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A
Oppvekst og kultur



Kommende begivenheter
Kulturskolen

• Sangelevene inviterer til Prøysen-program tirsdag 29. november på Inderøyheimen. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir 
kaffesalg og en hyggelig stund.

• Førjulskonsert med tangentelever i Sakshaug kirke 9. desember.

• Ei teatergruppe jobber fram imot teaterforestillinga Løven, heksa og klesskapet, fra Narnia-universet, som skal framføres i februar.

• Det jobbes tverrfaglig med årets digitale julekalender, en AKSET-satsing på 3.året og i år er de andre skolene i Inderøy også invitert til å 
bidra til å fylle lukene.

Det er for tiden stor deltakelse på gratistilbudet på helsestasjonen musikk fra livets begynnelse, hver tirsdag formiddag. Der samles 
småbarnsforeldre og andre omsorgspersoner for å synge, danse og leke med musikk, sammen med barna sine. Man blir minnet på sanger, rim 
og regler man en gang kunne, samtidig som man får mulighet til å lære nye sanger, rim og regler som du kan bruke sammen med barnet ditt 
hjemme.

AKSET har tatt opp tidligere fellesarrangement etter pandemi-perioden som Fredagsøyeblikket i cafeen ukentlig.

Pilotprosjektet Framtidas kulturskole – kulturskole 3.0 går mot slutten. Kommunegruppa, ved kulturskolerektor, enhetsledere for barnehage 
og kultur og leder for hovedutvalg folk, deltar på avslutningssamling på Gardermoen 23.-24. november. Rapportene fra de 16 
deltakerkommunene vil danne grunnlaget for en nasjonal rapport som legges fram i Oslo 26. Januar.

Inderøy vil fortsette samarbeidet med Steinkjer og Snåsa om Kultur i planlegging. Barne- og ungdomskultur på barn og unges premisser 
(drømmefangst), et arbeid som vil sees i sammenheng med folkehelseprogrammet og Ung i lag.



Orienteringer fra siste måned
Kulturskolen

• Strykeelevene har deltatt både som musikere i Frol symfoniorkester og på kurs under Hilmarfestivalen. 

• Skolekorpsene har deltatt på et arrangement under Hilmar som pågår i disse dager.

Skolebibliotekprosjektet 2020-2022

Inderøy Kommune har i to år fått 900 000,- til satsing på skolebibliotekene 
i kommunen. Målet er å øke leselysten blant barn og unge i kommunen. 

Vi har hatt god fremgang på utlån av bøker for barn og unge og stor 
fremgang på deltakelse i Sommerles. I tillegg vet vi at skolebibliotekene 
på Røra, Sandvollan og Oppvekstsenter Vest har økt både utlån og bruk 
av biblioteket. Etter prosjektperioden håper vi at vi kan videreføre en 20% 
stilling delt på Sandvollan, Røra og Oppvekstsenter Vest, slik at alle vi få et tilbud.

«Les for meg»

• Alle storbarnsavdelinger i barnehagene i Inderøy har i høst fått utdelt lesebager med bøker som barn og foreldre kan låne med seg hjem. Bagene skiftes 
ut med 5 ukers mellomrom.

• Lånetid en uke. Målet er å flytte bøkene nærmere barna i tillegg til å stimulere til høytlesning mellom voksne og barn.

«Uprisen»

• En 10.klasse ved Inderøy ungdomsskole er i år anmelderklasse i Uprisen, ungdommens egen kåring av årets beste, norske, ungdomsbok. Kåringen går 
gjennom hele skoleåret og involverer over 1000 ungdommer. Uprisen deles ut under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai hvert år. Lærer Henrik 
Bye Røthe inspirerer og engasjerer ungdommene til lesing. Målet er å få ungdom til å prøve ut nye sjangrer og anbefale bøker til hverandre.

Statistikk over utlån på Inderøy bibliotek i prosjektperioden
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Det blir felles ressursstyringssystem med Steinkjer og Snåsa, Visma GAT
Inderøy er i gang med opplæring av superbrukere og systemansvarlige, og det er plukket ut piloter som starter test av systemet opp mot 
lønn/regnskap nå i november. Når systemet er kvalitetssikret med tanke på lønn- og fraværsoverføring vil det bli en gradvis innføring av alle 
avdelinger utover vinter og vår 2023.

Institusjonstjenester:
Status fra korttids/ behandlingsenheten ved Inderøyheimen:

Det jobbes godt og med et klart fokus på helhetlig pasientforløp:

§ Klare og tydelige prosedyrer og sjekklister for innkomst, evaluering og utskrivelse.

§ Primærteam har hovedansvar for pasientforløpet og er etablert rundt hver enkelt pasient

§ Etablerte møtestrukturer:
§ Tverrfaglige møter hver uke med hovedfokus på utskrivelse og planlegging knyttet til det.
§ Mål og behandlings møter, korte konkrete møter i avd. med lege og fysio/ ergoterapeut og primærteam i avd. Fokus er 

nye pasienter, mål for oppholdet og hvordan vi skal nå målene

Kommende begivenheter og aktiviteter
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Innvandrertjenesten

I Inderøy er det totalt 39 personer i 2022. Ytterligere 35 venter på bosetting og vil bli bosatt i løpet av året. Av det totale antall på er 6 personer 
fra Syria og øvrige fra Ukraina. Det er blant disse 20 Ukrainske barn. Det er utfordrende med så mange bosettinger og hele kommunen benyttes 
til bosetting.

Vi tar opp igjen dagaktivitetstilbudet «Hyggestua» i Inderøyheimen

Mange eldre med sykdom og funksjonssvikt bor hjemme, men har god nytte og glede av et dagaktivitetstilbud. Kommunen vil derfor gjenoppta 
tilbudet «Hyggestua» for målgruppen. Dagaktivitetstilbudene har fått nye, trivelige lokaler i Inderøyheimen. 

Tilbudet «Hyggestua» drives av en helsefagarbeider og en aktivitør, og gir et tilbud om sosialt fellesskap, aktivitet, underholdning, middag og 
kaffe. I første omgang vil Hyggestua gi et tilbud på fredager. For å få tilbud om dagaktivitetstilbud, som «Hyggestua» må man søke om dette. 
Det er Forvaltningskontoret som tar i mot henvendelser om, og søknader om tjenesten.

Nytt tilbud om behandlingsrettet treningstilbud i grupper 65+

En del eldre hjemmeboende brukere i aldersgruppen 65+ er for friske til å få tilbud om kommunale tjenester, men har et redusert 
funksjonsnivå som gjør det vanskelig å delta på fysiske og sosiale aktiviteter. 

Kommunen har derfor utvidet sine fysioterapitjenester rettet mot denne målgruppen, og tilbyr nå individuelt tilpasset behandlingstilbud i 
mindre grupper. Tilbudet ledes av fysioterapeut i våre flotte treningslokaler i Inderøyheimen. Typisk vil behandlingstilbudet være godt egnet 
for innbyggere som har vært på korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold, og har behov for individuelt tilpasset trening for å kunne 
opprettholde funksjonsnivå, men også brukere som er hjemmeboende og har redusert funksjonsnivå på bakgrunn av kronisk sykdom.
Behandlingstilbudet kan man søke om hos Forvaltningskontoret. 

Orienteringer fra siste måned
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Eiendom

§ Prosessen med innhenting av tilbud på riving av Lyngstad skole er i gang. 
Tilbyder blir valgt i løpet av november, og riving starter Januar 2023.

§ Eiendomsmegler 1 er valgt som megler i forbindelse med avhending av Lyngstad barnehage med tomt. Det 
arbeides med ny regulering av tomteområdet før området legges ut for salg.

§ På Utøy blir skoledelen solgt til Inderøy sopp. Frivillige lag med skytterlaget i spissen tar over ansvaret for 
resterende bygninger.

Orienteringer fra siste måned
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Resertifisering som bærekraftig reisemål 2022

Inderøy kommune fikk 13.10.22 besøk av kontrollør fra Innovasjon Norge – Jan Erik Diedriksson for 
resertifisering av Inderøy som bærekraftig reisemål. Fra kommunen deltok Stein Erik Breivikås, Anne Kolstad, 
Trygve Wannebo samt varaordfører Jonny Melting og Anne Haga fra Visit Innherred som har vært kommunens 
koordinator i prosessen. Prosessen startet vinter 2022 og har involvert mange aktører både i kommunen og 
utenfor.

Standard for bærekraftig reisemål er et sett med kriterier og indikatorer som bidrar til å styre utviklingen i 
reiselivet i en mer bærekraftig retning. Indikatorene i standarden gir konkrete målepunkt på denne 
retningen.

Innovasjon Norge eier Standard for bærekraftig reisemål, versjon 3.0 av 1. januar 2022 og merket Bærekraftig reisemål som følger med 
godkjenning av leveranse på standarden. Standarden er basert på et bredt faglig grunnlag blant annet gjennom UNWTO (FNs organisasjon for 
turisme), videreutviklet gjennom vurdering og analyse av lignende systemer, testet i et utvalg reisemål, og implementert i tett samhandling 
med destinasjoner, lokale offentlige aktører og myndigheter. Standard for Bærekraftig reisemål 3.0 er internasjonalt godkjent gjennom Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC), det globale organet for vurdering og godkjenning av standarder i reiselivet. Kriteriene, i tillegg til norsk 
forvaltning og lov, gir grunnlag for godkjenning av den norske standarden. Kriteriene og indikatorer er koblet mot FNs bærekraftmål, til andre 
standarder som United for Smart Sustainable Cities (U4SSC), bærekraftsindikatorer fra European Travel Commission, Norges miljømål og 
Bærekraftsløftet som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner. Ansvarlig for besvarelse og gjennomføring av standarden skal være et 
lovlydig, ansvarlig og etisk bevisst selskap. Destinasjonsselskap eller ansvarlig for merkeordningen skal ha et tilfredsstillende 
internkontrollsystem for å sikre at selskapet opptrer i samsvar med gjeldende rett, herunder (men ikke begrenset til) den lovgivningen som er 
skissert i et vedlegg til standarden.
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Engergismart Inderøy - status
• Inderøy kommune mottok tilsagn fra statsforvalterens behandling av søknader om skjønnsmidler for 2022.

• Tilsagnet er stort kr. 250 000,- og gjelder for 2023. Inderøy kommune sammen med Sintef Energi ved Hanne Sæle og NTE 
ved Lornts Tønne arbeider for å realisere en samarbeidsavtale hvor vi, som tre parter, ønsker å gjennomføre ulike case.


