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TEMA

• Hovedopptak barnehage 2022

• Nytt fra tjenesteområde Helse og mestring

• Landbruksnettverk

• Kommuneplanarbeidet – Skaunstemmen



HOVEDOPPTAK BARNEHAGE 2022

• Det kom inn 171 søknader om barnehageplass som har rett til plass i hovedopptaket. (32 

av disse er fra Ilhaugen barnehage). Antall søknader i 2021 var 141.

• Alle som har rett på plass har fått tildelt plass.

• Antall skolestartere høsten 2022 er 135 barn.

• Etter hovedopptaket er det ubenyttet areal - særlig i Børsa-, Hammerdalen- og 

Oterhaugen barnehager.

• Det jobbes fortsatt med overtallighet i sektoren. Målet er frivillig omplassering.

• Viser for øvrig til sak 15/2022 fra Hoku 29.03.2022
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NYTT FRA HELSE OG MESTRING

• Utredning om etterbruk av den gamle brannstasjonen straks 
klar

• Teststasjon Covid-19 – ut april

• Helseplattformen – innføringsløp sammen med Melhus utsatt 
til februar 2024. Mer fyldig løypemelding blir gitt i 
kommunestyret i vår

• NAVs kick off om Trøndelagsmodellen ble en suksess – 20 av 
25 ungdommer har meldt seg på!
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LANDBRUKSNETTVERK

• Skaun bondelag fikk tildelt 55.250 kr. i tilskudd fra kommunen

• Fagdager for gårdbrukerne i kommunen for at de skal kunne knytte seg et større 
fagnettverk og bedre forutsetninger for videre drift

• Fagdag er planlagt i april/mai

• Tema: Fokus på jordarbeiding og plantekultur knyttet til miljø og økonomi

• Gjennom vinteren 22/23 vil vi ha fokus på fagdager knyttet til regelverk rundt det 
å drifte en landbrukseiendom

• Tema vil bla. være tilskuddsordninger i landbruket, skjøtsel av 
kantsoner/kantskog, drenering og hydrotekniske tiltak i leirområdene
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KOMMUNEPLANARBEIDET – SKAUNSTEMMEN



KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL ER KOMMUNENS OVERORDNEDE 

PLANDOKUMENT. HER VISES DE LANGSIKTIGE UTFORDRINGER, MÅL OG STRATEGIER 

FOR HELE SKAUN-SAMFUNNET OG FOR KOMMUNEN SOM ORGANISASJON.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL BESTEMMER HVORDAN VI VIL BRUKE OG UTVIKLE DE 

ULIKE OMRÅDENE I KOMMUNEN: 
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SKAUNSTEMMEN 

- Innbyggerundersøkelse

- Hensikt: innspill til hva som er viktig tema 
– vi kan ta videre i utredning og 
diskusjonen

- Sender ut sms til alle innbyggere over 16år

- Informert om i kulturkalenderen - QR –
kode 

- Poster biblioteket – informasjonsside

- Spesiell bistand eldre, trenger hjelp til å 
svare
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Du kan vinne en e-sykkel  



SKAUNSTEMMEN LIGGER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

- Skaunstemmen - SKAUN KOMMUNE
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https://www.skaun.kommune.no/skaunstemmen.571781.no.html

