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___________________________________________________________

Informasjon fra kommunen
Leka kommune, telefon 74 38 70 00
____________________________________________________________

Ledig stilling som rektor ved Leka barne- og ungdomsskole
Vi ser etter en tydelig og utviklingsorientert leder til en utfordrende og spennende stilling som
rektor ved Leka barne- og ungdomsskole i Lekakommune.
Stillingen innebærer ca. 30 % undervisning og ca. 70 % administrasjon/ledelse.
Leka barne- og ungdomsskole er en fådelt 1. – 10. grunnskole med f.t. 53 elever.
Elevtallsprognosene viser et stabilt elevtall de nærmeste årene framover. Læringsplattformen
It`s learning benyttes av hele skolen. Rektor har i tillegg ansvaret for å administrere SFO og
leksehjelp i kommunen med budsjett- og økonomiansvar for områdene.
Vi ønsker en rektor som:
Har godkjent pedagogisk utdanning med undervisningspraksis etter fullført utdanning
Har ledererfaring og lederutdanning
Er en tydelig og inkluderende personalleder
Tar ansvar for utvikling og endring og er en dyktig pådriver for det pedagogiske
utviklingsarbeidet ved skolen, i tråd med L-06 og kommunens utviklingsmål
 Forplikter seg på kommunens visjon, verdier og etiske retningslinjer
 Setter elevenes læring og læringsresultater i fokus
 Er i stand til å skape gode arenaer for samarbeid, og somsamtidig er beslutningsdyktig og
har gjennomføringsevne





Vi kan tilby:
 Ei utfordrende skolelederstilling med gode utviklingsmuligheter i en skole som er i stadig
utvikling, både innholdsmessig og organisatorisk. Gode IKT kvalifikasjoner vil bli vektlagt.
 Lønn og tiltredelse etter avtale. Flyttegodtgjørelse etter reglement.
Annet:
Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement
og gjeldende tariffavtaler. Søkere kan bli innkalt til intervju. Skikkethet for stillingen vil bli
vektlagt. Politiattest må framlegges ved tilsetting.
For stillingen gjelder 6 mnd. prøvetid.
For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
Rådmann Bjørn Arne Laugen, tlf. 74387003
Skolefaglig ansv. Bjørn H. Henriksen, tlf. 74387050
Søknad med CV, attesterte kopier av vitnemål og attester, gjerne med referanser, sendes
Leka kommune v/ personalkonsulent, Leknesveien 67, 7994 Leka, eller
post@leka.kommune.no

Innen 19.08.13.
Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7og HTA kap
1 § 2.3.
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Tannlegekontoret

Tannlegekontoret på Leka vil fra september
være bemannet 2 dager per mnd.
Første og tredje torsdag.
Alle kan bestille seg time.
Kontakt oss på tlf: 74 12 63 90
Ytre Namdal tannklinikk
_______________________________________________________________________________________________

Ordinær forhåndsstemmegivning
Ordinær forhåndsstemmegivning foregår fra og med mandag 12.august til og med fredag før
valgdagen 06.september slik:
Alle hverdager
Fredag 23.august
Lørdag 24.august
Lørdag 30. august
Onsdag 04.september

kl.1000
kl.1900
kl.1100
kl.1100
kl.1600

til
til
til
til
til

kl.1400
kl.2100
kl.1330
kl.1330
kl.1700

Lekatun
Lekatun
Gutvik bedehus
Lekatun
Leka sykestue

Er du syk eller ufør, kan du søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme.
Valgkort sendes ut til velgerne i disse dager – ta med valgkortet når du kommer for å avgi
forhåndsstemme.
________________________________________________________________

GUDSTJENESTER
Søndag 04/08

Leka kirke kl. 11.15
Konfirmantjubileum v/ Donata Faustmann
Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe i Vonheim

Søndag 01/09

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning

Søndag 06/10

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning

Søndag 03/11

Leka kirke kl. 11.15
Gudstjeneste v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning

Søndag 10.11

Leka kirke kl. 1100
Lys våken v/ Donata Faustmann. Konfirmantundervisning

Søndag 01/12

Leka kirke
Lysmesse

Tirsdag 24/12
Leka kirke Julegudstjeneste
__________________________________________________________________________

Søndag 04. august er det konfirmantjubileum – alle som ble konfirmert for
50, 60, 70 og 80 år siden er invitert til markering i Leka kirke kl. 1115, med
påfølgende kirkekaffe i Vonheim.
Samme dag er det presentasjon av neste års konfirmanter.
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Dampskipet Leka
D/S Leka, bygd i 1922 i East Cowes, Isle of Wight og fikk først navnet Hitherwood.
Skipet fikk navnet D/S Leka i 1926.
Da andre verdenskrig børt ut I 1932 var Fritjof Utne om bord på D/S Leka i rutetransport
mellom West Hartlepool og Oslo.
Frithjof Utne (4.5.1889 - 7.1.1982) var norsk sjøkaptein, visekonsul og mottaker av
Krigskorset. Han var sønn av kunstneren Lars Utne.
Under andre verdenskrig seilte han på DS «Leka». Han ankom Calais 17. mai 1940.
Den 22. mai var byen omringet av tyskere. Uten los eller slepebåt klarte han å manøvrere
«D/S Leka» gjennom et smalt innløp, fortøyde så til en kai, og tok imot 1 125 sivile
flyktninger, derav 450 barn og ti nonner. En fransk offiser krevde å få med 600 soldater, noe
Utne nektet og forhindret. Han klarte deretter å få skipet over til England i sikkerhet,
gjennom minelagt farvann og uten seilingsinstrukser. For denne innsatsen ble Utne i 1942
tildelt Krigskorset.
Er det noen som har kjennskap til dette dampskipet?
Hvilken tilhørighet hadde den eventuelt med Leka? Om i det hele tatt…?
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Klassetreff

Lørdag 27.07.13 møttes 9 av 10 elever som startet i 1. klasse på Leknes skole i 1951.
Den gang var skolen delt opp i små- og storskolen, der første til tredje trinn gikk i det ene
klasserommet, og fjerde til sjuende klassetrinn i det andre klasserommet.
Etter 7 år på folkeskolen gikk de aller fleste videre på framhaldsskolen i Frøvik.
Leknes skole er under oppussing, men noen av de gamle skolepultene var for anledningen
tatt ut.
Jubilantene benket seg ned, og oppdaget nok at det var noe mindre plass mellom benken og
pulten 62 år etter…
Minner og episoder dukket opp etter hvert som jubilantene gikk rundt i bygningen:
 Første skoledag var litt skummel, vi kjente ikke så mange av de andre elevene.
 Lærerinnen i første klasse var forholdsvis nyutdannet og het Gudrun Lund. Første
skoledag hadde hun på seg rosa bluse med korte ermer og skjørt med smale hvite, blå
og røde striper..
 I andre til tredje klasse hadde vi Borghild Johansen til lærer, og i storskolen fikk vi
Edvard Tveråmo.
 Husker også at vi klippet ut «blokkboskstaver» storbokstaver av gråpapir som vi limte
sammen og samlet i en pose – disse brukte vi da vi skulle lære å stave – sette sammen
ord.
 Vi startet alltid skoledagen med sang, vi hadde med egen skje og fikk tran hver dag,
det er kanskje derfor vi er så friske og spreke i dag
 Det var ikke klosett på skolen, men utedo i fjøset, heller ikke innlagt vann, det hentet
vi i bekken, og det sto ei bøtte i kjøkkenet med ei vass-auster i.
 Det ble arrangert juletrefester i gammel-skolen, elevene opptrådte og sang, og det ble
servert kakao.
Første rad fra venstre:
Karin Duun (Leknes),
Janna Mentzen (Pettersen), Marit Østby
Andre rad fra venstre:
Snorre Brandtzæg, Jarle Johansen
Tredje rad fra venstre:
Vigdis Johansen (Nilsen), Turid Hestad
(Lund)
Fjerde rad fra venstre:
Anstein Nymo, Asbjørn Taraldsen

Bak fra venstre:
Asbjørn, Anstein, Snorre
Midten fra venstre: Marit, Jarle
Foran fra venstre: Karin, Turid, Janna
og Vigdis
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Karin

Janna

Marit

Asbjørn

Artig med klassetreff
Snorre

Jarle

Anstein


Vigdis

Turid

Vi hilser og gratulerer...
Vi takker alle som har bidratt til at alle våre arr. under LEKAFESTIVALEN 2013 ble så bra!
Stor takk også til våre lokale sponsorer, samt Nord-Trøndelag fylkeskommune og Leka
kommune.
Mvh
Hovedkomiteen.

____________________________________________________________________
Hundedagene
Hundedagene, eller røtmåneden, er etter vår kalender fra 23. juli til 23. august.
Ifølge folketroen har mat lett for å råtne i denne perioden, og hunder har lett for å bli gale.
Mang en husmor vil bare riste på hodet over den som prøver å piske kremfløte i
hundedagene.
En del andre fenomener er også typiske for hundedagene, bl.a. er det vanlig med en voldsom
oppblomstring av glassmaneter i fjordene.
Temperaturen i sjøen er høy i denne perioden, og mange mener også at vepsen blir ekstra
hissig og tilstedeværende i denne perioden, og at sår vil ha vanskelig for å gro.
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Mandager

Tirsdager

Onsdager

Torsdager

Fredager
Lørdager

Søndager

11.00
11.30
17.00
20.00
20.00
12.00
14.00
11.00
15.00

–
–
–
–
–
–
–
–

23.00
13.00
18.00
21.30
22.00
14.00

17.30
20.00
11.00
11.30
17.00
18.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
12.00
14.00
11.00
17.30
19.30
11.00
19.00
20.00
12.00
14.00
11.00
14.00
11.00
18.30
20.00
20.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

19.00
22.00
23.00
14.30
18.00
20.00
19.00
19.30
20.30
21.00

23.00
18.00

14.00
23.00
19.00
23.00
20.30
21.30
14.00
21.00
15.30
21.00
20.00
21.30

Solstudio åpent
Skolebibliotek
Småbarnstrim Herlaughallen
Fotball ungdom
Linedance Lille Herlaughall
Leka steinsenter åpent (juli)
Guiding Solsemhula kl. 1400 – oppmøte parkeringsplass (juli)
Solstudio åpent
Miljøtorg åpent første tirsdag i måneden oktober-mars
Miljøtorg åpent tirsdag i oddetallsuker april-september
Fotballtrening 5.-7. klasse
Korøvelse Leka blandakor – Lille Herlaughall
Solstudio åpent
Åpent bibliotek
Fotball førskole – 2.klasse
Seniordans – Lille Herlaughall
Fotball 3.-4. klasse
Biblioteket åpent
Miniatyrskyting for barn og ungdom
Fotball ungdom og voksne
Fotoklubb på Lekatun første onsdag i måneden
Leka steinsenter åpnet (juli)
Guiding Solsemhula kl. 1400 – oppmøte parkeringsplass (juli)
Solstudio åpent
Fotball 5.-7. klasse
Sykling rundt øya – oppmøte parkering ved helsesenteret
Solstudio åpent
Fotball 7.-10.klasse
Fotball ungdom
Leka steinsenter åpent (mai-sept)
Guiding Solsemhula kl. 1400 – oppmøte parkeringsplass (juni-august)
Solstudio åpent
Fotball ungdom
Solstudio åpent
Badminton
Bingo på Solsem
Ballspill damer

Høstens vakreste bær
Røde og fristende henger de der, og fryktelig smaker de.
Den beske smaken har overrasket mange små munner i skogen.
Derfor dynker vi dem ned i sukker og serverer dem til middagsmat.
For hva ellers skal man bruke tyttebærene til?
Det er definitivt på tide å gi dem en ny sjanse.
Bær er antioksidantbomber
Ville bær har vist seg å overgå det meste av frukt og grønt når det kommer til
antioksidanter, og tyttebær er ikke et unntak. E-vitamin, C-vitamin og pektin
er blant de helsebringende stoffene i tyttebær.
Benzosyren i tyttebær gir dem ekstra lang holdbarhet.
De kan fryses rett ned uten noen behandling og tas ut når de skal brukes.
Ved frysing beholder bærene de fleste næringsstoffene.
 Ha tyttebær i brøddeigen
 Trollkrem. Visp 1 eggehvite med 1/2 liter tyttebær og 1,5 dl sukker.
 Rørte tyttebær er fortsatt noe av det beste som finnes, på brødskiva eller til kjøttkaker og
stek. Du trenger ca. 350 g sukker til 1 kg bær, men smak deg fram.
Tyttebær ble tidligere brukt i folkemedisinen. Fødende kvinner drakk avkok av tyttebærlyng
mot blødninger, og tørkede tyttebærblomster ble benyttet mot astma. Tyttebærsaft var et
middel mot feber.
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AUGUST 2013
Tirsdag
20.
Fredag
23.
Lørdag
24.
Onsdag
28.
Lørdag
30.
SEPTEMBER 2013
Tirsdag
03.
Onsdag
04.
Torsdag
05.
Søndag
08.
Mandag
09.
Torsdag
12.
Tirsdag
17.
Torsdag
26.
OKTOBER 2013
Torsdag
03.
Tirsdag
15.
Torsdag
31.
NOVEMBER 2013
Tirsdag
05.
Lørdag
09.
Torsdag
28.
DESEMBER 2013
Tirsdag
03.
Fredag
06.
Torsdag
12.
JANUAR

Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Forhåndsstemmemottak Lekatun kl. 1900-2100
Forhåndsstemmemottak Gutvik bedehus kl. 1100-1330
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Forhåndsstemmemottak Lekatun kl. 1100-1330
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030 – arbeidsmøte budsjett 2014
Forhåndsstemmemottak Leka sykestue kl. 1600-1700
Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka
Stortingsvalg – åpent valglokale Lekatun for alle kretser
Stortingsvalg – åpent valglokale Gutvik bedehus, Grendahuset Fjellvang og Lekatun
Storstymøte, arr Leka Sanitetsforening
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Strikkekafé, arr Bygdekvinnelaget i Leka
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Markering av Leka Sanitetsforenings 100-årsjubileum
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030
Formannskapsmøte, kommunestyresalen kl. 1030
Sanitetens julebord for «Vi over 60»
Kommunestyremøte, kommunestyresalen kl. 1030

FEBRUAR
MARS
APRIL
Onsdag

09.

Nord-Trøndelag Teater kommer til Herlaughallen

Meld inn planlagte aktiviteter/arrangementer slik at vi får det med i aktivitetskalenderen – og
bruk aktivitetskalenderen når dere planlegger, så unngås unødvendige «kollisjoner».
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