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HOKU 25.1.2022 – orientering fra KD

Koronasituasjonen

Flere skoler og 

barnehager stengt 

mandag 17.01.22

Prosjekt ved Børsa skole -

trafikksikkerhet

Skolemiljø ved Skaun 

ungdomsskole

Venn oppvekstsenter –

sak i FSK 27.01.22

Oppsigelse av avtale med 

Ilhaugen allbrukshus

Spørsmål om ivaretakelse 

av idrettskonsulentens 

oppgaver etter oppsigelse



HOKU 

25.1.2022 –

orientering 

fra KD

Enhetslederstillingene til 

hjemmetjenesten og Rossvollheimen 

er utlyst. Utreder «gamle» 

brannstasjonen som alternativ til nytt 

lokale for hjemmetjenesten

Planlegger «Skaun helse og 

mestringsskole» - Et 3-dagers 

kompetanseløft for de som jobber 

innen de 5 enhetene i Helse og 

mestring. 

«Utenforskap» i Skaun kommune –

Ungdom som har droppet ut av 

skoleløp og utviklingshemmede og 

arbeid. 

Dialog om ansvarsgrupper

BPA- ordning. Status tilbydere.



Vinterkulturuka Skaun kommune 2022



HOKU 25.1.22 – KD orienterer

• Oppfø lg ing vedtak i  KST sak 104/21 Skaun kommunes budsjett  og økonomiplan 2023 -

2025  9 .12.22

- Dr ive fo r  l i f e -50  000 k r

- T i l t ak  fo r  ungdomsmi l jøet  i  Buv ika  470 000 k r

- Øk t  s tønad i  januar  og  februar  t i l  baren fam.  200 000 k r

- 3 eks t ra lær inger i he l se fag 500 000 k r

- 2  s te l l es to le r  Rossvo l lhe imen 75  000 k r

- Utv ide l se  av  ku l turs tønad  t i l  l ag  og  fo ren inger ,  fo r  barn  og  unge t .o .m 19 år

- Økte  ressurser  t i l  mormåls lærere – f ra  f l yk tn inge fond 1  000 000kr

- rev i ta l i se re  h jem fo r  en  50 - lapp

- Sak  der  behov og  a l te rnat iver  fo r  loka le r  fo r  h jemmetjenesten syn l igg jøres

- T i l skuddsgarant i på  700 000 k r  t i l  SommerSkaun

- Temadag – oppvekst  fo r  KST og  fageta tene



Innovasjonscamp Skaun kommune

Kommunalsjef oppvekst Hege Røttereng



ABSOLUTT- programmet

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT skal bidra til at folkevalgte, 

administrasjon og ulike aktører i kommuneorganisasjonen og 

lokalsamfunnet sammen utvikler kompetanse om handlingsrom, 

roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.



Vedtak i KST 09.12.21

Sak 104/21 – Skaun 

kommunes budsjett 2022 og 

økonomiplan 2023- 2025

Kommunestyret ber 

kommunedirektøren 

om raskt på nyåret å 

arrangere en temadag 

forkommunestyret og 

administrasjon 

(fagetater). På 

temadagen skal vi 

fokusere på barn- og 

unges oppvekstsvilkår i 

Skaun.



HVA ER INNOVASJONSCAMP?
Innovasjonscamp er et idéverksted. Gruppene jobber kreativt 

med et reelt oppdrag og skal komme opp med egne 

løsningsforslag

En innovasjonscamp kan gå over én dag eller flere dager. 

Innovasjonscamp gjennomføres i et samarbeid mellom skole, 

innbyggere, en eller flere bedrifter/organisasjoner og Ungt 

Entreprenørskap. 

Skaun kommune utarbeider oppdrag og står for det faglige 

innholdet og veiledning av gruppene. Det jobbes med 

oppdraget i grupper og presenterer sine løsningsforslag for 

oppdragsgiver. 



INNOVASJONSCAMP 1. MARS 

Utarbeide en slogan for campen 

i samarbeid med ungdommer



DELTAKERE

Deltakere: 

Representanter fra elevrådene ved barneskolene i Skaun (ev. 7.trinn), elever ved Skaun 

ungdomsskole, Ungdomsrådet, representanter fra Råd for personer med 

funksjonsnedsettelser, Eldrerådet, Kulturrådet, Idrettsrådet, HOKU, NAV 

kommunestyrerepresentanter, ansatte ved Skaun ungdomsskole, barnehagestyrere, rektorer, 

fagledere BFH, enhetsleder BFH, andre enhetsledere?, barnehageansvarlig, kommunalsjef  

helse og mestring, kommunalsjef samfunn og kultur, kommunalsjef  oppvekst, 

kommunaldirektør, Ungt entreprenørskap.

Elever fra 9.trinn er vertskap
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HOVEDTEMA: OPPVEKST

• Et viktig undertema for samlingen er innbyggerinvolvering, og hvordan vi blant 
annet kan involvere barn og ungdom i diskusjonene om en god oppvekst for alle! 

• Samskaping er et begrep som dukker opp stadig flere steder, men hva betyr det 
egentlig? Samskaping kan defineres som når kunnskap, ressurser og 
erfaringer fra innbyggere, sosiale entreprenører og lag/foreninger bringes 
sammen for å skape noe nytt. I en samskapt kommune er det vi som kommune 
som bringer disse ressursene sammen, og de ideene og løsningene vi kommer frem 
til utvikles sammen med involverte innbyggere, i stedet for til dem. 
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EKSEMPEL PÅ OPPDRAG

1. Møteplasser og arenaer for å kunne delta for alle!

Vi ønsker at alle skal delta i utviklingen av kommunen vår, derfor tenker vi at vi behøver gode 
møteplasser og arenaer hvor alle slags folk kan møtes for å snakke sammen, både der vi 
jobber eller går på skole – eller der vi bor. I dag har vi mange formelle og uformelle 
møteplasser. Et eksempel på en formell møteplass er Ungdomsrådet eller i et valglokale, et 
eksempel på en uformell møteplass er bibliotekene.

Vi ønsker konkrete løsninger på nye møteplasser og arenaer, formelle eller uformelle. De skal 
gjøre det mulig for flere å delta for å løse morgendagens utfordringer i Skaun.
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EKSEMPEL PÅ OPPDRAG

Engasjement og motivasjon for å delta!

Som innbyggere har vi en plikt, rett og mulighet til å delta. Hvordan kan områdene helse, 

oppvekst, kultur og næring bidra til en bedre kultur for deltakelse fra Skauns innbyggere, 

sosiale entreprenører, frivilligheten, foreninger og bedrifter for å skape noe nytt og bedre 

sammen? Hvordan gjør vi det GØY å involvere seg i utviklingen av kommunen vi bor i?

Vi vil ha en eller flere konkrete løsninger på hvordan vi sammen kan skape et felles 

engasjement for innbyggerinvolvering.
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EKSEMPEL PÅ OPPDRAG

2. Kommunikasjon - begge veier!

Skaun kommune ønsker at viktig informasjon om hva som skjer, hva som skal skje og 

hvordan dette blir fulgt opp, når ut til alle, både digitalt og analogt.

Vi ønsker løsninger på hvordan vi kan nå ut med informasjon til alle innbyggerne i 

Skaun og skape engasjement, enten det er lysløypa i Buvika eller store planprosesser. 

Vi vil også ha svar på hvordan vi kan sørge for at kommunen får tilbakemelding fra 

innbyggerne, både innspill eller spørsmål.
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ANDRE TEMA  - OPPDRAG

• Inkludering

• Bedre tjenester for barn og unge

• Livsmestring

• Attraktivt bosted

• Skolemiljø

• Samarbeid organisasjoner, ungdommer, kommune

• Framtidas oppvekst i Skaun

• Osv, osv…
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METODIKKEN
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PROSESS
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18.januar

Planleggingsmøte 
med UE

8.februar

Møte med 
gruppeledere fra 
ungdomsråd og 

elevråd

1. mars

Gjennomføring av 
Innovasjocamp i 

Rossvoll flerbrukshall

Mars/april

Bearbeide innspill fra 
gruppene 



INNSPILL - TILBAKEMELDINGER
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