
Saman om – Internavis for tilsette i Sogndal kommune 

1 
 Foto: Sogndal kommune 

 
 

Saman om 
Internavis for 

tilsette i Sogndal 
kommune 

 

 

 

 

 

I dette nummeret kan du lese 
om: 

- Medarbeidarkartlegginga 
- På tur i Fjærland 
- Prat med Edvin Raunehaug 
- Oppdatert info. om SHOS 
- Kommunereforma 
- På historisk grunn 
- Den gode forteljinga – 

barnehage 
- Kaupanger skule – 

trafikksikker skule 

 

 

Vi ynskjer alle  
god sommar! 
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Jostein Aanestad 

Kva svarte de? 

Eg spurte dykk på 
tilsettedagen kva de ønska 
at omdøme og kjenneteiknet 
til kommunen skal vere. Eg 
hadde sett opp nokre forslag 
som de kunne velje mellom 
eller de kunne kome med 
eigne forslag. Eg syns eg fekk 

interessante svar.  

Flest ville at det viktigaste kjenneteiknet for 
kommunen  er at vi møter alle innbyggarane på 
ein høfleg måte, med openheit, respekt og 
tydelegheit. Det er særs hyggeleg at flest tilsette 
ønskjer eit slikt kjenneteikn  ved kommunen. Eg 
ønskjer at vi møter alle innbyggjarane på ein 
høfleg måte. Då er det lett å vende seg til 
kommunen, og det vil bli eit godt møte mellom 
innbyggjarane og oss som jobbar i kommunen. 
Klarer vi i tillegg vere både open og lyttande, vil 
innbyggjarane oppleve at dei blir møtt på ein 
respektfull måte, der vi er interessert i det dei 
ønskjer å ta opp med oss. Klarer vi i tillegg å vere 
tydelege, får vi også avklart kva forventningar 
innbyggjarane kan ha til kommunen. Eg ønskjer 
mange slike møte mellom innbyggjarane og 
tilsette i kommunen. 

På ein god andreplass kom at vi har høg 
kompetanse og leverer tenester med fagleg og 
god kvalitet. Kvalitet i tenestene gjev tillit til den 
jobben vi gjer, og kompetente medarbeidarar er 
den viktaste føresetnaden for å  levere fagleg 
gode tenester. Kompetanseplanlegging, vidare- 
og etterutdanning og rekruttering er viktige 
arbeidsfelt for å sikre ein høg kompetanse i 
kommunen. 

Eg tek også med tredje-plassen. Her finn vi 
følgjande kjenneteikn: I Sogndal kommune spelar 
vi kvarandre gode ved å vere hyggelege og 
lyttande til kvarandre, bidra til å utvikle 
potensialet til den einskilde og løfte kvarandre 
fram. Punktet er mykje likt første punktet, men 
seier noko om korleis vi vil ha det mellom oss 
som kollega, korleis arbeidsmiljøet og det indre 

livet mellom oss skal vere. Det å spele kvarandre 
gode, må vere eit svært godt kjenneteikn på det 
indre livet. Får vi til det, vil vi ha det bra på jobb 
og gjere ein god jobb. Å utvikle potensialet til den 
einskilde er eit ansvar særleg for alle leiarar og 
for kvar og ein av oss. Å vere hyggelege og 
lyttande og løfte kvarandre fram, er noko vi må få 
til i lag alle saman. Gje gjerne ei hyggeleg melding 
til dei rundt deg på jobb kvar dag. Eg er sikker på 
at det vil vere bra både for den som blir løfta 
fram og for deg sjølv. 

Eg spurde også om andre forslag til kjenneteikn 
som ikkje stod på lista mi. Her fekk eg m.a. 
følgjande  forslag: 

• vi har tid til å levere gode tenester 
• vi i utkantane vert sett på lik linje med 

sentrum 
• rådmann besøker i einingane 
• vi skal ha god takhøgde 
• vi legg til rette for fysisk aktivitet og glede 

for barn, unge, vaksne og eldre 
• vi tek ansvar som regionsenter og er ein 

god samarbeidspart for regionen og 
fylket 

• vi har respekt for partssamarbeid og 
nyttar(lyttar til) både vernetenesta og 
organisasjonar i saker som gjeld 
arbeidsmiljø og arbeidssaker 

• vi må ha SMARTE mål i alt vi gjør 
• vi har kultur for språk.  
• vi har god balanse mellom 

tenesteutvikling og daglig drift. 

Du lurer kanskje på kva eg skal bruke resultata frå 
«avstemminga» til ut over å skrive om det i 
Saman om. Eg meiner at det viktigaste er å 
snakke om og vere beviste på korleis vi ønskjer å 
ha det i kommunen og kva omdøme vi ønskjer å 
ha.  Slik vi no har gjort. Det kan i seg sjølv bidra til 
at vi går i ønska retning. Tilbakemeldinga på 
tilsettedagen gjev ei god retning på ønska 
utvikling. Eg ønskjer også å bruke denne 
tilbakemeldinga til å sjå på arbeidsmiljøplakaten 
vår og på andre dokument som omtalar korleis vi 
har det i kommunen. 
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Velkomen! 

Helse og sosial: 
Linda Merethe Brosvik, assistent. 
Anne Kjersti Bøe, fagarbeidar. 
Kristin Birkeland Galteland, konsulent 
flyktningetenesta. 

Kommunalteknikk: 
Anders Christiansen, fagarbeidar. 

Omsorg: 
Torill Fredheim, vernepleiar. 
Solfrid Humberset, assistent. 

Trudvang skule: 
Anna Hjetland Gjeraker, lærar. 

Plan og næring: 
Eilif Ullestad Rosnæs, ingeniør. 

Takk for innsatsen! 

Pleie og omsorg: 
Hanne Krokeide Bergfjord, kommuneergoterapeut. 
Gudrun Hilleren, assistent. 
Cathrine Hilleren Nes, sjukepleiar. 
Anders-Otto Plassen, fysioterepeut. 
Hege Vestrum, hjelpepleiar. 

Økonomi og personal: 
Edvin Raunehaug, skatteoppkrevjar. 

Kommunalteknikk: 
Jonny Flatland, vaktmeistar. 

Plan og næring: 
Arvid Haukereid, ingeniør. 

 
 
 
 

Nytt om namn 
 
Nye kommunalsjefar 
Jon Tvilde byrjar som kommunalsjef for helse, 
omsorg og sosiale tenester medio juni. Han kjem 
opphavleg frå Voss, men er for tida busett i Bergen, 
der han er kultursjef ved USF. 
 
Marit Hagevik byrjar som kommunalsjef for stab- og 
støttefunksjonar den 3.august. Ho kjem frå ei stilling 
som spesialrådgjevar i Byrådsavdelinga for helse og 
omsorg i Bergen kommune.  
 
Dei vil presentere seg i neste nummer av Saman om. 

 
Ny skatteoppkrevjar 
Snorre Ugelstad er tilsett som ny skatteoppkrevjar  
etter Edvin Raunehaug som har gått av med 
pensjon. 
 
Snorre kjem frå stillinga som konsulent ved 
støtteeining økonomi og personal, avdeling skatt, 
han er såleis godt kjend med arbeidsoppgåvene 
han no tek fatt på.  

 
 

Snorre Ugelstad 
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Medarbeidarundersøkinga 2015 
 
 Resultatet av medarbeidarundersøking skal 
vere presentert i einingane. Oppfølging av 
undersøkinga og handlingsplan for 
vidarearbeid skal vere vedlagt HMT-plan 
2015. 

Frå årets medarbeidarundersøking er det 
gledeleg at svarproent har stege frå 60% til 
66%. 

Det er elles store variasjonar frå eining til 
eining. Deltakinga er frå 55 % til 100 % i 
enkelte einingar. 

Ein fin framgang på dei fleste 
spørsmålskategoriane.   

Oppsummering etter dette vil vere at: 

• vi har scora høgt på innhaldsrikt arbeid 
• vi har godt samarbeid og trivsel blant 

kollegane 
• gode tal på mobbing/ diskriminering 
• tilsette er stolt av arbeidsplassen sin.   

 
I dei fleste kategoriane ligg vi over resultata 
for 2013 og over gjennomsnittet for Norge og då vert heilheitsvuderinga svært bra.   
 

HMT - Helse, miljø og tryggleik (HMT)  – Utdrag frå årsmeldinga 2014 
Heile årsmeldinga finn du på heimesida vår under planar og årsmeldingar 
År: 2013 2014 
Tilsette 583 601 
Årsverk 495 501 
Auken  i tal utført årsverk frå 2013 til 2014 er  1,5%.  
Gjennomsnittsalder  i kommunen er 46 år.  Hovudtyngda av tilsette ligg i aldersgruppe 40 – 59 år. 

Deltid/heiltid 
 2013 2014  

Fordeling stillingar Deltid % Heiltid% Deltid % Heiltid%  
Heile kommunen 65% 35% 60% 40%  

Uønska deltid 2014 – kartlegging kvart år – dei einingar som har uønska deltid 
 2013 2014 
Sum 3,3 % 2,9 % 
Tabellen viser fin utvikling -  og svært lågt tal i forhold til landsgjennomsnittet. 

 

Gj.snitt   
tilfredsheit 
2015 

Gj.snitt   
tilfredsheit 
2013 

Gj.snitt 
tilfredsheit 
Norge 

Organisering av 
arbeidet 4,6 4,4 4,6 

Innhald i jobben 5,1 5 5 

Fysiske arbeidsforhold 4,2 4,2 4,2 

Samarbeid og trivsel 
med kollegane 5,1 5,1 5 

Mobbing, 
diskrimenering 5 5,1 5 

Næraste leiar 4,6 4,6 4,7 

Overordna leiing 4 3,9 4,1 

Fagleg og personleg 
utvikling 4,5 4,4 4,4 

Systemer for løns- og 
arbeidstidsordningar 4,2 4,1 4,1 

Stoltheit over eigen 
arbeidsplass 5 4,9 4,8 

Heilheitsvurdering 4,8 4,6 4,6 
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Prat med Edvin 
 
Det er som regel nye tilsette vi tek ein prat med.  
Denne gongen gjer vi eit unnatak for Edvin Raunehaug 
som etter 44 år i kommunen slutta som 
skatteoppkrevjar 1. mai.  
 
Her har du Edvin sin kortversjon av desse 44 åra: 
 
Mitt første arbeidsforhold hadde eg hjå Sorenskrivaren 
i Ytre Sogn som då var plassert på Leikanger. Var der 
frå juli-67 til sept.-68. Deretter var det militærteneste 
ved Kongens Garde i 1 år. Neste stopp var Sogndal 
Sparebank frå okt.-69 til april-71. Frå mai-71 og fram til 
i dag har Sogndal kommune vore min arbeidsgjevar. Eg 
vart plassert ved skranken og tok imot innbetalingar av 
skatt og avgift og sto og for kontant utbetalingar.  

Kommunekassa låg der ein i dag har lager av papir, 
makuleringsmaskina og frankering. Av utbetalingane 
var det serleg ein type eg ikkje kan gløyma. På den tida 
(1970-80) var det skotpremie på mellom anna rev. Eg 
utførde kontrollen ved å klippa ei spesiell klo på høgre 
framfoten. Jegerane kom som regel inn på 
kommunekassa med revane i ein sekk og la på 
skranken. Eg kontrollerte/klipte og betalte ut 
skotpremien. Av og til kom det revar som hadde skabb, 
og då måtte me ut på kommunetrappa for å klippa for 
det var ein grusom stank. Det er bra det er slutt på 
detta.  

Det har vore store endringar opp gjennom tida. Hugsar 
eg hadde 2 krubber med kontokort som eg dagleg 
førde på. Det var mykje sortering av 
innbetalingsblankettar og plukking av kontokort, og når 
dagen var slutt so var det å summera journalane, og 
det skulle stemma til slutt.Litt etter litt kom dataen inn. 
Registrering på diskettar som vart sende til KDV i 
Bergen. Etter kvart vart registreringsterminalane 
erstatta med PC’ar. Arbeidsoppgåvene då og i dag kan 
vel ikkje samanliknast. Registreringsarbeidet er 
redusert og me har fått betre tid til oppfylging, 
innkrevjing og ettersyn. 

 

 

I denne elektroniske kvardag så har 
publikumskontakten minka betrakteleg, og det har eg 
sakna. Kontantinnbetalingar er omtrent heilt vekke. Eg 
har vore i 44 år ved økonomiavdelinga og har hatt ein 
jobb eg har trivest med ilag med kjekke leiarar og 
kollegaer.  

No er eg pensjonist og skal prøva å fylla kvardagen med 
andre gjeremål. Framover våren og sommaren skal det 
nok gå fint.  

Har hus og hage som krev sitt og så er eg veldig glad i 
fjellet. Pakka sekken og rusla opp til eit fiskevatn eller 
gå på ein fjelltopp er heilt «topp» for meg. Det er ikkje 
alltid det vert fisk men det er ikkje så farleg, eg har fått 
fjellturen og då er eg nøgd. Dessutan har eg eit 
barnebarn i Oslo som eg ser altfor skjeldan men no blir 
da meir tid til da og. 

Takk for meg! 

 

Vi seier takk for innsatsen og ønskjer Edvin 
lukke til som ein aktiv pensjonist.
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På tur til Nesahaugen i Fjærland med Torbjørn Ask ved Fjærland 
oppvekstsenter 
 

Fjærland idrettslag har gjennom mange år lagt til 
rette for trim- og fjellturar i bygda, under tittelen 
«Ut frå asfalten». Totalt er det merka og rydda sti, 
eller rekkje som vi seier i Fjærland, til 13 postar. 
Postar med ulik vanskegrad. Nokre er korte og lette, 
medan andre er lengre og meir krevjande.  

 

Haust i Fjærland 

Fjelltur i Fjærland inneber stort sett å gå rett opp og 
rett ned. Det kan til tider vere strabasiøst, men det 
gjev ei god kjensle når ein er kome på toppen og får 
utsikt over bygda og fjella i kring. 

 

Frå Nesahaugen, mot nord ein fin sommardag 

Ein av desse merka postane er Nesahaugen, som eg 
ofte besøkjer. Den ligg sør for Mundal, på vestsida av 
fjorden.  

Turen startar frå fylkesvegen ved garden på 
Hamrum, noko forbi oppvekstsenteret. Du går i 
variert skoglandskap, både lauvskog og barskog 

første del av turen, i dalføret opp frå garden. Det er 
tydeleg rekkje og såleis lett å finne fram. Litt over 
midtvegs kjem du til Homrastølen. Her er det 
naturleg å ta pause om du ynskjer det. Stølen høyrer 
til garden Hamrum, og var i ordinær bruk fram til 
midten av 1950-talet. Det kan nemnast at i dei siste 
krigsåra vart selet ein del nytta av heimefronten som 
møteplass og skjul. 

Elles er det mykje sauer som beiter her om somrane, 
slik at attgroing ikkje er noko problem. Vidare går du 
litt forbi stølen, svingar til høgre opp lia og følgjer 
godt merka sti heilt opp til posten. Her er det 
fantastisk utsikt mot Mundal sentrum og innover 
Fjærlandsbygda, med breane i bakgrunnen.  
Både Bøyabreen og Flatbreen. På austsida ser du 
grendene Berge og Bjåstad, samt riksveg 5. 

 

Ut Fjærlandsfjorden 

Nesahaugen er godt eigna både som familietur og 
trimtur. Du «vel» berre tempo deretter. 

I vanleg turfart reknar du 2,5 – 3 timar på heile 
turen. Med raskare gange gjer du det på halve tida. 

Nesahaugen ligg på 665 m.o.h. 
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I gang med rivinga og første steg mot eit nytt helsesenter 
 
 
Arbeidet med del ein av første byggjesteg er no ute 
av startgropa. Sjølve byggearbeidet skal starte i 
september og vere ferdig hausten 2017. Dette er 
ein milepæl seier Jarle Skaar, tenesteleiar for pleie 
og omsorg, og bur seg på eit halvtanna år på 
flyttefot til nybygget står ferdig.  
 
Administrasjonen har fått mellombelse lokale i 
Trudvang. Det same har basekontoret for 
heimetenestene.  
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Kommunereforma
 
I førre nummer av Saman om skreiv vi om felles 
utgreiing i regi av Sogn regionråd: Kva som skulle 
greiast ut og framdriftsplanen for den vidare 
prosessen. Det er Telemarkforskning  (TM) som har 
fått oppdraget, og prosessen vidare vert slik: 
 

Rapport om fakta frå TM i 
kommunestyret (drøfting). 

11.06.15 

Utkast til vurderingar og 
tilrådingar frå TD i felles 
formannskapsmøte i Sogn. 

November 2015 

Ferdig rapport frå TM 
m/utfordringsdokument. 

Desember 2015 

Ferdig rapport i utvida 
leiarmøte. 

Januar 2016 

Ferdig rapport i formannskap 
og kommunestyret. 

Februar 2016 

Sak om mogleg innbyggjar-
undersøking/folkerøysting 
m.v. i formannskap og 
kommunestyret. 

Februar 2016 

Interkommunale prosessar - 
administrativt og politisk. 

September 2015 – 
juni 2016 

Sak om kommune-
samanslåing for Sogndal i 
formannskap og 
kommunestyre. 

Juni 2016 

 
Meld. St. 14 om nye oppgåver i samband med 
kommunereforma vert handsama i Stortinget i juni 
2015. Her vert det mellom anna gjort framlegg om 

overføring av følgjande oppgåver til kommunenivået 
– avhengig av storleiken på dei nye kommunane: 
 

• Tannhelse 
• Rehabilitering 
• Økonomiske støtteordningar (arbeidsreiser, 

frivilligsentral, tilskot til etablering av eigen 
bustad, miljøtiltak innan landbruket) 

• Vigsel (frå domstolane) 
• Miljøområde (jakt på framande artar, 

innlandsfiske, støy, grønsakvaskeri) 
• Basishjelpemiddel 
• Varig tilrettelagd arbeid i skjerma sektor 
• Godkjenning av symjehallar 
• Forsøksordning for distriktspsykiatrisk sentre 
• Vidaregåande opplæring og kollektiv-

transport for bykommunar.  
 
Nye oppgåver med eigne prosessar: 

• Barnevernet (oppgåver og finansiering) 
• Familievernet 
• Politiområdet (pass, hittegods, sekretariat 

for forliksråda, melding EØS-arbeidstakarar) 
• Utvida vegansvar (fylkesvegane) 
• Opptrappingsplanar innan rusbehandling og 

rehabilitering 
• Pleiepengar, hjelpestønad og omsorgsløn 
• Løyve til motorisert ferdsel i utmark og 

småkraftverk.  
 
 
 

 

Onsdagsturane  
 
Dette er turar på kjende og ukjende stiar/vegar – eller over 
stokk og stein. Turar med eit sosialt og kulturelt innhald.  
Turane går i all slags ver – og når sola skin. Slik presentarar 
Sogelaget onsdags-turane sine.  
 
Lyst til å vere med? Det er berre å møte opp på Fossetunet 
kvar onsdag kl. 1800 frå mai og til midt i september. Omtale 
av kvar tur finn du på kommunen si nettside (aktivitets-
kalenderen). Dei har halde på sidan 2001 og har notert 
6 497 deltakarar før 2015 sesongen. Oppmodinga frå 
Sogelaget er «logg deg ut og kom deg ut – i friluftslivets år». 
Ein fin måte å bli kjend med nye folk og nye turmål i 
kommunen. Vil  du vite meir, kan du ta kontakt med Kari 
Johanna Yttri på biblioteket.  

   
 Bilete teke frå Hauståkernakken 
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På historisk grunn  

Er du ein av dei som av og til tek ein kveldstur (eller 
joggetur) over Kvåle?  Då er du på retteleg historisk 
grunn. 
 
Kvåle var ein av dei første busette gardane i Sogndal 
med funn som syner fast busetnad for kring 2000 år 
sidan, og i periodar truleg eit høvdingsete. Garden 
merkar seg ut med eit rikt gravfunn – ei sjeldan rik 
kvinnegrav – frå yngre viktingtid. Bygging av kyrkje 
på garden syner òg at her budde det storfolk. Frå 
1100 talet til 1300 talet var Kvåle sete for lokale 
stormenn og kongelege sysselmenn. Frå om lag 1218 
– til 1925 var Kvåle lendemannssete. Ein lendemann 
var ein lokal styringsmann for kongemakta som no 
hadde etablert seg i landet. 
 
Frå sagalitteraturen høyrer vi om Arntor frå Kvåle. 
Han var ein av sogndølane som gjekk i brodden i 
opprøret mot kong Sverre sin sysselmann i Sogn like 
før jul i 1183, noko som førte til at Sverre sine menn 
svidde av bygda året etter. I juni same året vann 
Sverre over kong Magnus i slaget ved Fimreite. Og 
om du hugsar attende til 1984 – Arntor og Sigrid av 
Kvåle var hovudpersonane i det lokale sogespelet 
«Slaget ved Fimreite». 
 
På 1300 talet var Kvåle ein storgard som var i 
bonden si eige. Eit skifte frå 1314 fortel om mellom 
tjue og tretti hus på garden og eit rikt hushald over 

gjennomsnittet for bygda. Sidan vart garden delt opp 
i mange mindre bruk. Men i 1860 åra låg Kvålstunet 
framleis som ein liten landsby med åkrane og 
engene omkring. 11 gardbrukarar hadde husa sine i 
same tunet. Utskiftingane i åra etter endra på det. 
Jorda vart samla i større einingar og tunet vart brote 
opp. Fleire bruk vart òg delte opp og selde.  
 
I mellomalderen var kyrkjesokna mindre enn i vår 
tid. Vi finn Kvåle sokn omtala i skriftlege kjelder 
tidleg på 1300 talet, men lik mange andre kyrkjer frå 
den tida gjekk ho ut av bruk i øydegardsperioden. I 
eit brev frå 1544 vart det opplyst at kyrkja var til 
nedfalls. Innpå 1800 talet låg det framleis restar av 
kyrkja, noko som tyder på at det hadde vore ei 
steinkyrkje. Etter det fekk kyrkja verdi som 
bygningsmaterialet og vart mellom anna nytta i 
grunnmuren då dei bygde inste fjøsen på Kvåle. I 
følgje soga skulle kyrkja ha stått 75 meter vest for 
den freda gravhaugen på Halvardshaugen. Men heilt 
sikre er vi ikkje.  
 
Nett no er det ikkje så lett å kome seg fram over 
Kvåle, på grunn av arkeologiske utgravingar i 
samband med utviding av vegen. 
Det skal bli spanande å sjå om utgravingane gir oss 
meir kunnskap om livet på Kvåle i tidlegare tider. 
Kan hende får vi òg vite kor kyrkja på Kvåle eigentleg 
låg?

  

Halvardshaugen 
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Barnehagane slo på stortromma 
 
Om lag 330 ville høyre ´Sovekarin` gi råd om god 
nattesøvn og gode matvanar m.m. for borna 
våre. 

Barnehagane i kommunen 
satsa optimistisk då dei 
gjekk saman om å invitere 
til temakveld i mars. 
Offensivt inviterte vi alle 
foreldre og tilsette til felles 
kveldssamling på Quality 
Hotel i Sogndal. Salen tek ca 

300 personar. Minuttar før Karin Naphaug frå 
Sovekarins Barne- og familiesenter i Oslo entra 
podiet, fylte salen seg til det fulle, ekstra stolar 
måtte hentast, frammøtet var overveldane.  

Dei frammøtte fekk ein svært interessant kveld 
der tema var ´Korleis setje gode grenser når vi skal 
oppdra borna våre`, og spørsmåla gjekk både i 
forhold til søvn/leggetider, kost, matvanar, 
bordskikk m.m.  Tilbakemeldingane frå foreldre 
har vore svært inspirerande. Fleire kan fortelje at 
dei gjekk rett heim og fortsette samtalen.  
Nye, overbevisande råd skulle brukast til å leggje 
planar overfor eigne utfordringar.  

Foredragshaldaren sjølv gav uttrykk for at ho vart 
svært inspirert og overraska både av frammøtet 
og av aktive tilhøyrarar. Kva ho hadde forventa av 
å komme frå hovudstaden til landsbygda, torde vi 
ikkje å utfordre ho på.  

Arrangørane er takknemlege overfor både 
foreldre og tilsette for den interesse dei viste. 
Mange foreldre kom begge to, det fortel om høg 
prioritering, inkl. barnevakt.  

Når vi ein sjeldan gong vågar oss på å  bruke litt 
ekstra pengar til ei viktig sak - det handlar om å gi 
borna våre trygge og gode rammer i heim og 
barnehage - gir 
ein slik respons 
både energi og 
frimod. 

Dette freistar til 
gjentaking.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaksjonen fann denne på døra til Karin – tenesteleiar for barnehage  

Korleis kjenne att ein barnehagetilsett? 
• Det er vi som heller berre halve glas til gjestene, òg på privaten. 
• Det er vi som ikkje klarer å gå forbi ein islagt dam utan å trakke på den. 
• Det er vi som  risikerer den gemyttlige stemninga på festen når nokon kallar oss barnehageonkel 

eller –tante (og spør om dei seier onkel politi også). 
• Det er vi som alltid har glitter i fjeset. 
• Det er vi som plukkar pinnar med eit hemmeleg ønskje om at det var ein tryllestav som faktisk 

verkar. 
• Det er vi som har korte neglar og fyrst får slitne kne på buksene. 
• Det er vi som har gått i butikken med trollhale, værhår eller blå skotrekk – meir enn ein gong. 
• Det er vi som insisterer på at alle må tisse  før vi går ut, òg på privaten. 
• Det er vi som applauderer den aller minst ting. 
• Det vi som ubeskjedent kan fortelje at vi er den yrkesgruppa som blir sussa og klemt mest på jobb! 
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Trafikksikker skule 
 

 

 

 

Kaupanger skule vart torsdag 9.april godkjend som 
trafikksikker skule. Kaupanger er den første skulen i 
fylket med ei slik godkjenning. Bak vedtaket står 
Trygg Trafikk og Trafikktryggingsutvalet i Sogn og 
Fjordane fylkeskommune. 

Skulen har laga ein handlingsplan for «Trafikksikker 
skule». Denne kan du finne på skulen si heimeside. 

Trafikksikker skule er eit konsept utarbeidd for å 
kvalitetssikre at skulen sitt tryggleiksarbeid varetek 
dei krav som lover og forskrifter stiller, seier Audun 
Heggestad i Trygg Trafikk.  

Trygg Trafikk har utarbeidd kriterium skulane bør 
oppfylle for å bli godkjend som trafikksikker skule. 
Kriteria er utarbeidde med bakgrunn i 
Kunnskapsløftet og forskrift om miljøretta helsevern 
i barnehage og skule. I tillegg har Trygg Trafikk 
utarbeidd ei sjekkliste som vi ønskjer skal liggje til 
grunn for å kvalitetssikre arbeidet, seier Heggestad. 

 

Godkjenninga vil utfordre skulen inn mot 
haldningsskapande arbeid. Det vert stilt store 
forventningar til føresette , tilsette og spesielt eldre 
elevar som  gode føredøme. Det gjeld bruk av 
refleksvest, hjelm, lys og refleks på sykkelen og ikkje 
minst bruke gangfelt og undergangar. Elevar som vel 
Trafikk valfag vil få eit særskilt ansvar for opplæringa 
av yngre elevar på klassenivå. 

Skulen feira godkjenninga med ei storstila markering 
ved gamleskulen. Det var innlegg ved leiar i 
Trafikktryggingsutvalet v/ Liv Stave, varaordførar 
Laura Kvamme, Trygg Trafikk v/ Audun Heggestad, 
kommunalsjef Aud Kari Isane og rektor. 

Godkjenninga gjeld 2015-2017. 
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Konkurranse: 
Del 1 

1. Kor mange nye plassar vert det på SHOS? 

2. Kvar har heimesjukepleien og administrasjonen  
for SOS kontor no? 

3. Kven er toppspelarutviklar i Sogndal Fotball? 

4. Kven er senterleiar på Sogningen Amfi? 

Del 2 
Kvar er desse bileta tekne? 

 

 

Svar sender du til tenestetorg@sogndal.kommune.no 

Frist 17. august 2015 

Ekstra premie til den eininga som har flest rett svar (i % av eininga)  
i 2015 

 

Vinnar frå førre konkurranse er Edvin Raunehaug. Vi gratulerer! 

Overrasking til Edvin. 

Redaksjonen: 
Inger Pedersen, Gunnlaug Fimreite, Bente Bakke og Maj Britt Solberg 
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