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Også i år har Skaun kommune fått
hjelp fra kommunens unge og
lovende. I år har over 30
ungdommer mellom 15 og 17 år
hatt jobb i kommunen – i alt fra
barnehage til eiendomsdrift til
kommunikasjon. 

For mange av ungdommene er det  

deres første møte med arbeidslivet.

Disse ukene handler derfor mye om
å lære rutiner, ta ansvar, og å
samarbeide godt med sine kolleger. 

Når det er sagt, har
sommervikarene også lagt ned en
solid innsats – 
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noe som blant annet har resultert i
denne gratisavisen.

Så, plukk med deg avisen hjem,
kos deg med Skaun kommune sett
gjennom ungdommens øyne – og
ikke ta det for tungt hvis du ikke
klarer alle svarene på quizen.
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SOMMERJOBB PÅ

ROSSVOLLHEIMEN

Rossvolheimen helse- og
omsorgssenter er Skauns eneste
helse- og omsorgsinstitusjon og
tilbyr helhetlig pleie og omsorg til
mennesker med behov for
helsemessig og medisinsk omsorg
gjennom hele døgnet. 

Rossvollheimen har også som formål
gjennom dagtilbud og
korttidsopphold å stimulere til at
flest mulig kan bo hjemme så lenge
som mulig. 

Vi snakket med noen av de som
hadde sommerjobb der og spurte
hva det er de gjør. 

I sommervarmen vil det kanskje
friste og kjøle seg ned, og nyte
varmen på best mulig måte. Da
har Grønlandsskjæret på Viggja
det meste å by på. 

Sandstrand, klart vann og
idylliske sommerkvelder. Stranda
er en godt besøkt plass, både fra
innbyggerne i kommunen, men
også folk fra Orkdal og turister
fra ellers i landet besøker den
populære plassen. 

Mat og drikke må man ta med
selv, men Grønlandsskjæret har
både grillmuligheter og fisking.
4H-klubben på Viggja, Gaupa
4H, bruker plassen aktivt for
både opplæring og gøye
aktiviteter innad i klubben. 

Tidligere har klubben vært med
på dugnad og opprydding av
stranda. Klubben har også
snakket så vidt om å få til bygging
av en gapahuk, som både kan
brukes til overnatting og generelt
besøk.

De sa at deres jobb innebærer å
vekke de som bor der om morgenen
og få vite fra de som jobbet nattvakt
om hvordan det gikk i løpet av
natten. Etter det lager de frokost og
snakker med beboerne. Deretter
holder de beboerne i aktivitet ved se
på tv, lese avis, være ute og gå tur.
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 I løpet av dagen pleier de beboerne
og gir medisiner til de som trenger
det. Når de som jobber dagvakt er
ferdig med sitt skift gir de en
rapport om hvordan dagen har gått
til de som skal jobbe nattvakt. 

Foto: Skaunnytt

Foto: Skaun kommune



ORDFØRERENS 

VIKTIGE JOBB

Hvordan ble du ordfører?

Jeg begynte i kommunestyret i 1991,
også har jeg vært fylkesvaraordfører. 

Når John. P. Husby sluttet jobben
sin som tidligere ordfører i Skaun,
fikk jeg spørsmål om å stå som
ordførerkandidat for Senterpartiet,
som jeg representerer.

Hvordan ser din hverdag ut?

Det første jeg gjør er å komme på
kontoret, for å gå gjennom post og
mail. 

Det er også en del møter med
kommunedirektøren som er den
personen jeg skal ha mest kontakt
med, men også med en del andre
folk. 

Hvilke viktige avgjørelser har du tatt
som ordfører?

Siden jeg lenge har vært med i Skaun,
så har vi jobbet med diverse saker
lenge. 

Hva er det beste med jobben din?

Det å få være med å utvikle Skaun er
det beste med jobben min. Det å få
ha kontakt med innbyggerne og få
høre deres ønsker, eller ofte klager er
også greit. 

Det er alltid noen som mener at ting
burde bli gjort annerledes, men vi
må gjøre noen avveininger. Men alt i
alt er det beste å få ut å treffe folket.

Hva er dine planer i sommer?

Jeg har egentlig ferie nå, men måtte
innom i jobb i dag. Ordførere har
ikke regulert arbeidstid, som vil si at
vi får bestemme selv når vi tar ferie. 

Jeg kom nettopp hjem fra en
hyttetur på tre dager, for å ha noen
møter og diverse i dag. Jeg skal
tilbake på hytta nå snart, og vil stort
sett bare bli der i sommer, men skal
en tur til Oslo i morgen.

En viktig avgjørelse som ble tatt var
bygging av ny brannstasjon, for det
var nødvendig.

Vi skal bygge et nytt oppvekstsenter
på Venn, det vil skje så fort vi har tid.
Det er viktig for folk at vi får
ordentlige tjenester.

Hvordan er det å jobbe med andre
politikere?

Det syns jeg kjempeartig. Som
ordfører er du den eneste med
heltidsstilling som politiker i
kommunen, også har vi vara
ordfører som har 50 prosent stilling. 

Om jeg ikke er tilgjengelig en dag, så
er det varaordføreren sin oppgave å
utføre en eventuell sak eller oppgave. 

Jeg savner det å være
fylkesvaraordfører, for da hadde jeg
veldig mange politikere som jeg var
på samme kontor sammen med, så
det ble mange gode diskusjoner. Nå
diskuterer jeg mest med meg selv,
utenom når det er møter.

Gunn Iversen Stokke jobber som ordfører i Skaun
kommune. Vi har spurt henne om karrieren sin,
hvordan man blir ordfører, og viktige avgjørelser
hun har tatt. Og selvsagt sommerplanene. 
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VERDT Å SJEKKE UT

I Skaun finnes det utallige
turistmuligheter. I den lille bygda
Viggja, finner du Seljan skihytte.
Den tidligere skihytta ble byttet ut
med en større og mer velfungerende
hytte. 

Skihytta er lokale og samlingsplass
for Viggja idrettslag, hvor det også
arrangeres forskjellige aktiviteter
gjennom året. 

Skirenn, terrengløp og familiedag
med aktiviteter for store og små er
noen av aktivitetene som arrangeres
årlig. 

Kristin på Husaby har fått navnet
sitt etter Kristin Lavransdatter, en
oppdiktet person fra bok-trilogien
som omhandler livet hennes.
Bøkene ble skrevet av Sigrid Undset
imens hun bodde på Husaby rundt
1920. 

Bøkene heter Kransen, Husfrue og
Korset og ble svært populære, hun
ble til og med tildelt nobelprisen i
litteratur for hennes skildringer av
middelalderen i Norden. 

Det ble også produsert en film i
1995 som foretar seg hendelsene fra
bøkene. På grunn av at Kristin
Lavransdatter hovedsakelig bodde
på Husaby ble det arrangert en
kulturfestival for første gang i 1992,
og med noen unntak har blitt
arrangert hvert år siden. 

Kristin på Husaby i 2022 ble
arrangert den 24.-26.- juni noe som
også ble deres 30 års jubileum.

I tillegg leies den nye hytta ut som
lokale for private arrangement, som
for eksempel konfirmasjoner og
lignende. 

Målet med ny hytte er å kunne skape
muligheter for både skoler og
barnehager, aktivisering og andre
arrangement. Seljan byr også på fin
natur, med diverse tur muligheter. 

I 1927 ble hoppbakken
«Marikollen» bygd, som finner sted
sør for Skjetnan på Viggja. I sin tid
var Marikollen en av Norges største
hoppbakker, og i 1929 satte Johan
Arnt Høiseth bakkerekorden på 57
meter. 

FRA HISTORIEBØKENE:

KRISTIN PÅ HUSABY

Foto: VIGGJA IL

Foto: Ole Kjølle/Hoppbakker i
Norge, før og nå

Foto: Skaun kommune
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EN HELT VANLIG

INNBYGGER

MED DRØMMER

FOR LIVET

Hva og hvor har du søkt til høsten?

Til høsten har jeg søkt på
studiespesialisering med samfunn og
ledelse, på KVT. 

Hva har du tenkt til å bli?

Det er et vanskelig spørsmål, fordi
jeg vet ikke helt enda.
Barneskolelærer kan eventuelt være
et alternativ for framtiden. 

Har du noen spesielle planer eller
mål for livet foran deg? 

Jeg har veldig lyst til å dra ut på reise,
å besøke og utforske hele verden. Jeg
har også planer om å skaffe meg
hund en gang i framtiden. Valget
står mellom golden retriever eller
dvergpuddel. 

Hvordan ser din hverdag ut?

Nå som det er sommerferie gjør jeg
ikke stort annet enn å være mye med
venner, sover lenge og er lenge
våken. 

I tillegg har jeg planlagt å dra på to
konserter. Den ene konserten jeg
skal på er en Karpe-konsert i Oslo,
og den andre jeg har planlagt er
Justin Bieber-konserten på Leangen. 

Fortell oss litt om Skaun Posten, som
du var med på i 9. klasse. 

I 9. klasse hadde hele trinnet
elevbedrift, hvor jeg pluss fire andre
i klassen opprettet Skaun Posten.
Skaun Posten hadde litt samme
konsept som «Mitt Skaun» avisen
som dere har laget. Vi hadde en del
intervjuer vi også, med blant annet
Ordføreren og Mikael Aunan. 

Det mest eksklusive intervjuet vi
gjennomførte var med selveste
Bjarne Brøndbo, da han besøkte
Skaun ungdomsskole. Vi hadde også
noen små saker om for eksempel
den nye Coop-butikken som holder
på å bygges i Børsa nå.

Jeg ser også innimellom på serier, så
det er det som fyller dagene mine.

Har du noen hobbyer?

Jeg er først og fremst veldig
interessert i musikk. Selv spiller jeg
gitar på fritiden, og litt piano. Av og
til kan jeg finne på å tegne litt også. 

Hvor ser du deg selv om 10 år?

Om 10 år er jeg 26 år, så da har jeg
mest sannsynlig jobb får jeg håpe.
Jeg ser for meg at jeg er ute og reiser
en del, også ser jeg for meg at jeg vil
slå meg til ro med jobb og boplass i
utlandet. 

Hva er planene dine for sommeren?

Mine planer for sommeren er å få
vært en del med venner, å bade. Jeg
skal også være med en kompis og
moren hans til Nederland i sommer. 

16 år gamle Michelle Tøndervik fra Viggja ble nettopp ferdig med
ungdomsskolen, og venter på svar for neste års skolegang. Hva
tenker en 16-åring fra Skaun om fremtiden? 

Foto: Privat
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TURTIPS:

STORMOFOSSEN

Liker du å oppleve naturen er
Stormorfossen en fin tur for deg! 

Fossen ligger bortgjemt mellom
Råbygda og Venn i elven Mora,
omtrent 175 meter over havet. Du
kan gå turen fra begge sider, og
uansett hvor du velger å gå er det en
relativt kort tur som er perfekt hvis
du ønsker å få litt frisk luft. 

Hvis du ønsker en lengre tur går det
også an og gå over hele haugen fra
Venn til Råbygda eller motsatt, da
blir turen omtrent tre kilometer,
eller seks kilometer om du går tur-
retur. 

Den gode gamle Coop Extra-
butikken i Børsa er nå revet, grunnet
bygging av ny, større og bedre
butikk. 

B&B Entreprenør er allerede godt i
gang med prosessen, og det vil også
bli bygd leiligheter på toppen av
butikken, pluss en stor og brukbar
parkeringsplass utenfor selve
butikken. 

Den gamle butikken ble svært
populær blant Skaun ungdomsskole
sine elever, som ble en suksess for
dem, ettersom nesten alt av penger
ble brukt opp på brus og kjeks i
friminuttene. 

Nå som de er i gang med den nye
butikken, er det nok ikke helt
usannsynlig at suksessen forblir med
tanke på større og bedre utvalg.  

Hvis du går fra Aunbygdveien på
Venn blir det en to kilometers gåtur.
Og om du velger å gå fra
Syrstadmyren ved Melbyvegen blir
turen en kilometer. 

Området rundt fossen ble pusset
opp i 2020 med flere benker, en bro
over bekken, og en zip-line sammen
med en gapahuk med grillmuligheter
som ligger lengre oppe i bekken. Det
er også mulighet for å gå rundt og
under fossen for de som ønsker en
nærmere titt. 

NY OG BEDRE COOP I

BØRSA

Foto: Rolf Witzøe / Trondhjems
Turistforening

Foto: ON ARKITEKTER OG
INGENIØRER AS
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– IKKE NOE JEG TENKTE PÅ

DA JEG VAR LITEN

Petter Lindseth jobber som
kommunedirektør i Skaun
kommune. Som ungdom tenkte
han å bli journalist, men valgte
veien innenfor samfunnsliv og
samfunnspolitikk. 

Hva gjør du som kommunedirektør?

Det er et veldig godt spørsmål, jeg er
jo øverste leder for administrasjonen,
og noe av det viktigste jeg gjør er å
holde god kontakt med politikerne.
Det er politikerne og kommunen
som har ansatt meg. For politikerne
så skal jeg sørge for godt forberedte
saker som de skal behandle. Så det er
mitt hovedansvar at sakene er så godt
opplyst som mulig, sånn at de skal
fatte riktig beslutning, så da kommer
jeg med forslag til vedtak. Av og til er
de enige med kommunedirektøren
forslag og av og til har de andre
forslag. Når de har behandlet og
vedtatt en sak, så er det mitt ansvar
for at saken blir iverksatt. 

Hvordan ble du kommunedirektør?

Det var ikke noe jeg tenkte på når jeg
var liten. Når jeg gikk på
videregående tenkte jeg å bli
journalist, også har jeg alltid vært
interessert i samfunnsliv og politikk.
Jeg begynte å jobbe litt som
journalist i lokal-avis og fikk meg
sommerjobb. 

 Jeg har mye kontakt med
politikerne, spesielt ordfører Gunn
Iversen Stokke, som jeg har et veldig
godt samarbeid med. Imellom alle
møtene så skal jeg ofte forberede
meg til nye møter, skrive saker og
andre diverse ting. Sånn generelt har
jeg en variert jobb og det liker jeg.

Hvordan er jobbmiljøet?

Jeg stortrives i Skaun. Jeg har veldig
gode medarbeidere, og sammen gjør
alle en veldig god jobb, også sosialt.

Hva er det beste med jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg
kan få ting til å skje også får jeg
muligheten til å være med på
spennende prosesser og prosjekter. I
forhold til andre jobber tar det litt
lengre tid å få fram resultater. Men
det å få bli med på diverse prosjekt
fra starten og til det blir iverksatt
syns jeg er gøy.

Når jeg ikke kom inn på
journalistskolen så da tenkte jeg at
jurist kunne vært interessant, men
det ble det heller ikke noe av. Siden
jeg alltid har vært interessert i
samfunnsliv, så begynte jeg å tenke
på kommuneplanlegging. 

Så det endte med at jeg gikk den
veien, og fikk jobb i 1994 i Rissa
kommune. Jeg har også jobbet syv år
i kreftforeningen. Så tok jeg
mastergraden min i
samfunnsplanlegging og ledelse. Da
jeg var ferdig med det fikk jeg jobb i
Meldal kommune som rådmann, det
var for 8 år siden. Så jobbet jeg litt i
Orkdal kommune med litt andre
roller, og så var det en ledig stilling
her i Skaun, så det var litt tilfeldig at
jeg ble kommunedirektør

Hvordan ser din jobbhverdag ut?

I utgangspunktet består hverdagen
min av møter, da får folk mulighet
til å møte meg og legge fram sine
saker og diskutere ting med meg.
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QUIZ

1 Når kom Donald Duck&co. ut i Norge for første gang?

2. Hvilket dyr er Canadas nasjonaldyr?

3. Hvilket rovdyr har vært mye omtalt i mediene de siste årene, og har
spesielt skapt mye sinne blant bøndene?

4. Hvor mange striper inneholder flagget til USA?

5. Hva er verdens største øy? 

6. Hva er det bilde av på kommuneskjoldet til Skaun?

7. Hva står NRF for i landbrukssammenheng?

8. Hva er navnet på verdens minste land?

9. Hvilke tre kommuner ble i 1965 slått sammen til Skaun kommune?

10. Hva er den høyst anmeldte filmen på IMDb fra og med 1. januar
2022?

11. Hva frykter en person som lider av akrofobi?

12. Hva er navnet på både en frukt og en fugl?

13. Hva heter gruppa bak låta "Ungkar med dobbeltseng"?

14. Hva er kaptein Jack Sparrow, kjent fra filmserien Pirates of the
Carribean, spesielt glad i å drikke?

1 1948

2. Bever

3. Ulv

4. 13

5. Grønland 

6. Bautasteinene i Børsa

7. Norsk rødt fe

8. Vatikatstaten

9. Skaun, Børsa og Buvika

10. The Shawshank Redemption/Frihetens regn

11. Høyder

12. Kiwi

13. Vassendgutane

14. Rom

SVAR

Foto: The Walt Disney Company Nordic


