Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Eldrerådet
Rissa rådhus Blåheia møterom
14.11.2018
13:00-15:00

Forfall meldes på elektronisk skjema. Utvalgssekretær sørger for innkalling av varamedlemmer.
Innkalling er sendt til:
Navn
Geir Riseth
Harald Fagervold
Lars Bromstad
Erling Fjeldahl
Jon Audun Schei
Jens Wanvik
Sverre Pukstad
Janne Karin Skånøy
Marna Waterloo
Aase Grande
Åse Lysvand
Randi Knutsen
Line Marie Rosvold Fjeldahl

Funksjon
LEDER
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
IF-PP

IF-V

Saksliste:
Drøftingssaker


Budsjett 2019
o Lenke til saksframlegg, budsjettdokument og gebyrhefte – se under
o http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/30611



Evaluering av Eldres dag
o Regnskap for Eldres dag (legges fram i møtet av leder)
o "Overskuddet" Eldres dag
o Tanker om Eldres dag neste år

Til behandling


Søknader om støtte
o (DR 7) Rissa dagsenter og Høgåsmyra barnehage
o Menighetsbladet
o Frivillighetssentralen

Informasjon/drøfting




Status på dialysen i Leksvik
Helsebussens fremtid
Høring: lovfesting av plikt for kommunene til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende
personer med demens: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyringsnotat-omlovfesting-av-plikt-for-kommunane-til-a-tilby-dagaktivitetstilbod-til-heimebuandepersonar-med-demens/id2615655/
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Oppfølging Stadsbygd eldresenter.
o Prosjektleder Mette Solberg kommer og informerer om status.
o Lenke til presentasjon og detaljerte tegninger:
http://einnsyn.fosendrift.no/indrefosen/RegistryEntry/DocumentDetails/26540
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Saksnr
DR 7/18

Sakstittel
Søknad om støtte til busstur - Rissa dagsenter
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Lukket

Saksframlegg
Saksnr
7/18

Utvalg
Eldrerådet

Møtedato
14.11.2018

Saksbehandler: Bjørn Ståle Aalberg
Arkivsak: 2018/10687
Dato: 07.11.2018
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Søknad om støtte til busstur

Søknad om støtte til busstur - Rissa dagsenter
Eldrerådets forslag til vedtak:
Legges frem i møtet.

Saksutredning og bakgrunn:
I søknaden skriver Rissa Dagsenter og Høgåsmyra barnehage:
Høgåsmyra barnehage er sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Det grønne flagget i
flaggstangen gir både barn og unge, og andre deltakere et synlig bevis på at barnehagen
gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og prioriterer miljøet i hverdagen. Hvert år
jobbes det opp mot et tema. I året 2018 jobbes det med samarbeid mellom
dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens og barnehagen og det å skape glede
igjennom felles aktiviteter. I 2019 er fokusområdet bruk av naturen mellom generasjoner. På
vårhalvåret 2018 har det blitt jobbet med fugleskremsler, hatt sangstunder sammen og
påskelunsj på barnehagen. Gleden er stor både blant barn og eldre over å være sammen.
Utover høsten har vi på tvers av alder planlagt å dele tid sammen rundt gamle ting, kultur og
historie. I denne forbindelsen begynte vi å snakke om en felles busstur. Det som dagsentret
og barnehagen ser for seg, er en busstur til Mølnargården i Bjugn. Der har de mye
kultur og kysthistorie som vil treffe både de eldre og de yngre. Mølnargården har også fine
uteområder. Denne turen kan vi se for oss i løpet av mai/juni.
Vi har sett for oss å få med noen fra 1. året på helse og oppvekst ved Rissa Videregående
skole. Dette er for en støtte med flere voksne og skoleelevene får en mulighet til å få praksis
med både eldre og yngre.
Mulighet for at forfatter Anja Hovde kommer og leser en av sine bøker sammen med oss.
Usikker kostnad.
Søker støtte om
Buss:

8 000,-

1

4

Mølnargården - omvisning.

1 700,-

Mølnargården – låven ved evt dårlig vær.

1 000,-

Forfatter Anja

1 000,-

Totalsum:

Ca.

11 700,-
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Søknad om støtte til en felles tur til Mølnargården i Bjugn
Høgåsmyra barnehage er sertifisert som Grønt Flagg barnehage. Det grønne flagget i
flaggstangen gir både barn og unge, og andre deltakere et synlig bevis på at barnehagen
gjennomfører miljøprosjekter på et høyt nivå, og prioriterer miljøet i hverdagen. Hvert år
jobbes det opp mot et tema. I året 2018 jobbes det med samarbeid mellom
dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens og barnehagen og det å skape glede
igjennom felles aktiviteter. I 2019 er fokusområdet bruk av naturen mellom generasjoner. På
vårhalvåret 2018 har det blitt jobbet med fugleskremsler, hatt sangstunder sammen og
påskelunsj på barnehagen. Gleden er stor både blant barn og eldre over å være sammen.
Utover høsten har vi på tvers av alder planlagt å dele tid sammen rundt gamle ting, kultur og
historie. I denne forbindelsen begynte vi å snakke om en felles busstur. Det som dagsentret
og barnehagen ser for seg, er en busstur til Mølnargården i Bjugn. Der har de mye kultur og
kysthistorie som vil treffe både de eldre og de yngre. Mølnargården har også fine
uteområder. Denne turen kan vi se for oss i løpet av mai/juni.
Planen vår er busstur t/r Rissa – Bjugn. Vi tar med medbrakt mat.
Tidsplan er buss fra Rissa kl. 09.00 Totalt vil vi bli rundt 40 stk – små og store.
På Mølnargård kl. 10.00.
Mat med påfølgende omvisning i Mølnargården.
Før retur til Rissa igjen ca kl. 14.00.
Vi har sett for oss å få med noen fra 1. året på helse og oppvekst ved Rissa Videregående
skole. Dette er for en støtte med flere voksne og skoleelevene får en mulighet til å få praksis
med både eldre og yngre.
Mulighet for at forfatter Anja Hovde kommer og leser en av sine bøker sammen med oss.
Usikker kostnad.
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Søker støtte om
Buss:

8 000,-

Mølnargården - omvisning.

1 700,-

Mølnargården – låven ved evt dårlig vær.

1 000,-

Forfatter Anja

1 000,-

Totalsum:

Ca.

11 700,-

Vi søker med dette om stønad til å få dekket disse utgiftene, slik at vi kan få gjennomført
turen som planlagt.

Håper på positivt svar.

Dere er også hjertelig velkommen til å være sammen med oss denne dagen.
Vi lover å poste den felles opplevelsen på sosiale medier.

Rissa den 25.09.18

Med vennlig hilsen

Laila Lindstrøm Håve

Anne By Utseth

Dagsentret Rissa

Høgåsmyra barnehage, Rissa
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