellom to stoler», når det gjelder 
offentlige hjelpepakker.

INFO
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NY BRU OG ANDRE PROSJEKTER
Brua ytterst på Frøneset i sentrum blir trolig ver-
dens første automatisk lasersveisede bru. Pilotpro-
sjektet er en gang- og sykkelbru med et spenn på 65 
meter. Landkarene er ferdig støpt, og brua er under 
konstruksjon. Den vil bli heist på plass i løpet av 
høsten 2020.
I tillegg til dette er vi i gang med utbygging av nytt 
vann- og avløpsanlegg på Revsnes og Monstad-
stranda. Ny brannstasjon på Åmyra er også under 
planlegging, men den er ennå ikke sendt ut på 
anbud.  Det skal også asfalteres en del kommunale 
veier denne sommeren.
I disse dager avgjøres det også hvem som får jobben 
med å bygge fire tilrettelagte leiligheter, samt en 
barnebolig på Vassneset. De skal oppføres i massivt 
tre, og det blir spennende å se det ferdige resulta-
tet, med et flott fellesareal både inne og ute.

ÅFJORD RÅDHUS OG 
VIDEREGÅENDE SKOLE
Trøndelag fylkesting har som kjent vedtatt å bygge 
ny Åfjord videregående skole. Forutsetningen var 
at kommunen stilte tomt til disposisjon. Siden den 
tekniske tilstanden på rådhuset er svært dårlig, ble 
det vedtatt å rive huset, og gi plass til videregående. 
Med det kan skolen sambruke kantine, møtelokaler 
og mer til i aktivitetshuset som er under bygging. 
Investeringen i ny skole skal også gi mer langsiktig-
het og trygghet, med tanke på fremtiden til skolen. 
En slik forpliktelse fra fylkeskommunen kan være 
viktig for å bevare skolen på lengre sikt.
Rådhuset er planlagt utflyttet før årsskiftet. Planen 
er å starte rivingen våren 2021. Den nye videregå-
ende skolen er planlagt å stå ferdig til skolestart 
høsten 2022. Da dette bladet gikk i trykken, var det 
ennå uvisst hvor det nye rådhuset blir. Valg av nytt 
rådhus må tas i tett samarbeid med næringslivet og 
andre aktører. I første omgang kan det også bli en 
midlertidig løsning et sted.

Ny barnehage:

TROR PÅ BYGGESTART ETTER SOMMERFERIEN
I løpet av sommeren skal prestegårdsfjøset rives. Vi håper 
å komme i gang med bygging av ny barnehage etter som-
merferien. Der skal det bli god plass for opptil 120 barn 
fordelt på seks avdelinger, og med et fantastisk uteområde 
å boltre seg på. Det tenkes gjenbrukt noe av treverket som 

fortsatt er brukbart, noe av teglsteinsmuren, samt at stei-
nen med inskripsjonen til Hans Günther Magelsen fortsatt 
skal være synlig. Fotavtrykket til prestegårdsfjøset er i stor 
grad bevart, med litt utvidelse østover. Barnehagen skal stå 
ferdig til august 2021, hvis alt går etter planen.

VÅRE PROSJEKTER
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Bygging av nytt aktivitetshus på 
Årnes er godt i gang. I sommer støpes 
banketter, gulv og vegger i parke-
ringskjelleren og under bassengene. I 
løpet av september blir det støping av 
vegger i første etasje, og etter hvert 
gulv i andre etasje. Hvis alt går etter 
planen, kan vi hoppe i bassengene til 
jul i 2021.

LOKALE FIRMA
Så langt er det hovedsakelig åfjords-
firmaer som har startet med sine 
entrepriser. Stjern Entreprenør AS 
har med seg Johs. J. Syltern AS på 
grunnarbeidet. Einar Haugsnes AS 
og Nortek Elektro AS har hver sin 
entreprise innen rør og elektro. Vi er 
glade for at mange lokale firma gikk 
seirende ut av anbudsrundene.

MØTEPLASS
Bygget skal inneholde bibliotek, 
spisested, kulturskole, mulighet for 
kinovisninger, Frivilligsentralen, 
fritidsklubben og Newtonrom. Selve 
svømmebassenget blir et enkelt 
25 meters basseng for stup, samt 
et terapibad med 34 graders vann. 
Det er også planlagt løsning for 
babysvømming. 
Et viktig mål med bygget er å ska-
pe gode tilbud og møtesteder for 
innbyggerne, også på kveldstid. Ved å 
samle funksjonene i et bygg på Årnes, 
kan de dra besøk til hverandre. Det 
vil styrke tilbudene, i stedet for at de 
står alene. Bygget vil samtidig skape 
lavterskel møtesteder der folk samles 
og trives. Det er ikke minst viktig for 
innbyggere som føler seg ensomme 
og alene, samt nytilflyttede.

INNFLYTTING I SYKEHEIM TIL JUL
Hvis alt går som tenkt, vil man flytte 
inn på sykeheimen i Roan ved juleti-
der. Man ser nå konturene av roms-
lige pasientrom og luftige stuer og 
fellesareal. Sjøen og havet er primær-
tanken rundt bygget og plasseringen, 
og alle rom har «ramsalt» utsikt. Det 
blir til sammen 17 rom for beboere.

SAMLER TILBUD
Planen er å flytte inn på sykeheimen 
ved juletider i 2020 – vi gleder oss vel-
dig til å tilby våre beboere fasilitetene 
de så inderlig fortjener. I andre etasje 
kommer nye, moderne lokaler for 
legekontor, fysioterapi, helsestasjon, 
bibliotek og administrasjon. Denne 
delen av bygget er etter planen innflyt-

ningsklar på nyåret 2021. Arbeid med 
utearealet vil foregå våren 2021.

JULIE NÆSS-TUNET
Bygget skal få navnet «Julie Næss-tu-
net», oppkalt etter Julie Næss som 
ble født i Roan kommune. Julie var en 
pioner innen universell utforming, 
født uten armer, men blant annet en 
mester i søm og broderi.
Julie Næss var leder av Trøndelag 
Vanførelag fra starten i 1926 til 1952, 
fra 1948 også daglig leder. Hennes 
store drøm var et vanførehjem i 
Trøndelag, noe som ble realisert da 
Vanførelaget kjøpte Munkvoll gård 
i 1946. Trøndelag Vanføreheim ble 
åpnet av Julie Næss i mai 1960.

STATUS PÅ AKTIVITETSHUSET

ÅFJORD KOMMUNE – 
PLEIE OG OMSORG
For besøk til omsorgsboliger og 
sykehjem i sommer, ta kontakt 
med den enkelte enheten. Da dette 
bladet gikk i trykken, var det mulig 
med besøk etter avtale. Kontakt 
den aktuelle enheten for oppda-
tert informasjon.
Vi planlegger å avvikle hovedferie 
ved Pleie- og omsorg i ukene 
26-33 (22. juni – 10. august). Vi 
planlegger sommeren uten Covid 
19-smitte. Men får vi smitte inn 
over Åfjord kommune både i nord 
og sør, kan det bli endringer i 
planene på kort tid.  
Vi ønsker å gi gode tjenester også 
i ferien. Men kanskje trenger vi 
lenger tid på å besvare søknader 
på de ulike tjenestene, i samme 
periode som nevnt ovenfor. 
Kanskje vi også trenger noe lenger 
tid på å planlegge tjenester til den 
enkelte. 
Ta godt imot «nye ansikter», enten 
de blir å finne på institusjonene 
eller rundt omkring i hjemmene. 
Våre ferievikarer er godt opplært, 
men de er ikke så godt kjent med 
deg som de «vante» hjelperne.
Vi ønsker dere alle en god sommer 
med god avstand, god håndhygi-
ene og god sol.

SOMMERHILSEN FRA
RITA MØLLEVIK
ENHETSLEDER ROAN SYKE-
HEIM OG HJEMMETJENESTEN
AUD ELIN B. VINGEN
ENHETSLEDER ÅFJORD 
HELSESENTER OG SYKEHEIM
GUNNVEIG Å. UGEDAL
ENHETSLEDER 
HJEMMETJENESTEN
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Nytt tilbud:

HELSEVEILEDNING
Målet med en helseveileder er å finne en helhetlig og god oppfølging 

for deg med helseutfordringer. Tilbudet ble etablert i alle Fosen- 
kommunene i forbindelse med et prosjekt innen rehabilitering  

og er en ny kommunal helsetjeneste.

Tilbudet passer for deg som:
• ønsker å endre levevaner for å 
forebygge forverring av helse
• ønsker veiledning for å lære å leve 
godt med den helsen du har

SAMARBEID
Helseveiledning innebærer tett 
samarbeid mellom brukeren selv, 
fastlege, helseveileder og eventuelt 
spesialist-helsetjenesten. Tilbudet har 
fokus på egenmestring. 
Fastlegen har ansvar for medisinsk 
oppfølging. Helseveilederen samar-
beider med fastlegen din. Tjenesten 
er gratis.
Helseveilederen kan hjelpe deg med:
• rådgiving, veiledning og oppfølging 
i forbindelse med helseutfordringen 
din
• rådgiving og veiledning i forbindelse 
med endring av levevaner

• bistand i planlegging av din rehabili-
tering i hjemkommunen

KONTAKT
Hvis du ønsker å benytte deg av 
tilbudet, kan fastlegen eller spesia-
list-helsetjenesten henvise til veiled-
ningstjenesten, eller du kan selv ta 
kontakt med helseveilederen. 
Helseveileder i Åfjord kommune er 
Tove Kolstad. Hun har kontordag på 
Åfjord legekontor annenhver onsdag 
og torsdag. Du kan ringe, sende e-post 
eller ta kontakt i resepsjonen på 
legekontoret. Telefonnummeret til 
legekontoret er 72 53 02 00. E-post: 
tove.kolstad@afjord.kommune.no.
Helseveilederen tar kontakt med deg 
så raskt som mulig og innen to uker 
(mulig litt mer ved ferieavvikling/
høytider).

TRAVEL VÅR FOR  
ANSATTE INNEN 
HELSE
Helsesektoren har naturlig 
nok hatt hektiske dager i 
korona-pandemien. 
De ansatte har vist stor innsats 
og «stå på-vilje», som har gjort 
sektoren dyktig til å omstille 
seg. Nasjonale, regionale og 
lokale føringer har krevd raske 
endringer med korte frister, som 
har utfordret virksomheten på alle 
plan. Løsningsorienterte ledere 
og godt samarbeid er viktig, for å 
lykkes under pandemien. Man har 
blant annet et tett samarbeid med 
andre kommuner, samt nasjonale 
og regionale myndigheter. Alle 
korona-tiltak i Åfjord skjer for 
øvrig i tett samarbeid med lokale 
leger, når det gjelder smittevern. 
Det er også etablert et eget test- og 
sporingsteam for korona. Teamet 
består av helsesykepleiere, smit-
tevernlege og hjelpepersonell fra 
legekontoret.
Før 15. juni hadde en person fått 
påvist smitte i Åfjord. Vedkom-
mende er i ettertid friskmeldt.
Vi sender en kjempestor takk til 
frivilligheten, for et godt samar-
beid i korona-tiden. Mange per-
soner har stilt opp på ulike måter. 
Tusen hjertelig takk for bidragene!

Alma Sophie 
Mandal Larsen har 
hatt fine barne-
hagedager, tross 
korona-stengingen. 
Foto: Silje Mandal 
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SØK FORVALTNINGSENHETEN 
OM HELSETJENESTER

Her forklarer vi litt hvordan prosessen med å søke helsetjenester foregår.

Forvaltning er enheten som behand-
ler søknader om helse- og omsorgs-
tjenester i Åfjord kommune.
Enhet for forvaltning er også koor-
dinerende enhet i kommunen. Den 
skal bidra til tverrfaglig samarbeid 
og god koordinering på tvers av fag 
og enheter. Enheten har oversikt over 
aktuelle helse- og omsorgstjenester 
i kommunen. Forvaltningsenheten 
har overordnet ansvar for arbeid med 
individuell plan, og har oversikt over 
ansvarsgrupper.

SOM FORVALTNINGSENHET  
HAR VI ANSVAR FOR:
•  å bidra til å sikre helhetlige og 

koordinerte tilbud til innbyggerne 
i kommunen som trenger helse- og 
omsorgstjenester.

•  å informere om kommunens helse- 
og omsorgstjenester

•  å veilede kommunens innbyggere 
om hvor man tar kontakt i forbin-
delse med behov for andre tilbud.

ENHET FOR FORVALTNING  
BEHANDLER SØKNADER OM:
•  Hjemmesykepleie
•  Hjemmehjelp
•  Hverdagsrehabilitering
•  Praktisk bistand, opplæring i 

daglige gjøremål
•  Middagslevering
•  Trygghetsalarm
•  Omsorgsbolig
•  Brukerstyrt personlig assistent
•  Omsorgslønn
•  Støttekontakt
•  Individuell plan
•  Bolig for personer med 

funksjonshemminger
•  Avlastning utenfor institusjon
•  Dagopphold (dagaktivitet Åfjord 

helsesenter, eldresenter Roan, 
samt dagtilbud for personer med 

demens)
•  Opphold i sykehjem (korttids-

opphold/rehabiliteringsopphold, 
avlastning, langtidsopphold)

SØKE OM TJENESTER
For at vi skal behandle søknaden din 
om helse- og omsorgstjenester, må 
du sende den til Forvaltningsenheten, 
Øvre Årnes 7,7170 Åfjord. 
På bakgrunn av søknaden, eventuelt 
innhenting av opplysninger fra andre 
instanser etter samtykke og samtale 
med deg, kartlegges behovene dine. 
Ut fra dette vurderes type tjeneste 
og omfang. Det blir fattet et skriftlig 
vedtak.

SAKSBEHANDLING FRA  
VI MOTTAR SØKNADEN
•  Vi tar kontakt med søkeren så snart 

som mulig etter mottatt søknad, 
senest innen en måned.

•  Ved mottak av alle søknader 
vurderer vi behov for innhenting 
av tilleggsopplysninger fra søkeren, 
lege, sykehus, og/eller andre samar-
beidspartnere. Det avklares om det 
er behov for hjemmebesøk

•  På bakgrunn av de innhentede opp-
lysningene og dialog med søkeren, 
vurderes det om søkt tjeneste er 
riktig valgt tjeneste

SAKSBEHANDLING/VEDTAKET SKAL 
INNEHOLDE
•  Hvilken tjeneste det er søkt på
•  Faktaopplysninger
•  Hvilke lover som er anvendt for 

tildeling eller avslag av tjeneste
•  Hvilken tjeneste som er tildelt
•  Begrunnelse for vedtaket
•  Innholdet av tjenesten
•  Klagemuligheter og hvor klagen kan 

sendes
•  Vedtak fattet av forvaltningsenheten 

skal underskrives av saksbehandler 
og rådgiver

•    Søknader vurderes ut fra helse- 
og omsorgstjenesteloven og 
pasient- og brukerrettighetsloven. 
Søknadene blir saksbehandlet etter 
forvaltningsloven.

BRUK VANN MED MÅTE
Kommunen opplever oftere enn 
før at det blir mangel på vann om 
sommeren. Den viktigste årsaken er 
at det generelle forbruket har gått 
opp. Vi ser at det brukes mer vann til 
for eksempel badestamper, vannspre-
dere og barneleker. I tillegg har et økt 
antall husstander og fritidsboliger 
gitt større trykk på etterspørselen. 
Vi vil derfor oppfordre alle til å være 
måteholdne med vannforbruket, 
spesielt hvis det blir en tørr som-
mer. Sjekk gjerne også at man ikke 
har unødvendig rennende vann på 
eiendommen. 

7



RETURADRESSE:
Åfjord kommune

Rådhuset
Øvre Årnes 7

7170 ÅFJORD

B-Economique

NY KORONA-HVERDAG FOR 
SKOLER OG BARNEHAGER

Våren 2020 vil for alltid huskes som annerledes for de fleste i samfunnet.  
Det gjelder ikke minst for oppvekstsektoren vår, grunnet Covid-19. 

Den 12. mars ble det bestemt at 
vi skulle stenge barnehager og 

skoler fra dagen etter. Og da måtte 
alle i sektoren, både ledere, styrere, 
rektorer og ansatte i barnehager og 
skoler, kjapt legge planer for hvordan 
tiden fremover skulle gjennomføres. 
Ingen visste når vi kunne åpne igjen. 
Alle har tatt utfordringen på strak 
arm. Det har vært gjort mye forskjellig 
rundt om på barnehagene og skolene, 
for å ivareta alle barna og elevene. Det 
har også vært mye kreativitet og stor 
innsats i heimene. Så alle har gjort 
sitt for å komme gjennom en unormal 
hverdag på best mulig vis, for kommu-
nens barnehagebarn og skoleelever. 
Barnehagene har hatt videomøter 
enkeltvis med barn og foreldre, samt i 
grupper med flere barn. Det har vært 
foreldresamtaler, samlingsstunder 
via innspilte videoer eller via direkte 
video. I tillegg til andre aktiviteter. 
Dette har foregått i samarbeid med 
foresatte.

BLIR BEDRE PÅ DATA
For elevene på skolen har det vært 
hjemmeundervisning. Det har foregått 
med videomøter. Vi har hatt møter 
med lærerne og gruppearbeid, og det 
har vært mye skjermbruk for gjen-
nomføring av oppgaver. Det har vært 

stor aktivitet og stor kompetansehe-
ving i den digitale verden for alle. Det 
vil vi dra stor nytte av fremover. 
For ansatte på skolen har det vært 
planlegging av undervisning, gjen-
nomføring av undervisning, oppføl-
ging av elever via video, og samtaler 
i grupper og enkeltvis. I tillegg har 
det vært lagt til rette for aktiviteter 
både ute og inne, i ulike fag, slik at 
det har vært lagt opp til at elevene 
også kan være ute innimellom all 
skjermbruken.

STOR DUGNAD
20. april kunne vi ønske barna i 
barnehagen velkommen tilbake. Elev-

ene på småtrinnene var tilbake 27. 
april, og 11. mai kunne også elevene 
på mellom- og ungdomstrinnene 
komme tilbake. Det gjorde at vi fikk 
tid sammen før sommerferien startet. 
Det har vært en enorm dugnad fra 
alle. Og vi er stolte over det som er 
gjort av alle siden vi stengte. Selv om 
hverdagen i barnehage og skole fort-
satt er underlagt en del smittevern, 
er det nå endelig tilnærmet normalt 
tilbud for alle. Vi er enormt stolte 
over det sektoren har fått til, med 
stadige endringer underveis. Det har 
skyldtes nye føringer fra Regjeringen, 
og dens nye smittevernledere, i denne 
perioden.

Peter Karlsaune (f.v.), Iben 
Larsen Staven og Ida Emilie 
Mørreaunet var glade for å 
være i barnehagen igjen.


