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INFO 
Vi satser på å gi ut Hør-Her 6 ganger i løpet av året; 3 nummer før ferien og 3 
nummer etter ferien. 

Neste utgave( r )av Hør-Her kommer 
Uke 36 (1.—5. september)   Innleveringsfrist: 20. august 
Uke 43 (19.—23. oktober)   Innleveringsfrist:  7. oktober  
Uke 49 (1.—5. desember)   Innleveringsfrist: 18. november 

Kommunale møter /med forbehold om endringer:(ikke åpent for publikum pga smittehensyn) 
Kommunestyre:    18. juni og 3. september        
Formannskap:     25. august      
HU Næring– miljø og teknisk: 25. juni og 27. august  

ÅPNINGSTIDER VED KOMMUNENS SENTRALBORD 15.JUNI—15.AUGUST 
 
Telefontid mellom kl. 09:00—14:00 
Kontortid er som vanlig mellom kl. 08:00—15:30 
Direktenummer til saksbehandler finner du på vår hjemmeside:  
https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html  
Direktenummer til legekontoret: 74 22 11 37—telefontid: 9-11 og 13-14 
Telefonnummer til legevakt: 116 117 

HØR HER  
NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER 

Nr. 3/2020 

https://www.flatanger.kommune.no/ansatte.473295.no.html


VOLLAMYRA 
 
Åpent hver tirsdag kl. 14-18 
+ siste lørdag i måneden kl. 11-13 

Tannlege kommer: 24/6.  
          
Tannpleier kommer:   
3/6, 17/6  og 1/7. 

Den nye skole- og barnehagehverdagen - vi takler raske endringer. 
 
Det har vært spesielle dager i barnehagene og skolene siden beskjeden om stenging kom 12. mars.          
Regjeringen besluttet at barnehagene skulle gjenåpne først, deretter skolene. Når den beskjeden kom, ble 
det satt i gang et omfattende arbeid for å gjøre klart til å ta imot barna/elevene i forhold til de                  
retningslinjene som ble gitt i smittevernveilederne. Det har kommet flere utgaver av veilederne, den siste 
kom 29. mai, og ansatte i barnehagene og skolene med styrerne og rektorene i spissen har vist at de kan 
gjøre omfattende endringer i drifta på kort varsel. De har måttet jobbe med utgangspunktet: (sitat fra      
fylkesmannen): «Det som var sant i går trenger ikke være sant i dag! Her skjer det raske endringer!» 
 
De ansatte har lagt ned en enorm innsats sånn at oppstarten har vært god og trygg. Smittevern har vært lagt 
til grunn i all planlegging. Ut fra både smittevern- og kapasitetshensyn, var det ikke mulig å holde åpent i 
henhold til vedtektene i barnehagene. Styrerne har hatt nær kontakt med helse for å sikre at smittevernet 
har vært ivaretatt. Det har vært redusert åpningstid, små barnegrupper med fast personale på gruppene, 
mye mer utetid og mye fokus på hygiene og smittevern. På Vangan har også naturleikeplassen og                
Samfunnshuset blitt brukt for å spre barna over et større areal. På grunn av smittevernhensyn har det vært 
ei utfordring for ansatte å få avvikle pauser, og få nok tid til å planlegge. 
 
I skolene har vi sett at vi har fordeler med det å ha store og romslige lokaler; der har det vært tilnærmet  
ordinær drift fra den gradvise gjenåpningen den 27. april. Likevel har det vært en krevende øvelse for    
rektorene å ivareta smittevernet for å sikre en trygg og god oppstart både for elever, foresatte og ansatte.   
 
Det er naturlig at noen foresatte er usikre og redde for smitte når barnehagene og skolene åpnet igjen. Det 
har vært stort fokus på koronapandemien i media, og nyhetsbildet har vært skremmende. For                 
oppvekstetaten har det vært viktig å støtte seg til fakta. I følge Folkehelseinstituttet er andel barn med     
påvist koronainfeksjon lav så langt, og de mener at det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, el-
ler at de blir smittet i mindre grad, og at barn sannsynligvis er mindre smittsomme enn voksne.  
 
Vi gjør oss fortsatt erfaringer, og erfaringene så langt viser blant annet at vi har en endringskompetent etat. 
Det er all grunn til å være stolt over barnehage- og skoleansatte i Flatanger. De har bretta opp ermene, og 
har utvist en stor innsats og vilje til å gjøre den jobben som har blitt krevd av dem. Jeg er stolt over å få 
være leder for et sånt fantastisk lag!   
      Lovise Angen, oppvekstsjef 

Hei Storfjellets venner. 
 
Et nytt år har startet, det har vært et variert vær med storm, regn og snø. Mange har gått på fjellet til tross 
for dårlig vær. Når man bor ute ved havgapet blir man herdet, det er bare å kle seg og gå.  
 Jeg, Kari Olsen trekker meg som formann i Storfjellets venner nå, har holdt på i over 30 år og hel-
sen er ikke som den var og det hadde vært greit med yngre krefter som kan ta over. Det er alltid oppgaver 
nok, døra på kikkerthuset er ødelagt av vær og vind og må skiftes ut med ei ny dør. Håper at folk fortsetter 
og støtte oss med å betale kontingent. Vi vil jo      fortsette med å fylle opp med tørkepapir, dopapir, telys 
og nødvendige ting. Vi betaler også forsikring på hytta, alt koster penger. Det blir ordnet med premier til 
Tangsprell hvert år. 
 Håper på mye fint vær framover og at flere ser seg tid for å hjelpe til med saker 
som skal gjøres framover. Det er nå planlagt belysning fra foten av fjellet og opp til    
toppen. Når dette blir realisert kan man gå til alle døgnets tider. 
 
Takk for meg og lykke til videre for Storfjellets venner. 
 
Kari Olsen 



Flatanger folkebibliotek  
åpner opp igjen med de samme åpningstidene som tidligere; 
 
Tirsdag kl.11.00-13.00. og kl.17.00-19.30. 
 
Torsdag kl.10.30-14.30. 
 

Følgende smittevernregler gjelder: 
Biblioteket følger myndighetens råd og veiledning for å redusere faren for smitte. Det skal være trygt å være   
hos oss. 
 

For lånerne: 
• Bruk tilgjengelig håndsprit når du går inn og ut av lokalet.  Håndvask vil være mulig på toalettene. 
 
• Hold minimum 1 meters avstand til hverandre inne i lokalet og husk god hoste- og nysehygiene.   
 
• Føler du deg syk, har luftveissymptomer, er i karantene etter reise, eller i isolasjon i forbindelse med påvist 

Covid-19, kan du ikke besøke oss. 
 

• Vi anmoder om at du ikke oppholder deg lengre i lokalet enn nødvendig. 
 
• Respekter oppmerkinger på gulv ved skranke. 
 
• Ved bruk av tidsskrifter må utsatt håndsprit benyttes før og etter  
 
• Lånte bøker kan leveres i plastkasse på skranken.  
 
• Ingen arrangement vil bli avholdt i perioden 
  
• Følg anvisninger fra ansatte  
 
Vi sørger for gode renholds- og smittevernrutiner, slik at både publikum og ansatte skal være trygge hos oss. 
 

Hentebibliotek 
 
• Vi tilbyr fortsatt takeaway/hentebibliotek. Du bestiller, vi henter,  låner ut og pak-

ker en pose til deg som du henter i gangen.  
 
 

Gro Seltveit 
biblioteksjef 
 

Alt blir bra! 

Biblioteket  
 
er sommerstengt i perioden f.o.m 7. juli  t.o.m.             

13. august 



 
 
 

Annerledesvåren- 2020.  
Våren 2020 blir en vår vi alle sammen vil komme til å huske. Vi på skolen kommer også til å huske datoen 
12. mars. Dagen da vi fikk beslutningen om at alle landets skoler og barnehager skulle stenge, og vi måtte 
tenke fort og planlegge en annerledes skolehverdag.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hverdagen ble fra da hjemmeskole der iPad ble bindeleddet mellom hjem og skole. Vi er glade for at vi har 
IKT-utstyr som satte oss i stand til å drive distanseundervisning med nettmøter, chatter og et rikholdig    
arsenal av gode nettsteder for læring. For lært har de gjort, elevene våre! Som rektor er jeg mektig stolt av 
den store innsatsen som er lagt ned både av elevene, av foresatte og av ansatte.  
 
Det er nemlig ikke enkelt å være elev og bli fratatt det sosiale fellesskapet som finnes i klasserommet.  
Samarbeidet, støtten og motivasjonen som finnes i det å kunne løse oppgaver sammen med                    
klassekameratene er uvurderlig. Det er ikke enkelt for barna og ungdommene å plutselig gå fra en          
skolehverdag der en har lærere og andre ansatte som kan veilede, konkretisere og finne alternative         
oppgaver til å sitte hjemme å skulle jobbe på egenhånd. Det har krevd konsentrasjon, utholdenhet og indre 
motivasjon å holde innsatsen oppe. Men det har elevene våre klart med glans!  
 
Det har imidlertid ikke kommet av seg selv. For selv om ansatte ikke har kunnet være så tett på elevene slik 
vi vanligvis er, har lærerne lagt godt til rette for hjemmeundervisningen. Elevene har fått gode, oversiktlige 
planer med allsidige oppgaver. Elevene var gode med digitale ferdigheter fra før, men den digitale       
kompetansen har både for små og store hevet seg uke for uke mens skole har vært synonymt med        
hjemmeskole. Ansatte har i likhet med elevene vist tilpasningsevne. Det har krevd mye å finne gode     
oppgaver til elevene, følge opp på en støttende måte og å distanse-forklare. Vi er heldige i Flatanger som 
har faglig sterke lærere som har tatt utfordringen på strak arm!   
 
Også andre ansatte har fått hverdagen snudd på hodet. Noen ved at de har blitt omplassert, andre ved å   
holde åpent et omsorgstilbud for dem som gjennom perioden har vært på skolen. Det har vært uforutsigbart 
og endringer har skjedd fort, men med pågangsvilje og godt humør, har de manøvrert seg trygt gjennom 
endringene.   
 
Sist, men ikke minst må foresatte nevnes - og takkes! Å kombinere det å være ansatt med hjemmekontor 
med være sitt eget barns huslærer, kanskje kombinert med å passe mindre barn … Det sier seg selv at en 
må ha superkrefter for å kunne serve dette. Vi på Lauvsnes skole kjenner på takknemlighet for måten våre 
foreldre har løst oppgaven på. De har vært positive og støttende til skolen, og de har lagt ned mye arbeid 
for å få barna sine best mulig gjennom disse ukene.  
 
I tida framover vil vi få alle fortellingene fra skole-Norge om hvordan hjemmeskolen har blitt opplevd for 
hver enkelt. Fortellingene vil være like mange og mangfoldige som de menneskene som forteller dem. For 
noen elever har hjemmeskole vært et løft og en utelukkende positiv opplevelse, de har kost seg med å være 
hjemme og har prestert godt. For andre har det vært krevende, motløst og som et vakuum der hverdagen ble 



satt på pause. Vi må anerkjenne de ulike erfaringene og bruke dem til å videreutvikle god pedagogisk  
praksis i det ganske land. For det er når vi møter noe nytt og ukjent at vi rives ut av komfortsonen og lærer 
mer. Som Pippi Langstrømpe sa det: «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert».  Disse underlige  
ukene har vist oss at det ligger mye sannhet i dette utsagnet.  
 
Nå er skolehverdagen sakte, men sikkert på vei tilbake til normalen. Og selv om vi har klart oss godt i 
hjemmeskoleperioden, er det ingen tvil: Det er best å ha elevene på plass på skolen! Vi gleder oss over å 
høre barnelatter i gangene igjen og over å kunne møtes ansikt til ansikt og sammen fundere på livets små 
og store mysterier.    
 
En gledelig sommer ønskes dere alle!  
 
Turid Kjendlie, rektor Lauvsnes skole 
 

Illustrasjon: Nadia Debes, 8.klasse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100 % tilstedeværelse ved hjemmeundervisning! 
 
Vi vil benytte anledningen til å takke elever og heimer for den flotte innsatsen som ble lagt ned i perioden 
med hjemmeundervisning. Skoledagen startet klokka 08.45 med felles møte på Teams. Der gikk vi       
gjennom informasjon om dagen, og elevene fikk mulighet til å hilse og se hverandre. Etter dette møtet delte 
vi elevene i småtrinn og mellomtrinn. Elevene hadde undervisning sammen med faglærere frem til klokka 
12.30 hver dag. Vi gjennomførte vanlig undervisning, uteskole med såing av frø, kunst & håndverk med 
påskepynt, gym, dans og quiz. Elevene var positive fra første dag, og lærerne følte de hadde god kontakt 
med alle. 
 
Elevene og foresatte fikk opplæring i bruk av Teams fredag 13. mars, og elevene brukte denne plattformen 
for å holde kontakt og leke “sammen” på fritiden.  
 
Gjensynsgleden var stor da skolen åpnet igjen. Elevene fortalte at de hadde savnet vennene sine, og skolen! 
  
Denne perioden har gått veldig bra, selv om den har vært krevende for både små og store. Vi erfarte tidlig 
at det var en stor fordel at alle elevene hadde god kjennskap til IPad. Dette ble et viktig verktøy for både 
elever og lærere. Takk til alle som gjorde en fantastisk innsats i denne perioden, det lønner seg å satse på 
skole!  
 
Elin Frisendal 



Info fra Kirkekontoret 
Gudstjenester  

Velkommen til kirken! 

 
 
 
 
 

 
 
Det tas forbehold om at arrangement kan bli avlyst 
pga. koronaepidemien. Det serveres ikke kirkekaffe 
på gudstjenestene for tiden. 
 
JULI 
 
05.07: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00  

v/ sokneprest David Spjøtvold og organist 
Stein Moe.  
Takkoffer til menighetsarbeidet. Vipps-kode 
offer Vik 132545 

 
19.07: Gudstjeneste i Løvøy kirke kl. 11.00  

v/ sokneprest David Spjøtvold og organist 
Tor Moe. Takkoffer til diakoniarbeidet. 
Vipps-kode offer Løvøy 132546 

 
AUGUST 
 
02.08: Gudstjeneste i Vik kirke kl. 11.00   
 v/ sokneprest David Spjøtvold og organist 
 Stein Moe. Takkoffer til  
 BroByggerne. Vipps-kode offer Vik 132545. 
 
16.08: Gudstjeneste i Løvøy kirke NB! kl. 18.00  

v/ vikar og organist Stein Moe. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Vipps-kode offer Løvøy 
132546. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
SEPTEMBER 
 
06.09: Gudstjeneste i Innvorda bedehus kl. 11.00  

v/ vikarprest og organist Stein Moe. 
Takkoffer til Innvorda bedehusforening 

 Vipps-kode offer Vik 132545. 
 
12.09: Lørdag. Gudstjeneste med konfirmasjon i 
 Vik kirke kl.11.00. 

v/ sokneprest David Spjøtvold og organist 
Stein Moe. Takkoffer til barne- og ungdoms-
arbeidet. Vipps-kode Vik 132545. 

12.09: Lørdag. Gudstjeneste med konfirmasjon i Stat
 land kirke kl. 13.30 
 v/ sokneprest David Spjøtvold og organist     
 Gudmund Thorsen. Takkoffer. 
 
 
19.09: Lørdag. Gudstjeneste med konfirmasjon i 
 Løvøy kirke. Det kan bli to  

gudstjenester pga. bestemmelser om antall 
og avstand. Mer info kommer. Sokneprest Da-
vid Spjøtvold og organist Stein Moe. Takkoffer til  
barne- og ungdomsarbeidet. Vipps-kode offer 
Løvøy 132546. 

 
 
20.09: Gudstjeneste Løvøy kirke kl. 11.00   

v/ sokneprest David Spjøtvold og organist Stein 
Moe. Presentasjon av nye konfirmanter.       
Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet. 

GUDSTJENESTER 

Flatanger menighet har vipps:   Ofringer i Vik kirke 132545 
Ofringer i Løvøy kirke 132546 
Gaver til Menighetsbladet 133833 
Piano Vik kirke 138111 

 
Andre arrangement august og september 
 
FORMIDDAGSTREFF PÅ NORDGÅRDSTUA 
 
27. august og 24. september kl.10.30 -12.15 (med forbehold) 
Sang, andakt, bevertning og loddsalg.  
Alle velkommen! 
 
OM STELL AV GRAVPLASSENE LØVØY OG VIK 
 
Johnny Dahle har ansvar for klipping av plenene. 
Johan Lauvsnes har ansvar for graving og såing i forbindelse med begravelser. 
Ta kontakt med dem hvis dere har spørsmål. 
 
Det er et sterkt ønske fra de som steller på gravplassene at alle unngår å legge skjell steiner og plastikk-
blomster på gravstedene. Dette kan komme inn i gressklipperen og kan medføre farlige situasjoner. Plas-
tikkblomster kan sette seg fast i klipperen. Vi ber om at dette respekteres. 



 



  

MNA informerer: 
 
Vi har gjenåpnet våre gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten 
som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. Som vi har opplyst om, så 
gjelder fortsatt en del restriksjoner når våre gjenvinningsstasjoner besøkes. De restriksjonene som 
gjelder er: 

•  Hold avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene 

•  Våre ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære 

•  Gi-og ta bodene vil være stengt frem til 15.juni 
 
Når vi har begrensninger på gjenvinningsstasjonene, er det viktig å: 
 

•  planlegge hva du gjør med avfallet før du starter å rydde/pusse opp 

•  sortere avfallet godt (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen) 

•  vite at det kan være kø for å slippe inn - behold humøret 

•  vurdere containerleie eller avfallssekk 

•  følge smittevernreglene 
 
Abonnenter i karantene skal IKKE til gjenvinningsstasjonen. 
 
Ovenstående innebærer blant annet at våre ansatte kun kan veilede angående hvilken container 
avfallet skal plasseres i, ikke hjelpe til/ta over lossing av avfallet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi minner om at bedrifter som skal levere farlig avfall må deklarere avfallet før ankomst til         
gjenvinningsstasjonen. Se gjerne vår hjemmeside:                                                                   
https://mna.no/deklarering-farlig-avfall/category962.html for mer informasjon. 

 
 

https://mna.no/deklarering-farlig-avfall/category962.html

