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Nav Siljan kommune, hel-
seavdelingen og oppvekst-
avdelingen har søkt om å 
få være pilotkommune i et 
program som skal bekjem-
pe at unge faller utenfor.

Kommunestyret støtter 
tiltaket der flere etater job-
ber sammen til beste for 
barn og unge, som står i 
fare for å falle utenfor fordi 
de rammes av ulike proble-
mer under oppveksten.

SILJAN

Vil bekjempe 
utenforskap

I andre kvartal 2019 var 
det legemeldte sykefravæ-
ret 5,3 prosent Telemark. 

Det er en oppgang på 2,1 
prosent. 

Det er variasjoner innad 
i fylker. Sauherad har høy-
est sykefravær med 6,0 
prosent. Hjartdal har lavest 
sykefravær i regionen med 
3,7 prosent.

TELEMARK 

Sykefravær
øker

I dag, lørdag. er det duket 
for åpning av en helt ny 
møteplass for ungdom på 
Ibsenshuset i Skien. 

Møteplassen, som fore-
løpig er navnløs, får besøk 
av slampoet Sofie Frost, 
DJ Salam, improteater-
gruppa Norges lykkeligste 
og Geir Tangen. Det hele 
avsluttes med en stor gra-
tiskonsert klokken 20:00 
med artisten dePresno.

SKIEN 

Ny møteplass 
for ungdom 

Treungen barnehage har 
fått nye leikeapparat som 
foreldre har satt opp på 
dugnad. Både born og 
vaksne er svært glade for 
at leikeplassen er blitt så 
fin.
Alle som ynskjer å bruke 
leikeplassen utenom bar-
nehagen si åpningstid er 
velkomne. Vi vil at dei som 
brukar leikeplassen tar 
vare på det vi har, og ikkje 

NISSEDAL

Uteleike-
barnehage

«Den kulturelle 
sandkassa» er et 
nytt ledd i Nome 
kommunes kunst- 
og kultursatsing for 
barnehagebarn.

b NOME

– Dette var gøy, stråler den lille 
jenta etter ei trommeøkt fylt av 
rytme, innlevelse, fortelling, og 
instrument-dyr. Sammen med 
de andre barna i Skoemyra og 
Sluseparken barnehage satte 
hun åpenbart pris på tromme-
økta som ble dyktig ledet av for-
midleren Lars Kolstad fredag 
formiddag.

Mer kultur i barnehagene
Rektor ved Nome kulturskole, 
Cedomir Popadic, viser til in-
tensjonen med «Den kulturelle 
sandkassa» som innebærer at 
barn i førskolealder skal få til-
gang på gode kunst- og kultur-
opplevelser.

 – I en treårsperiode skal vi i 
samarbeid med oppvekstetaten 
jobbe for å bidra til høyere fre-
kvens av kunst- og kulturaktivi-
tet i barnehagen. Dette er i tråd 
med regjeringens strategi for å 
styrke det praktiske og estetiske 
innholdet i barnehagen, opply-
ser kulturskolerektoren.

Høy kunstnerisk kvalitet
Trommesirkelen er første akti-
vitet i den nyetablerte satsingen 
i regi Nome kulturskole.

– «Den kulturelle sandkas-
sa» er ingen nasjonal satsing. I 
stedet er det opp til hver kom-
mune. Jeg har hatt lyst til å 
etablere dette i Nome siden jeg 
overtok i 2013. Endelig er vi 
blitt modne nok til å sette i gang 
med støtte fra kommunestyret, 
sier Popadic.

– Hva tenker du er verdien av 
en satsing som dette?

– Tanken er at også barneha-
gebarn skal få delta i kulturakti-
viteter som har høy kunstnerisk 
kvalitet. Personalet i barneha-
gene er kjempeflinke, men nå 
henter vi også inn eksterne ak-
tører, forklarer Popadic.

– En stor happening
Styrer i Skoemyra og Sluse-
parken barnehage, Mona Hel-
lestad, mener tiltaket er svært 
positivt.

– Dette er en stor happening 
for oss. Før har det vært veldig 
mye teater. Nå får vi forskjel-
lig slags kulturelle innslag. At 
ting er ordna rundt dette viser 
at kommunen ønsker å satse på 
det kulturelle blant de små, sier 
hun. Ordfører Bjørg Tveito Lun-
defaret var med på trommesir-
kelen sammen med barna.

– Jeg er sikker på at dette 
fremmer musikkgleden. Det er 
bare å se på barnas reaksjoner. 
Utrolig moro! Og kulturskolen 
vår – den er uvurderlig, sier 
hun.

b Andreas Soltvedt

andreas.soltvedt@varden.no

Lekende trommin

RYTMEGLEDE: Ingenting å si på innlevelsen da det var duket for trommesirkel i Skoemyra og Sluseparken barnehage i Lunde. Nysatsingen «Den kulturelle sandkassa» er et treårig prosjekt som alle de kommunale barnehagene i Nome vil få nyte 
godt av. Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret var med på trommesirkelen i Lunde og lot seg imponere av alt og alle som har med satsingen å gjøre.

FULL KONSENTRASJON: Rytmepedagog Lars Kolstad (t.h.) hadde sine 
elever i sin hule hånd gjennom hele økta.  

SPENNENDE: Disse gutta hadde 
kontroll på rytmedyra. 
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Støgafestivalen er en ny 
festival på Høydalsmo 
som holdes hele dagen og 
kvelden på lørdag. Det blir 
diverse salg fra rundt 20 
boder, og de politiske parti-
ene i Tokke har også satt 
opp sine stands. På kvel-
den skal tre band spille til 
fest. Allerede er rundt 300 
billetter solgt. Tokke for-
mannskap har gitt enstem-
mig økonomisk støtte.

TOKKE

Ny festival 
i helga

Hovedutvalg for kultur, 
idrett og folkehelse be-
handlet 66 søknader om 
støtte til arrangementer 
og tiltak innenfor kultur og 
idrett. Til sammen ble det 
i møtet bevilget 473.233 
kroner. 15 søkere fikk mel-
lom 10.000 og 50.000 
kroner i støtte. Både bil-
dekunst, film, litteratur, 
scenekunst og musikk var 
representer.

TELEMARK

Kultur fikk
tusenvis 

Gaustatoppen kan bli en av 
de 15 nasjonale turiststi-
ene i Norge. Kommunene 
Hjartdal og Tinn ønsker å 
få turstien fra Stavsro og 
opp til Gaustatoppen inn på 
den spesielle lista.

Både turistforeningen 
og reiselivet i kommunene 
støtter søknaden som ble 
sendt før fristen var ute 1. 
september. Turstien gjen-
nomgår nå en opprusting.

TINN

Blir nasjonal 
turiststi?

Det blir nå satt opp skilt 
som forteller om at alt 
krepsefiske er forbudet i 
Tinnemyra. Skiltingen skjer 
etter at det er avdekket 
ulovlig krepsefiske med 
teiner den senere tid.

Det har også tidligere 
vært fisket ulovlig etter 
kreps, som er en fredet art. 
Trolig vil det bli åpnet for 
regulert krepsefiske i van-
net på et senere tidspunkt.

NOTODDEN

Skilt mot 
krepsefiske


