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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

Mølnargården - omvisning.

1 700,-

Mølnargården – låven ved evt dårlig vær.

1 000,-

Forfatter Anja

1 000,-

Totalsum:

Ca.

11 700,-

