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Lnr.: 12002/16 

Arkivsaksnr.: 16/1841 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til:  

 

ORIENTERINGER  

 

 

 

1. Orientering om Rus- og narkotikamiljø i Nordre Land v/ Tore Mikkelstuen 

  

 

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03. oktober 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 

 

 

 

 

 



Lnr.: 12003/16 

Arkivsaksnr.: 16/1842 

Arkivnøkkel.: 033  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til:  

 

DELEGERTE SAKER  

 

 
Unntatt offentlighet § 13                                                                 

16/1685 07.09.2016 DS  134/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************* Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA NASJONALE PRØVER SKOLEÅRET 

2016/2017  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/1688 07.09.2016 DS  135/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************* Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA NASJONALE PRØVER SKOLEÅRET 

2016/2017  

 
Unntatt offentlighet § 13 

16/1689 07.09.2016 DS  136/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA NASJONALE PRØVER SKOLEÅRET 

2016/2017  

  
                                                                                             Unntatt offentlighet § 13 

16/1690 07.09.2016 DS  137/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA NASJONALE PRØVER SKOLEÅRET 

2016/2017  

 
                                                                                             Unntatt offentlighet § 13 

16/1691 07.09.2016 DS  138/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA NASJONALE PRØVER SKOLEÅRET 

2016/2017  

 
                                                                                                               Unntatt offentlighet § 13 

16/1692 07.09.2016 DS  139/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - FRITAK FRA NASJONALE PRØVER SKOLEÅRET 

2016/2017  

 
                                                                                             Unntatt offentlighet § 13 

10/332 12.09.2016 DS  140/16 DUS//FRS FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 



VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING 2016-17  

 
                                                                                             Unntatt offentlighet § 13 

16/1736 14.09.2016 DS  141/16 DUS//GRM FNR ********* 

 ************************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING FOR 2016/2017  

 
                                                                                             Unntatt offentlighet § 13 

16/1754 19.09.2016 DS  142/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 

VEDTAK OM FRITAK FRA NASJONALE PRØVER SKOLEÅRET 

2016/2017  

 
                                                                                              Unntatt offentlighet § 13 

16/1756 19.09.2016 DS  143/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK OM OPPLÆRING I BRUK AV HJELPEMIDLER ETTER 

§ 2-14. FOR SKOLEÅRET 2016/2017  

 
                                                                                                               Unntatt offentlighet § 13 

16/1759 19.09.2016 DS  144/16 DUS//GRM FNR *********  

 ************************************** Søknad innvilget 

ENKELTVEDTAK - SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING  2016/2017  

 

 

16/1830 28.09.2016 DS  145/16 SIF//MSH U63 &18  

 Lands Museum  

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - SØKNAD OM 

SKJENKEBEVILLING FOR EN BESTEMT ANLEDNING - LANDS 

MUSEUM  

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03. oktober 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 

 

 

 



Lnr.: 12047/16 

Arkivsaksnr.: 16/1855 

Arkivnøkkel.: A20  
 

Saksbehandler: MNE    

 

Utskrift til:  

 

TILSTANDSRAPPORT FOR NORDRE LAND SKOLEN 2015  

 

Sammendrag: 

 

Kommunen skal årlig ha en tilstandsrapport for grunnskoleområdet. Den årlige rapporten 

skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd som 

sier: 

 

Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i 

grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og 

læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, 

fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane. 

 

Rapporten skal være et styringsverktøy for skoleeier når det gjelder prioriteringer og tiltak. 

 

Rådmannen foreslår at rapporten tas til etterretning og brukes som styringsverktøy for 

skoleeier sammen med styringskort/handlingsplan for skolene. 

 

Vedlegg: 

  

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2015. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

I henhold til opplæringsloven er det krav om en årlig tilstandsrapport for grunnskoleområdet. 

Denne rapporten skal inneholde resultater på kommunenivå når det gjelder læringsresultater, 

frafall og læringsmiljø (frafall er spesielt knyttet til videregående opplæring). 

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en mal med oversikt over indikatorer som en slik 

rapport skal inneholde, og i tillegg er det muligheter for å legge til lokale indikatorer. 

Opplysninger i rapporten hentes hovedsakelig fra Skoleporten. 

 

I tillegg til obligatoriske indikatorer, er det tatt med utvikling innen spesialundervisning, 

beskrivelse av spesialundervisning for voksne og grunnskoleopplæring for voksne ved 

Nordre Land læringssenter, utviklingsarbeid som er i gang i Nordre Land-skolen og om 

utfordringer i skolen. De 4 skolelederne har bidratt med en kort beskrivelse av egen skole i 

rapporten. 

 



Utviklingsarbeid er tatt med for å beskrive hvilket arbeid som gjøres for å utvikle skolene i 

kommunen. Utfordringer er tatt med for å si noe om utfordringer vi har i Nordre Land-

skolen, og som må vies spesiell oppmerksomhet. 

 

Resultatene på nasjonale prøver er for 2015 sammenlignet med resultatene i Oppland fylke 

og på nasjonalt nivå. Endring fra 2014 er at resultatene er tatt bort for 9. trinn på nasjonale 

prøver. 

 

Resultatene på elevundersøkelsen er sammenlignet med 2013 og 2014 samt Oppland fylke og 

nasjonalt nivå. 

 

Rapporten er for året 2015. Det vil si at det er resultater fra elevundersøkelsen høsten 2015, 

eksamen og standpunktkarakterer våren 2015 og nasjonale prøver høsten 2015 som 

presenteres i rapporten. 

Elevtallet sett under ett i kommunen er stabilt fra 2014. Antall årsverk for 

undervisningspersonalet er det samme sammenlignet med 2014, dvs at antall årsverk er 

stabilt. Lærertettheten (antall elever per lærer) har holdt seg forholdsvis stabil de siste årene. 

Elevundersøkelsen viser at det fortsatt er stabile resultater på områdene «Støtte fra lærer, 

Vurdering for læring, Læringskultur, Mestring, Elevdemokrati og medvirkning, Mobbing på 

skolen og Andel elever som opplever mobbing».  Arbeidet mot mobbing tas på alvor, og 

dette er et ansvar alle ansatte i skolene har. 

Det er viktig at det blir sammenheng mellom styringskort og indikatorene for læringsmiljø. 

Vurdering for læring er et fokusområde for alle tre skolene, og er en viktig indikator for 

læringsutbytte og derav elever som trives på skolen. 

Resultatene fra elevenes læringsmiljø og trivsel viser tall som er stabile og noe bedre 

sammenlignet med 2014 og gode sammenlignet med fylket og landet. 

 

Nordre Land-skolen har fortsatt for mange på laveste nivå (nivå 1 på 5.trinn og nivå 1 og 2 på 

8. trinn), utviklingen går i riktig retning. Det jobbes med å øke læringsutbyttet for alle elever, 

og resultatene av dette arbeidet vil vise seg over tid. En viktig faktor i dette arbeidet er å sikre 

gode overganger mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet, samt vektlegge opplæring i 

grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet. Det vil også være naturlige variasjoner fra år til 

år, basert på elevgruppen.  

 

På 5. trinn er det positive resultater i regning og lesing, i engelsk er det en jobb å gjøre. 

På 8. trinn er det flere elever på nivå 4 og 5 i lesing og regning sammenlignet med 2014. 

 

Nordre Land har god gjennomføring fra ungdomstrinn til videregående. Det er en høy andel 

elever som går over til videregående som fortsatt står som elever i oktober høsten etter 

10.trinn. 

 

Utviklingsarbeid som er igangsatt er videreført siste år. Kompetanseheving for alle ansatte 

ble avsluttet i 2014. Det jobbes med å gå grundigere inn, analysere og evaluere resultater på 

den enkelte skole. 

 

I 2013 ble det inngått et samarbeid med Veilederkorpset som veileder hver enkelt skole og 

skoleeier i deres utviklingsarbeid. Dette arbeidet ble avsluttet våren 2015. Det utpeker seg 



noen utfordringer som tas med i videre utviklingsarbeid, det skal utarbeides en sluttmelding i 

juni 2016. 

 

Nordre land har deltatt i utviklingsprogrammet "Den gode skoleeier" i regi av KS Hedmark 

og Oppland. Målet har vært å gi folkevalgte og administrativt tilsatte økt kunnskap i 

dialogbasert styring av skolen, Det har vært avholdt to dialogmøter mellom skole og 

folkevalgte i 2015. 

 

Nordre Land er bevilget midler fra fylkesmannen i Oppland i prosjektet «Et aktivt sinn i en 

aktiv kropp». Formålet er å bidra til livslang bevegelsesglede hos ungdomsskoleelever i 

Nordre Land. 

 

Nordre Land deltar i «Ungdomstrinn i utvikling – med vekt på regning» i perioden 2015-17. 

Dette er initiert av Utdanningsdirektoratet og er et samarbeid med Høgskolen på 

Lillehammer. Arbeidet er godt i gang. 

 

Nordre Land er med i satsingen "Kompetanse for mangfold 2013-2017", som er en femårig 

satsing initiert av Udir. der barnehager og skoler får tilbud om å øke kompetansen på 

utfordringer som minoritetsspråklige barn, unge og voksne møter i opplæringen. Oppland 

fylke deltar fra 2015, og det er fylkesmannen som koordinerer satsingen.  

 

Spesialundervisningen i grunnskolen har det siste året gått ned. Spesialundervisningen i 

Nordre Land ligger litt under landsgjennomsnittet. Det er høyest andel gutter med 

spesialundervisning. 

 

Utfordringene i skolen er flere, blant annet arbeidet med å holde læringstrykket oppe, fokus 

på de grunnleggende ferdighetene, inkludert digitale ferdigheter, se satsningene som er 

gjennomført i en sammenheng i videre arbeid og skoleleders oppgaver som pedagogisk leder.  

 

Nye kompetansekrav for lærerne vil kreve en større satsing på videreutdanning og arbeid 

med rekruttering av lærere. 

Samarbeid mellom foresatte og skole og foreldreengasjement er viktig. 

 

Psykiske vansker hos barn og unge gir en utfordring for Nordre Land-skolen, og det er behov 

for tid og ulike tiltak for å kunne følge opp disse barna. Nordre land kommune har to 

sosialfaglige veiledere som jobber ute på skolene i samarbeid med lærere og assistenter, de 

har samtaler med enkeltelever og elevgrupper med sosiale emosjonelle vansker. De har 

kompetanse på ulike verktøy som brukes i dette arbeidet (lekegrupper, ART, Trygg 

Oppvekst). Større fokus på å få til en bedre samhandling mellom enheter i hjelpeapparatet 

i det tverrfaglige arbeidet rundt elever med sammensatte vansker og utfordringer er særlig 

viktig.  

 

Vurdering: 

 

Nytteverdien av en slik rapport er å se på tilstanden innen visse områder over både ett år og 

over en periode, og å kunne se framover. 

 

Rapporten er viktig for skoleeier i styringsøyemed. En rapport vil gi en oversikt over 

resultatene i kommunen, både resultater som er gode og resultater som viser hva det må 



jobbes videre med. Rapporten må inngå som en del av et styringsverktøy for skoleeier, og det 

bør derfor også vurderes framover hvilke målsettinger som skal settes for skolene slik at det 

blir samsvar mellom ulike styringsindikatorer på styringskort og resultater som kan hentes fra 

brukerundersøkelser i Skoleporten.  

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å legge saken fram for kommunestyret med 

slikt forslag til vedtak: 

 

Tilstandsrapport for Nordre Land-skolen 2015 tas til etterretning og anbefales brukt som 

styringsverktøy for skoleeier sammen med styringskort/handlingsplan for skolene. 

 

  

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03. oktober 2016 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Marianne Thorstad 

 

 

 

 

 



Lnr.: 12008/16 

Arkivsaksnr.: 16/1580 

Arkivnøkkel.: 223 G10  
 

Saksbehandler: BEO    

 

Utskrift til: Søkerne 

                   Økonomiavdelingen 

 

SØKNAD OM FOLKEHELSEMIDLER 2016  

 

Sammendrag: 

 

Det skal i 2016 fordeles 170.000,- kroner i folkehelsemidler. Dette kan være i regi av 

frivillige lag og foreninger, og tiltak initiert av kommunen. Det vektlegges at tiltaket det 

søkes om vil nå store grupper av kommunens befolkning. For inneværende år vil søknader 

som har fokus på å fremme fysisk og psykisk helse, og særlig barn og ungdom bli prioritert. 

Et eksempel på dette er sosiale møteplasser som fremmer fysisk aktivitet. Det finnes et eget 

søknadsskjema som kan hentes ut på nettsiden til Nordre Land kommune/Folkehelse. 

Fordelingen er gjort i folkehelsegruppa, og det er hovedutvalg for levekår som skal vedta 

dette. 

 

Vedlegg: 

  

13 søknader om folkehelsemidler 2016. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

Nordre Land kommune skal bruke 170 000 kr til å støtte prosjekter som fremmer god 

folkehelse i 2016.  

Dette kan være i regi av frivillige lag og foreninger, og tiltak initiert av kommunen. Det 

vektlegges at tiltaket det søkes om vil nå store grupper av kommunens befolkning. For 

inneværende år vil søknader som har fokus på å fremme fysisk og psykisk helse, og særlig 

barn og ungdom bli prioritert. Et eksempel på dette er sosiale møteplasser som fremmer 

fysisk aktivitet. Det finnes et eget søknadsskjema som kan hentes ut på nettsiden til Nordre 

Land kommune/Folkehelse.  

Søknaden må inneholde opplysninger om tiltaket, formål og målgruppe for tiltaket, samt 

kostnadsoverslag og budsjett for gjennomføring. Det skal også opplyses om det søkes andre 

midler i Nordre Land kommune til samme prosjekt. Prosjekter som får tilsagn om tilskudd 

må levere en enkel rapport som beskriver resultatet. 

 

Søknader og svar skal journalføres i e-sak.  Hovedutvalget fatter endelig vedtak om tildeling.  

 

Folkehelsegruppa har innstilt fordeling av midler etter mottatte søknader. Hovedutvalg for 

levekår skal vedta den endelige fordelingen av midlene i sitt møte oktober 2016. Det er 



søknadsskjema som må inneholde opplysninger om tiltaket, formål og målgruppe for tiltaket, 

samt kostnadsoverslag og budsjett for gjennomføring. Det skal også i denne beskrivelsen sies 

noe om det er søkt midler andre steder. Prosjekter som får tilsagn om tilskudd må levere en 

enkel rapport som beskriver resultatet før tilskuddet utbetales. Midler som eventuelt ikke blir 

fordelt i 2016 skal settes av slik at de kan benyttes til relevante forebyggende og 

helsefremmende tiltak senere. Dette er en ny ordning, og det er viktig at kommunen gir god 

informasjon om ordningen så snart som mulig slik at aktuelle søkere gjøres oppmerksomme 

på muligheten. 

 

Søkerlisten er slik: 

 

*Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter                                                               75 000,-  

*FAU Dokka ungdomsskole                                                                                   11 000,- 

*Kreativ Farm Grindaheim                                                                                      30 000,-  

*Land Fjellsportgruppe                                                                                            40 000,- 

*NLI Glimt                                                                                                               25 000,-  

*AS Sentrumsbygg                                                                                                   12 975,- 

*Parken Ungdomsklubb                                                                                           20 000,- 

*Nordre Land Røde Kors                                                                                          40 000,- 

*Torpa IL                                                                                                                  20 180,- 

*Vest Torpa UL                                                                                                        20 000,- 

*Østsinniåsen grunneierlag                                                                                       20 000,- 

*NLI Turn                                                                                                                 10 000,- 

*«Tuftepark» (ikke skjema)                                                                                 (191 975,-)                                                             

 

Vurdering: 

 

Det har kommet inn mange søknader og mange er godt begrunnet og omfattende utredet. Det 

har vært avholdt møte i folkehelsegruppa som har fordelt midlene slik. 

 

1. Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter søker om kr 75 000,- til iskunst i Dokkadeltaet. Dette er et 

godt tiltak, men søknaden innvilges allikevel ikke grunnet prioritering i tråd med utlysningstekst og 

summen som er til disposisjon. 

2. FAU Dokka ungdomsskole søker om kr 11 000,- til foredrag for storbarnsforeldre. Denne 

innvilges ikke grunnet at det anbefales å benytte de foredragene som allerede arrangeres innen 

området, f eks gjennom BUF. 

3. Kreativ Farm Grindaheim søker om kr 30 000,- til utvikling av et gårdskonsept med aktiviteter for 

alle sesonger, og for mennesker i alle aldre, med hovedvekt på barn/ 

yngre i alderen 2-27 år. Denne innvilges ikke særlig grunnet tilbud vi har i kommunal regi fra før, 

samt sum folkehelsemidler til disposisjon. 



4. Land Fjellsportgruppe søker om kr 40 000,- til turskiltprosjekt i Synnfjellet. Søknaden innvilges 

delvis med sum kr kr 20 000,-.  

5. NLI Glimt søker om kr 25 000,- til aktivitetsutstyr til bruk i nærmiljøanlegget og til å holde 

lysløypa i stand som sykkelsti i sommersesongen og som lysøype på vinterstid. Søknaden innvilges 

delvis med sum kr 20 000,-. 

6. AS Sentrumsbygg søker om kr 12 975,-til innstallering av dusj i rådhuset for de som trimmer på 

vei til jobb. Dette er et bra tiltak, men kan ikke støttes av folkehelsemidler særlig grunnet prioritering 

i tråd med utlysningstekst. 

7. Parken ungdomsklubb søker om kr 20 000,- til oppstart av turgruppe og innkjøp av basisutstyr til 

denne. Søknaden innvilges i sin helhet. 

8. Nordre Land Røde Kors søker om kr 40 000,- til drift av Auds gågruppe, som er en gruppe for 

tidligpensjonister 67 +. Søknaden innvilges delvis med sum kr 10 000,-. 

9. Torpa IL søker om kr 20 180,- til klatring og bading for barnefamilier, og spinning for ungdom. 

Søknaden innvilges delvis med sum kr 5000,-.  

10. Vest Torpa UL søker om kr 20 000,- til skilting av løypenettet på Vest Torpa. Søknaden 

innvilges i sin helhet. 

11. Østsinniåsen grunneierlag søker om kr 20 000,- til ferdigstilling av stinettet på Østsinniåsen, samt 

skilting, merking og rydding. Søknaden innvilges i sin helhet. 

12. Nordre Land Idrettslag turn søker om kr 10 000,- til aktivitetsutstyr og redskaper til de minste 

ungene i turngruppa. Søknaden innvilges i sin helhet. 

13. «Tuftepark» ved Camilla Lee Lundemo søker om midler til Tuftepark, uten spesifikk sum. Men 

grunnpakke med apparater uten grunnarbeid koster kr 191 000,-. Ideen om en aktivitetspark i Dokka 

sentrum er god, og dette har også tema tidligere. Vi ønsker å utrede nøye plassering av denne og 

kostnader forbundet med en slik park før vi kan gå inn på noe bestemt konsept. 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde hovedutvalg for levekår til å fatte slikt vedtak: 

 

Hovedutvalg for levekår fordeler folkehelsemidler 2016 på følgende måte: 

 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarksenter  kr .0 

FAU Dokka ungdomsskole    kr. 0 

Kreativ Farm Grindaheim    kr. 0 

Land Fjellsportgruppe     kr 20.000,- 

NLI Glimt      kr 20.000,- 

AS Sentrumsbygg     kr. 0 

Parken Ungdomsklubb    kr 20.000,- 

Nordre Land Røde Kors    kr 10.000,- 

Torpa IL      kr 5.000,- 

Vest-Torpa UL     kr 20.000,- 



Østsinniåsen grunneierlag    kr 20.000,- 

Tufteparken      kr 0,- 

NLI-Turn      kr10.000,- 

Totalt       kr 125.000,-   

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 03. oktober 2016.  

 

 

Jarle Snekkestad                                                             Bente Øverby 

Rådmann                                                                         Kommunalsjef 

 

                                                                                        Grete Klokkersveen 

                                                                                        Folkehelsekoordinator 

 

 

 



 
 

 

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter  

v/ Magnus Nygård  

Postboks 135  

2870 Dokka          Dokka, 29.08.16  

 

 
Søknad Folkehelsemidler Nordre Land  

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) er et kompetansesenter for økologi, skjøtsel, 

naturrestaurering og naturveiledning i våtmark og vassdragsnatur i Land og Etnedal og eies av 

kommunene Nordre og Søndre Land. DNV søker med dette om tilskudd fra Folkehelsemidler 

i Nordre Land på kroner 75 000,- hvor prosjektets totale kostnader er 114 000,- kroner.  

 

Helt siden oppstart av "Økosystem Dokkadelta - Våtmark i en ny tid" har vi stilt oss 

spørsmålet om hvordan vi kan skape aktivitet basert på bærekraft og naturnære opplevelser i 

vår levende våtmarksarv. Gjennom de siste årene har vi utviklet konseptet kunst i natur 

"Erfaringsstoler i Økosystem Dokkadelta". Konseptet beveger seg utover Dokkadeltaet 

naturreservat og tar for seg små naturrom i hele økosystemet, fra Randsfjorden i sør til 

Synnfjell i nord. Våtmark settes gjerne i sammenheng med et rikt fugleliv med sesong om 

våren, sommeren og høsten. Tidligere år har erfaringsstol i is med beliggenhet midt i 

Dokkadeltaet naturreservat og offisiell åpning på Verdens Våtmarksdag, klart å lokke omtrent 

2000 mennesker ut i våtmarka vinterstid.  

 

En erfaringsstol i is beliggende midt i Dokkadeltaet vil være et viktig folkehelsetiltak i en tid 

på året da få er ute. Iskunsten er tenkt lyssatt, noe som vil gjøre opplevelsen ulik gjennom når 

på døgnet man besøker kunsten. Lyset i iskunsten bidrar også til at publikum motiveres til å 

bevege seg ute også i mørket.  

 



Åpningsarrangementet er planlagt 02. februar 2017, her vil det være flere kulturelle innslag, 

servering av suppe, mm. I tillegg til selve iskunsten vil Våtmarkssenteret gjennomføre flere 

arrangementer og vandringer med guide i Dokkadeltaet i forbindelse med opplegget. Her er 

ulike temaet: tradisjonsbasert naturbruk og kunnskap knyttet til Dokkadeltaet naturreservat, 

dyreliv, Vann og snø, en fenomenologisk tilnærming, mm. Vi vil tilstrebe å nå ut til ulike 

grupper i befolkningen og tilrettelegge for at mest mulig av aktivitetene skal være et 

lavterskeltilbud. Ved gode isforhold kan dette løses ved at vi organiserer hesteskyss ut sånn at 

personer med et handicap også kan delta.   

 

Ved tilslag på prosjektet ønsker vi gjennom et samarbeid med skolene i Nordre Land å 

gjennomføre et undervisningsopplegg i tilknytting til iskunsten. Dette ble svært vellykket i 

2013, da vi tok imot alle tredje klassinger fra Nordre Land, til sammen 65 elever fra Dokka 

barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole, fordelt over tre dager. Opplegget fant sted med 

utgangspunkt i vårt undervisninghus Fjordheim på Våten, 8 km fra Dokka sentrum med 

direkte tilgang til Dokkadeltaet naturreservat.  

 

Målsettingen med undervisningsopplegget er å skape glede og nysgjerrighet ved å være i 

våtmark. Vinteren kan være en krevende årstid å komme seg ut på. Et steg i arbeidet med å 

snu denne trenden, vil være at elevene får gode opplevelser gjennom tiltakene vi utarbeider og 

gjennomfører i lag med dem. Fagene som vil bli direkte involvert er naturfag, kroppsøving, 

håndverk og samfunnsfag.  

 

I lag med skolene ønsker vi å utvikle og gjennomføre undervisningsopplegg som fokuserer på 

tre ulike tilnærminger til naturrommet våtmark vinterstid: 1. Vann og snø, en fenomenologisk 

tilnærming og erfaringsbasert læring 2. Arbeidsverksted is/snø – bruken av is/snø for å skape 

et estetisk uttrykk 3. Mennesket og naturarven, tradisjonsbasert naturbruk og kunnskap 

knyttet til Dokkadeltaet naturreservat. 

 

Vi håper med denne søknaden på positivt svar, og kontakt oss gjerne ved behov for utfyllende 

informasjon eller spørsmål.  

 

Hilsen  

 

Magnus Nygård 



 

Kostnadsoverslag/budsjett  
Utgifter til gjennomføring av tiltaket  
  
  Lage iskunst, innleid kunstner  kr 60 000,00  
  Markedsføring, annonser mm.  kr 5 000,00  
  Servering varm suppe  kr 7 000,00  
  Naturveiledning for skolene  kr 5 000,00  
  Utstyr arbeid i is og snø/div. materiell  kr 3 000,00  
  Hesteskyss  kr 2 000,00  
  Fakler, lys mm.  kr 2 000,00  
  Lønn DNV (guiding, natuveiledning skoleklasser 
mm.)  kr 30 000,00  

  

Sum kostnader  kr 114 000,00  
  

FINANSIERING  
Finansiering av tiltak  
  
   Folkehelsemidler Nordre Land  kr 75 000,00  
   Egne midler (Egeninnsats DNV)  kr 39 000,00  

  

Sum samlet finansiering  kr 114 000,00  
 

 



 
Med hest og slede ble personer med nedsatt funksjonsevne eller handikappede fraktet ut til 

kunsten.  

 

 





Nordre Land kommune 
Postboks 173 
2882 DOKKA

SØKNAD OM TILSKUDD FRA DE KOMMUNALE FOLKEHELSEMIDLER

SØKER

ADRESSE

OPPLYSNINGER OM TILTAKET (Om nødvendig på eget ark):

TILSKUDD FRA FOLKEHELSEMIDLER (Beløpet det søkes om)               KR.

SUM  (Totalkostnad på tiltak)                                                                         KR.

STED

DATO

UNDERSKRIFT

JA NEIFÅR TILTAKET ANDRE KOMMUNALE TILSKUDD?

EVENTUELT TILSKUDD SKAL UTBETALES TIL KONTONR.

EGNE MIDLER (Herunder dugnad)                                                               KR.

TILTAKET ER TENKT FINANSIERT PÅ FØLGENDE MÅTE:

Org. nr

KONTAKTPERSON TELEFON

FORMÅL MED TILTAKET:

MÅLGRUPPE FOR TILTAKET:

ANDRE TILSKUDD                                                                                          KR.

HVIS JA SPESIFISER

Skriv ut skjemaSkriv ut skjema

Kreativ Farm Grindaheim

Liesvegen 50 2870 Dokka

 
Se på eget ark.

30000

70000

Dokka

23.08.2016

Corina Merkel, Kreativ Farm Grindaheim

✖

21400404477

30000

815988752

Corina Merkel 48364486

 
Se på eget ark.

Grindaheim skal tilby aktiviteter for alle sesonger, og for mennesker i alle aldre – med hovedvekt på barn/
yngre i alderen 2-27 år og kvinner i spesielle situasjoner/ traumatiske opplevelser.

10000

Etableringstilskud Nordre Land Kommune 10.000 NOK



Hei ! 
 
Viser til tidligere dialog med Grete Klokkersveen i denne saken, og søker herved om midler til skilting av 
sommerstier i Synnfjellet. 
 
Det ligger informasjon ved søknaden, men for kort å fortelle, så har en sammenslutning av friviliige lag og 
organisasjoner søkt om å få skilte sommer og vintertraseer i Synnfjellet gjennom turskiltmiddel. 
Vi søkte om kr. 129 948,- på sommer og kr. 395 169,- på vinter. Av dette fikk vi kr. 39 000,- på sommer og 
kr. 119 000,- på vinter. 
 
Da vi hadde en dialog om dette i sommer bestemte vi oss for å søke mer midler til sommer, der vi hadde 
fått minst uttelling. 
På sommerprosjektet søkt fylket står Hugulia Velforening som søker med Land Fjellsportgruppe, 
Synnfjellspor Løypelag, Lenningen Løypelag, Landsbycacherne og Jomfruslett løypelag som 
samarbeidspartnere. 
Hyttevel rundt hele fjellet har tatt på seg jobben med å sette opp skiltene, og grunneieravtaler er snart på 
plass over hele fjellet. 
 
Vi håper derfor vi kan få midler til dette nå, slik at vi kommer ett skritt videre i målet om å gjøre fjellet vårt 
tilgjengelig for alle.  
 
Søknaden til fylket er med slik at dere kan se budsjettet og hvordan vi jobber med saken. Disse er bare til 
informasjon. 
 
Håper på et positivt svar på søknaden. 
På forhånd takk 
 
Med hilsen 
 
Laila Iren Ødegård 
Land Fjellsportgruppe 





















Fra: Postmottak [/O=NORDRE-LAND/OU=FIRST ADMINISTRATIVE 

GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=POSTMOTTAK] 

Til: Eva Marie Mathisen [/O=NORDRE-LAND/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE 

GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=Eva Marie Mathisen7a5] 

Kopi:  
Sendt: 02.09.2016 09:43:42 

Emne: VS: Folkehelsemidler 

Vedlegg: Tufteparken Tilbud 2016.pdf; Vedlegg 1 - Apparatene, bruksområde & skilt.pdf 

 
 

Fra: Grete Klokkersveen  

Sendt: 2. september 2016 09:10 
Til: Postmottak 

Emne: VS: Folkehelsemidler 

 
 
Hei! 
 
Og her er søknaden jeg har fått på mail. 
 
Mvh Grete K 
Fra: Camilla L [mailto:camillalundemo@gmail.com]  
Sendt: 28. juli 2016 08:43 

Til: Grete Klokkersveen 

Emne: Folkehelsemidler 

 

Hei Grethe! 

Jeg har tenkt på å snakke med deg mange ganger, men vi har som oftest nok å gjøre når vi møtes 

på jobb, så i stede sender jeg deg en mail her, så kan du se på det når du har tid. 

 

I vår tok jeg kontakt med kommunen med en "uformell" søknad om å få Tuftepark her i 

kommunen. Jeg fikk god respons fra ordfører Ola Tore, og vi snakket om å få til et møte hvor 

også du kunne være med. Dette har dessverre kokt litt bort i kålen nå inn mot sommeren, og har 

ikke blitt noe av. 

 

Hvis du ikke har hørt om Tufteparkene, så er det kort fortalt en park med 10 ulike stativer som er 

grunnlagt av Lasse Tufte. Disse er av standard mål og tilpasset bruk for alle og enhver. Her kan 

barn leke, ungdommer og voksne trene, alene, sammen med noen eller i grupper. Man trenger 

heller ikke å trene strukturert, men rett og slett leke seg med å slenge seg rundt, kanskje i 

forbindelse med en gåtur eller lignende. Det er gode muligheter for å sette opp alt fra slynger til 

liner.  

Jeg har selv vært i ulike parker rundt om andre steder, blant annet på Beitostølen, og syns disse 

parkene åpner for så utrolig mange muligheter. Og sist men ikke minst, man får være ute i frisk 

luft. 

 

I vedleggene finner du alt du trenger å vite. Alt fra det økonomiske, plassen som trengs i 

kvadratmeter og alt om de ulike stativene. 



 

Håper du tar deg tid til å se på dette, og vurderer om det er noen folkehelsemidler som kan 

bevilges i dette. Jeg ser på dette som et folkehelsetiltak som kan brukes av absolutt alle. 

 

Jeg kan godt sende inn en søknad om det også er ønskelig. 

 

Bare ta kontakt om det er neo du lurer på i forbindelse med dette. 

 

--  

Med vennlig hilsen 

Camilla Lee Lundemo 

 

Lee Lundemo Fysioterapi 

tlf. +47 48158864 

camillalundemo@gmail.com 
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