
 

 

 

 

                       FRØYA KOMMUNE 

 

November 20, 2013 

Skrevet av Jan Otto Fredagsvik, 

som nå har fjernet det som etter manges hint måtte være et ungdomsbilde 

av prosjektlederen. 

 

 

 

 

Hei! 

Styringsgruppa for prosjektet hadde konstituerende møte 13.11.13. Her ble ordfører Berit Flåmo 

valgt som leder av gruppa. Gruppa vedtok også eget mandat, som innebærer at den vil ha 

oversikt over det som prosjektet til en hver tid jobber med og ha avgjørende styring på hva som 

skal skje i prosjektets regi framover. 

Det er ellers grunn til å understreke at styringsgruppa ikke bare er et 3-partsutvalg, slik nasjonale 

føringer/forutsetninger i programmet tilsier. Hos også er også næringslivet representert, slik at vi 

snakker om et 4-partsutvalg. Det føyer seg inn i en tradisjon på Frøya med tett samarbeid mellom 

kommune og næringsliv. 

Videre hadde arbeidsgruppa møte den 19.11. Her var Torny Sørlie invitert inn. Bakgrunnen er at 

hun nå er i en interkommunal stilling som kompetanseutvikler på helse- og omsorgsområdet i 

Frøya og Hitra kommune, og har et sterkt behov for å få en oversikt over kompetansebakgrunn 

og jobberfaring hos de minoritetsspråklige i begge kommunene. Målet er å få satt i gang 

voksenopplæring av helsefagarbeidere for minoritetsspråklige. Arbeidsgruppa finner det høyst 

relevant og gjennomførbart med en kartleggingsprosess også på Hitra og vil kunne bidra, slik det 

nå legges opp til på Frøya. Torny tar med seg denne tilbakemeldingen til Hitra kommune.  

Gruppa hadde videre en gjennomgang av mottatt informasjon fra skolene og barnehagene i 

Frøya når det gjelder norsk- og morsmålsopplæring. Gruppa roser virksomhetene for rask 

tilbakemelding og kommer tilbake med nye spørsmål. Bakgrunnen er at arbeidet med plan for 

slik opplæring skal være best mulig forankret og dermed ha god legitimitet i virksomhetene. 

Senere vil Forum for oppvekst bli orientert og involvert. 

Oppfordrer ellers alle som er interesserte om å gå inn på www.samanom.no og se utlagte 

tegnefilm, som illustrerer godt hva «Saman om…» dreier seg om. 
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