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Konsvikbygg og Nesna HUS, HYTTER, GARASJER OG SPIKERE
Vi bygger framtiden og gjør kommunen rikere!

Oppvekst i Lurøy mot 2025 

Kommunen er godt i gang med vaksineringsprogrammet. 
Vi følger nasjonale myndigheters retningslinjer i forhold 
hvem som skal prioriteres. De eldste og beboere i  omsorgs-
sentrene er nå alle fullvaksinert. Etter hvert kan hverdagen 
også hos oss komme tilbake til normalen med klemming og 
besøk. Det gleder vi oss masse til alle sammen.
 Ansvarlig for vaksineringsprogrammet i Lurøy er helse-
sykepleierene Hanne Teigen og Kjersti Augdahl. De samar-
beider med helsepersonell i lege– og omsorgstjenesten for 
å få til en så effektiv og god organisering som mulig.
Anne-Brit Greff, Helse- og omsorgssjef

Fakta om oppvekst i Lurøy
Oppvekstetaten sysselsetter samlet 
over 90 årsverk i barnehage, skole, 
voksenopplæring og musikkskolen.   

Etatens budsjett på netto 59 938 
millioner utgjør 33,2 % av kommu-
nens samlede budsjett. 

Pr. februar 2021 er det 205 elver i 
Lurøyskolen og fem Lurøyelever på 
Nesøy skole.  Lurøy og Rødøy kom-

mune har samarbeid om skoletilbud 
på Nesøy, og om barnehagetilbud på 
Lurøy innland.   

Etaten 14 pedagoger i barnehagen 
og 21 årsverk med assistenter og 
fag arbeidere. I tillegg kommer 7,8 
årsverk ledere inkludert oppvekst-
sjefen, 6,8 årsverk renholdere og 
lærlinger i 2 årsverk.  

Lurøy kommune er i et generasjons-

skifte.Pr. februar 2021 er det til 
sammen lærere med 7 årsverk over 
60 år.

For å sikre kvalifisert arbeidskraft 
er det viktig å få de eldste til å stå 
lengst mulig i stilling.   Samtidig 
viser tallene at det på få år blir flere 
eldre og kommunen vil i årene fram-
over vil ha behov for å rekruttere 
arbeidskraft til alle stilinger. 
Oppvekstsjef, Janne Sommerseth

«En oppvekst i Lurøy skal gi sterke,  
selvstendige og engasjerte mennesker 
med hjertet for hjemstedet»

• Sysselsetter over 90 årsverk
• 205 elever i Lurøyskolen
• 5 Lurøyelever i Rødøyskolen dvs. på Nesøy
• 89 barn i barnehagen  - herav 6 fra Rødøy

Utsagnet er hentet fra Samfunnsplan for Lurøy kommune og 
er  etatens hovedmål som skal sikre godt ubygde tjenester i 
alle kretser og  levende bygder der familier trives og et tjenes-
tetilbud vi er stolte av. 

Fakta årsverk
• 33,3 årsverk lærere
• 9 lærere over 60 år
• 16 ansatte i oppvekst er over 60 år

Vaksinering i 
Lurøy kommune
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Randi begynte som regnskapsleder i 
Lurøy Kommune 15. januar i år.

Hun er utdannet innen økonomi og 
HRM (Human Resource Manage-
ment) og har de tre siste årene arbei-
det med økonomi og personal i Rana 
kommune ved bydrift. 

Før det arbeidet hun i 10 år sammen-
lagt som regnskapsleder i Helgeland 
Betong konsernet og i Fargeglede 
Mo konsernet. Hun har også bak seg 
11 år på regnskapskontor. 

Randi er født og oppvokst i Utskar-
pen, men har bodd store deler av sitt 
voksne liv på Mo, før hun nå har gått 
over til å ha hverdagsadressen på 
Onøy.

Foruten jobb interesserer Randi seg 
for korps, hun spiller selv klarinett 
og hun er glad i turer i skog og mark. 
Hun ser frem til å utforske naturen 
her i Lurøy og bemerker at hun alle-
rede har lagt merke til mange flotte, 
godt merkede turstier på Onøy/
Lurøy.

Randi har to voksne barn og fire 
barnebarn. Alle bosatt i Bergen og 
Kristiansand.

Velkommen til Lurøy kommune, nye kollega!

Monica begynte som teamleder 
i legetjenesten i Lurøy kommu-
ne 23. november 2020. Hun er 
utdannet sykepleier og har job-
bet i faget i 20 år. Hun har bred 
erfaring fra legevakt, legekontor, 
sykehus og rehabilitering i Rana 
kommune. De 3 siste årene har 
hun jobbet i Tynset kommune ved 
rehabilitering og palliasjon.

Monica er født og oppvokst i Mo i 
Rana men flyttet med sin familie 
til Unset i Rendalen for ca. 4 år 
siden. Hun flyttet så til Onøy/
Røssøya 1. juni 2020 for å jobbe 
i LurØ som vertinne på Røssøy-
gården.

Når hun ikke er på jobb i legetje-
nesten så styrer hun LurØ med 
både Røssøygården og Torshavn. 
Hun er glad i hav, dyrelivet og 

Ny regnskapsleder 
Randi Søreng

Ny teamleder for Helsetjenesten  
Monica Thomassen

EDVARDSEN
ØKONOMISERVICE

EDVARDSEN
ØKONOMISERVICE

Vi utfører alt innen:
Regnskap - Lønn - Fakturering

Selvangivelse - Årsoppgjør

Edvardsen Økonomiservice
8762 Sleneset

Mob. 41 66 85 13
Tlf. 75 80 00 66

knut@edvardsenregnskap.no

 

Vi utfører alt innen; 
- Regnskap  - Lønn  - Fakturering 
- Selvangivelse  - Årsoppgjør 
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Bestill Bestill VEDVED  
Den er tørr og fin nå!!Den er tørr og fin nå!!

Vi leverer også 

STRØSAND 
i 20kg sekkeri 20kg sekker

brapro@brapro.no
TLF: 75 09 32 90

naturen i området. Koser seg på 
Røssøya sammen med sin mann og 
hund. Monica har 2 jenter som stude-
rer i Trondheim og i Mo i Rana.
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For å undervise i grunnskolen må 
lærere på barnetrinn ha minimum 
30 studiepoeng i norsk, engelsk og 
matematikk, og på ungdomstrinn 60 
studiepoeng.  Den tidligere allmenn-
læreren er historie. Lærerutdannin-
gen er nå et masterstudie over 5 år.  
Kommunene har tiden fram til 2025 
å få etter– og videreutdannet lærere 
slik at de som er tilsatt tilfredsstiller 
kravene til kompetanse for å under-
vise i fag.   
 Lurøy kommune har hatt 13 
lærere på videreutdanning gjennom 
ordningen «kompetanse for kvalitet.» 
Det er satset på norsk, matema-
tikk, engelsk og naturfag.   Fortsatt 
mangler det studiepoeng i fagene 
norsk, matematikk og engelsk. Det er 

Lurøyskolen er fådelt. Det be-
tyr at flere klasser har under-
visning sammen. Som oftest 
2 trinn, men også flere f.eks. 
1. - 4. trinn, eller hele ungdom-
strinnet. Vi har en stor lærer-
tetthet – og det ligger til rette 
for tette og gode relasjoner til 
elevene. 
I Lurøyskolen er vi opptatt av tverrfag-
lighet og det å se muligheter for hvert 
fag er viktig for oss. Vi er glade vi har 
pedagoger i både barnehage og skole 
som ser muligheter både i uterommet, 
i de ulike fag og det å evne å integrere 
fag i hverandre. 

Når pedagogen klarer det, motiveres 
elevene til å se muligheter og forskjelli-
ge innfallsvinkler til læring. Fagplanene 
og Rammeplanen inneholder mål og 
kompetanseoppnåelse, men vel så 

viktig for oss er overordnet del; den 
som tar for seg barnet som helhet der 
muntlighet, sosiale ferdigheter og det 
å kunne bruke ulike læringsstrategier 
blir viktig. 

Lurøyskolen og barnehagene er omgitt 
av flott natur på alle kanter og bruker 
det aktivt i undervisning og for aktivite-
ter.  Skolene har tradisjon for aktiviteter 
i aldersblandede grupper.  Aktivitetsda-
ger der aldersblanding bidrar til fysisk 
aktivitet og samhold.

Oppvekst i Lurøy satser på fagdager 
og nettverk som samler pedagoger og 
lærere fra flere skoler. 

Oppvekst i Lurøy har i flere år jobbet 
med å bli helsefremmende barnehager 
og skoler med fokus på måltid, aktivitet 
samt trygghet og trivsel for alle. 
Oppvekstsjef, Janne Sommerseth

Oppvekst i Lurøy mot 2025           

Kompetanse for kvalitet
En god oppvekstarena skal gjenspeile kvalitet, trygghet og triv-
sel på alle enheter og på alle nivå.  Et kjennetegn på kvalitet er 
at ansatte har god kompetanse. Derfor jobbes det kontinuerlig 
med kompetanseheving blant annet gjennom videreutdanning av 
lærere og ved nyrekruttering. 

NOEN ØKONOMIFAKTA
Netto driftsbudsjett oppvekst 59 938 mill
Barn i barnehage per januar 2021 89
Elever i skolen per januar 2021 212
Indikator og nøkkeltall  
fra skoleportalen

Lurøy  
kommune

Kommune 
gruppe 04*

Nordland  
fylke

Driftsutgifter per elev (tall i tusen) 212 581 172 792 144 396 
Lønnsutgifter per elev 170 991 137 293 115 209 

*Kommunene er gruppert langs tre ulike dimensjoner: Folkemengde, bund
ne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger.

utfordrende i fådelte skoler å ha den 
bredden som kreves med få ansatte.
 I barnehagene skal hver avdeling 
ha pedagogiske ledere med barneha-
gelærerutdanning. Pedagognormen 
i barnehagen sikrer 1 pedagog pr. 7 
barn under 3 år og 1 pedagog per 14 
barn over 3 år. Lurøy kommune opp-

fyller denne og har de siste 4 år lagt 
til rette for å utdanne faste tilsatte 
assistenter til barnehagelærere.
  Lurøy kommune har lærlinger i 
barne- og ungdomsarbeiderfaget og 
har på få år fått opp andelen fagar-
beidere i barnehagen. 
Oppvekstsjef, Janne Sommerseth

Hva er unikt med Lurøyskolen?
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For å bygge en felles Lurøyidentitet og få barn til å bli 
kjent på tvers av kretsene, arrangeres det hvert år flere 
treffpunkt for barn og elever. Flere av disse har vært tradi-
sjon i Lurøy i flere tiår. 

Når barna har sitt siste år i barnehagen møtes alle og drar 
til Mo på brannstasjonen. Her gis det omvisning og det 
er nok mange barn i Lurøy som husker at de fikk lov til å 
slå på sirenene.   Felles overnattingstur for skolestartene 
til en av kretsene er også tradisjon. Dessverre ble det et 
brudd i denne tradisjonen i 2020 men jeg er overbevist 
om at kreative lærere finner en måte å samle 1. klassen 
2020, som gjør at de får skapt et felles minne.

Felles leirskoleopphold arrangeres for 7. trinn. Lurøy har 
brukt Børgefjellskolen i flere tiår, men de 3 siste årene har 
Vatnlia Leirsted utenfor Bodø vært benyttet.  En er kjent 
med at det er i ferd med å bygges opp Lokale tilbud både 
i Rødøy kommune og i regi av Polarsirkelen friluftsråd. 
Elevene på 7. trinn 2020 og i 7. trinn 2021 vil få tilbud om 
felles leirskole i skoleåret 21/22.

På ungdomsskolen i 9. og 10. klasse møtes elevene på 
Lev i Lag samling. Temaene er hybelliv, kosthold, seksua-
litet og psykisk helse. Tilbudet har eksistert i Lurøy i over 
20 år, og er med på å forberede elevene på å flytte hjem-
mefra. 
Oppvekstsjef, Janne Sommerseth

Midt i Aldersundet, Nord-Nor-
ges Hardanger, ligger opp-
vekstsenteret høyt og luftig 
med god utsikt over bygda. Vi 
holder til «midt i naturen» og 
som helsefremmende skole 
og barnehage så bruker vi den 
flittig, til daglige trimturer og 
lengre turer innimellom.
Barnehagen er for tiden en små-
barnsavdeling, hvor lek og sang er 
viktig i hverdagen. Det er to ansatte 
og for tiden 5 barn.

I barnehagen arbeides det med språk 
hele dagen, leser bøker, synger og 
har egne opplegg for begrepslæring. 

Det fine uteområdet innbyr til å gå på 
tur ofte, og hele området rundt opp-
vekstsentret brukes av de små. Bar-
nehagen har sin egen faste turplass 

langs lysløypa som besøkes flere 
ganger i uken.

I uteskoletimene i høst har småtrin-
net laget skøytebane oppe i skogen, 
og da barfrosten kom så fikk de lønn 
for strevet og skøytebanen er blitt til 
stor glede for både seg og bygdefol-
ket. Når de ikke lager skøytebane har 
de brukt naturen fra fjære til skog til 
undervisning. 

I friminuttene brukes tida i den flotte 
nye hinderløypa, og når vi får fokksnø 
er det en yndet aktivitet å grave snø-
huler. I høst har den store tingen vært 
hyttebygging. Leder har tatt med seg 
materialer hjemmefra, og skolen har 
sørget for spiker, hammer og sag.    

Det at barnehagen og skolen er loka-
lisert i samme bygg gjør det veldig 
enkelt å samarbeide. Barn og elever 
leker sammen ute, og barnehage-

barna er med på ulike arrangement 
på skolen. Det gjør at det ikke blir 
så skummelt å begynne på skolen: 
Barnehagebarna kjenner både lærer-
ne og elevene før de begynner på 
skolen. 

Skolen har 21 elever fra første til 
sjuende klasse. I tillegg har vi litt 
voksenopplæring for tre elever. Den-
ne gjengen er det fire lærere og til 
sammen tre assistenter som holder 
styr på. Det høres ut som mye folk, 
men mange av disse går i delstillin-
ger. Skolen er egentlig todelt, små-
trinn og mellomtrinn, men i basisfa-
gene har vi fått til en tredeling. 

Vi har en stor flott gymsal og sko-
lelokaler i god stand, flotte elever og 
trivelige foreldre, så vi trives godt her, 
høyt og luftig som vi ligger.
Tekst: Steinar Ranheim,  
leder for Aldersund oppvekstsenter

Aldersund oppvekstsenter

Samhold og identitetsbygging gjennom felles arrangement 
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Oppvekst i Lurøy mot 2025           

Faglig best mulig læringsmiljø 
– god opplæring for alle
LÆRINGSMILJØ
Den viktigste jobben som gjøres i barnehage og skole, 
er å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle barn og 
elever. Alle barn og elever skal oppleve å være en del av 
fellesskapet, de skal oppleve mestring og de skal oppleve 
læring og utvikling. Læringsmiljøet skal preges av gode 
relasjoner mellom barna, mellom de voksne, og mellom 
barn og voksen. 

Som et ledd i kvalitetsutvikling og styrking av lærings-
miljøet har Lurøy kommune i samarbeid med Alstahaug, 
Leirfjord og Træna initiert et forsknings – og utviklings-
prosjekt med mål om å gi en mer inkluderende praksis 
der alle barn og elever får utviklet og utnyttet sitt potensi-
ale for læring. 

Prosjektet er kalt «God opplæring for alle», og pågår i 
perioden 2018 -2022 med følgende målsetting

Målsetning barnehage
Alle barn er 
inkludert i 
fellesskapet

Målet innebærer:
• Økt kompetanse til å tilpasse barnehagetilbudet 

slik at alle barn har likeverdig utbytte av det
• Holdningsendring hos de ansatte i forhold til 

inkluderings- og ekskluderingsmekanismer
Alle barn får 
utnyttet sitt 
potensiale

Kompetanse på analyse av pedagogisk praksis for 
å kunne gi et tilbud til alle barn innenfor felleska-
pets rammer

Målsetning skole
Alle elever 
er inkludert i 
fellesskapet

Målet innebærer:
• Økt kompetanse på tilpasset opplæring i et 

bredt perspektiv hos de ansatte
• Endring av system for spesialundervisning
• Holdningsendring hos de ansatte i forhold til 

inkluderings- og ekskluderingsmekanismer
Alle elever får 
utnyttet sitt 
potensiale 
i opplæringen

Målet innebærer:
• Endret forståelse på tilpasset opplæring
• Kompetanse på analyse av pedagogisk praksis 

for å kunne tilpasse til alle elever innenfor felles-
skapets rammer.

Høsten 2018 og 2020 har alle barn, elever, lærere, ansatte 
hatt mulighet til å svare på spørsmål knyttet til tema som 
er relevant for kvaliteten i barnehage og skole.
 Barn er spurt om trivsel og vennskap, erting, gjenkjen-
nelse av tall, bokstaver, geometriske figurer og ord. 
 Elevene er spurt om faglig og sosial trivsel, relasjon til 
lærere, støtte i undervisningen, atferd og relasjon.
 Foreldre er spurt om positiv støtte til skolegang, lekse-
støtte, informasjon og kontakt med skolen, dialog, invol-
vering og kontakt mellom foreldrene i klassen. 
 Foreldre i barnehagen er spurt om informasjon og 
samarbeid, tilfredshet og aktiviteter.

Hensikten med gjennomføring av spørreundersøkelsene 
er å få en beskrivelse av skolenes og kommunenes situa-
sjonen i lys av de overordnete målsettingene.
 Det handler om 
• å gi skolens ledelse og lærere bedre kjennskap til hvor-

dan barn og elever opplever sin situasjon 
• å få kunnskap om hvordan lærerne vurderer elevenes 

faglige og sosiale læring.
• å få kunnskap om hvordan både lærere og elever vurde-

rer den pedagogiske praksisen.
• å få kunnskap om hvordan foresatte opplever samarbei-

det med barnehagen og skolen.
• å få kunnskap om hvordan lærere, skoleledere, assisten-

ter/fagarbeidere opplever sin arbeidshverdag
Denne kunnskapen er viktig for etatens arbeid med å 
heve kvaliteten og å oppnå målsettingene i prosjektet.  
Det handler blant annet om å fremme et trygt og godt 
læringsmiljø, og i å imøtekomme elevenes behov for støt-
te og oppfølging, både faglig og sosialt.  

Resultatene er samlet inn i en tid der pandemi har preget 
barnehage – og skolehverdagen, og en periode der vi ikke 
har fått være så nær kontakt med hverandre som vanlig. 
Det kan påvirke svarene. 

Resultatene av undersøkelsen lå klar i januar. Adminis-
trasjonen og skolelederne er nå i gang med å forberede 
hvordan funnene skal presenteres for skoleeier (kommu-
nestyre), elever, foreldre og ansatte.

Tidlig innsats og sammenheng i tilbudet i barnehage og 
skole er sentralt for at det enkelte barn skal kunne utvikle 
sitt fulle læringspotensial. Derfor er både skoler og barne-
hager i kommunene med i prosjektet. 

Å forbedre kvaliteten på det ordinære 
 opplæringstilbudet er det viktigste grepet som 
kan tas for å fremme og styrke en inkluderende 
praksis i barnehage og skole.
St.m 6.Tett på, 
Tidlig innsats og inkluderende felleskap
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FYSISK  
LÆRINGSMILJØ
Lurøy har satset på opp-
vekst og tilgangen til bar-
nehage og skole i nærhe-
ten av der folk bor. Nye og 
renoverte barnehagebygg, 
renoverte skoler, basseng, 
flerbrukshall, IKT-utstyr og 
gode kontorfasiliteter for 
pedagoger. Da landet ble 
rammet av pandemien og 
alle måtte ha undervisning 
hjemme, så hadde skolene 
de datatekniske hjelpemid-
lene de trengte for å drive 
hjemmeundervisning. 
Lurøy kommunestyre har 
gjennom flere år bevil-
get midler til å ruste opp 
dataparken i skolene.

Nærmiljøanlegg og ball-
binger er ytre rammer 
som påvirker trivselen i 
våre barnehager og skoler.  
Lurøy har en god kapasitet 
på skole og barnehage-
bygg som er langt over det 
faktiske elevtallet, med 
god plass til flere Lurøy-
fjerdinger, både tilflytter og 
nyfødte.

Elevtallet i Lurøy har gått 
ned fra 266 elever i 2005 
til 194 høsten 2011, og 
inneværende år er tallet 
i skolen 205 i skolen og i 
barnehagen 89.  Det har 
tradisjonelt vært født i 
snitt 18 -23 barn i Lurøy 
hvert år – en skoleklasse, 
fordelt på 6 kretser.  Fra 
2019 ser vi en markant 
nedgang i fødselstallet og 
i 2020 kunne vi ønske 10 
nye Lurøyfjerdinger vel-
kommen til verden. 

Fortsetter denne nedgan-
gen vil vi på få år komme 
under 150 elever i våre 
skoler og oppvekstsentre. 
Da kan det bli utfordrin-
ger med å opprettholde 
dagens struktur og ha 
kvalifiserte lærere ved alle 
enhetene.
Oppvekstsjef,  
Janne Sommerseth

Konsvik  
oppvekstsenter

Konsvik oppvekstsenter 
består av en skoledel 
med 25 elever og to bar-
nehageavdelinger med 
totalt 17 barn. Skoledelen 
har 4,6 lærerstillinger 
samt litt assistentres-
surs, mens barnehagen 
har 6 stillinger.
På oppvekstsenteret har vi 
gode fasiliteter. Her er store 
klasserom, naturfagrom, 
musikkrom, kunst og håndt-
verkrom samt et stort kjøkken 
der vi samles hver dag for å 
spise elevlunch. Og hver tirs-
dag får elevene servert varmt 
måltid. Vi er også så heldige å 
ha en nyoppusset gymsal som 
er godt utstyrt. Gymsalen blir 
flittig brukt til fotball, basket-
ball, volleyball og landhockey. 
Elevene på ungdomstrinnet får 
benytte gymsalen i alle frimi-
nutter. 
 Vi har også tilgang til eget 
basseng. Dette setter både 
elever og lærere stor pris på. 
På oppvekstsenteret priori-
terer vi svømmeopplæringen 
og også de eldste barna i 
barnehagen får tilgang til 
basseng 1-2 dager i uka, dette 
synes barna er stor stas og vi 
får barn som er tidlig trygge i 
vann.

Uteområdet består av kunst-
gressbane som brukes til lek 
og ballaktiviteter samt lekeap-
parater og tursti. Alle elevene 
fra 5 til 10 trinn går tur hver 
dag.
 Det siste skoleåret har 
vi jobbet intensivt med pro-
sjektet «God Opplæring for 
alle» og fagfornyelsen som 
en del av dette. I barnehagen 
innebærer dette systematisk 
arbeid med språkløyper for 
lære mer om barns språkut-
vikling og det å bruke språklig 
deltagelse som drivkraft for 
språkutvikling. Her er hver-
dagssamtalen og deltagelse i 
lek viktige elementer.
 På skolen har vi nettopp 
hatt samiske dager hvor 
elevene har laget kaffepo-
se i reinskinn, nøkkelringer, 
kastet lasso, deltatt på joi-
kekurs, spist finnbiff, bidos 
og reinsdyrpølser. Vi har lært 
om samisk mytologi og sett 
filmen sameblod. Alt dette 
planlagt av flinke lærere og 
et felles profesjonsfellesskap 
med stort potensiale!
Tekst: Reid Engseth, leder for 
Konsvik oppvekstsenter
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Samfunns – og arbeidslivet er 
i endring. Mange nå værende 
yrker vil forsvinne og erstattes 
med andre løsninger. Flere 
framtidige yrker finnes ikke, 
enda. 
For å forberede elever på et framtidig 
yrkesliv er det viktig å lære dem om 
entreprenørskap, og å utvikle forståel-
se for hvorfor kommunen har det loka-
le næringslivet som vi har. 
 Ungdommene våre flytter fra kom-
munen til videregående opplæring alle-
rede når de er 15 – 16 år. Dersom de 

skal lære om lokalt næringsliv, og som 
et ledd i et framtidig rekrutterings-
øyemed, må ungdommene kjenne til 
næringsliv, kommunens ressurser og 
vite hva som kan være mulig å arbeide 
med i Lurøy, også i fremtiden.
 Gjennom strategisk næringsplan 
og vedtak i kommunestyret i juni 2020, 
er det satt fokus på entreprenørskap i 
skolen. 
 Følgende strategi omhandler 
rekruttering og kompetanse: 

• Fremme samarbeid mellom 
næringsliv og skole for å gi kunn-
skap om lokalt næringsliv 

• Tilby gründeropplæring i skolene 
• Jobbe for å få planfestet at alle sko-

lene i kommunene årlig skal gjen-
nomføre elevbedrifter og besøke 
lokale bedrifter 

Næringslivet i Lurøy ønsker, uttalt gjen-
nom næringsstyret og Lurøy Nærings-
forum: 

• Fokus på gründerskap 
• At elever skal kjenne til lokalt 

næringsliv 
• At ungdom etter gjennomført ung-

domsskole vet at et alternativ er å 
flytte hjem etter utdannelsen 

• Å lære elever om lokalt næringsliv 

Oppvekst i Lurøy mot 2025           

ENTREPRENØRSKAP

Ved Kvarøy oppvekstsenter 
har vi i år seks barn i bar-
nehagen og ni elever ved 
skolen. Vi er syv ansatte 
som arbeider ved opp-
vekstsenteret, fire av disse 
i deltidsstillinger. Vi hoder 
til i hver vår del av et bygg, 
men vi deler på gymsal 
og personalrom. Den nye 
barnehagedelen sto ferdig 
i april 2017. Personalet har 
fått deltatt og har kommet 
med innspill i prosessen, så 
lokalene fungerer godt etter 
hensikten. 
For tiden er vi inne i en ombyg-
gings- og renoveringsperiode i 
skoledelen, men arbeidet virker 
inn på hele oppvekstsenteret. De 

eldste dørene som har passert 50 
år skal byttes ut, og vi vil få et nytt 
vaskerom i tråd med dagens krav. 
I tillegg vil garderobene bli pusset 
opp og bli mer innbydende.
 I barnehagen har leken en 
spesiell plass hos oss. I tillegg er 
vi opptatt av nærmiljøet og det 
lokale næringsliv. Mer om dette 
kan du lese et annet sted i bladet.
 Ved skolen er våre ni elever 
spredt på åtte klassetrinn. Dette 
er med på å gjøre hverdagen 
både utfordrende og interessant. 
Med stor spredning i alder krever 
det planlegging når læreren skal 
holde aktiviteten og interessen 
oppe i klasserommet. Da er det 
viktig å få aktivisert de minste 
elevene mens de litt eldre elevene 
tar fatt på kjent stoff.
Leder for Kvarøy oppvekstsenter,  
Kjell Gunnar Mortensen

Lek og læring i 
Kvarøy barnehage
I barnehagen vår syns vi det er 
kjekt å arbeide med tema. Hvilket 
tema vi jobber med bestemmes 
ut ifra innspill fra barna og deres 
foreldre. Året deles inn i perioder, 
hvor vi jobber tverrfaglig med 
tema om de ulike fagområdene 
i rammeplanen. Barnehageåret 
2020 har vi blant annet jobbet 
med tema: verdensrommet, far-
ger og nærmiljøet vårt, bare for å 
nevne noe.
 Lek er viktig for barns utvik-
ling og læring. Det er derfor viktig 
for oss som jobber i barnehagen 
å være «lekeklok»; Vi deltar i lek 
når barna vil vi skal være med, vi 
legger til rette for lek, og inspirer 
til lek. Vi tilfører regi og rekvisitter 
der det trengs.  

Kvarøy oppvekstsenter
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UngdomsrådetLurøy ungdomsråd har medlemmer fra alle skolene og har møter 4 – 6 ganger i året. Ungdomrsådet er høringspart i plan og budsjettsaker og aktivt med i planlegging av akti-viteter for og med ungdom. 
Rådet har eget budsjett og er opp-tatt av å virke for hele Lurøy. Ung-domsrådet har de siste årene vært særlig opptatt av at det skal bli til-budt lunsj i alle skolene. I Juni 2020 vedtok kommunestyret dette i en egen sak og etter hvert som pande-mien slipper taket vil det bli lagt til rette for det ved alle skolene.Oppvekstsjef, Janne Sommerseth

• Elevbedrifter i kommunen 
• Rekruttering 
• Tettere band og samarbeid mel-

lom skoler og lokalt næringsliv 
 Som tiltak skal kommunen: 
 Informere og gi økonomisk støtte 
til gjennomføring av Elevbedrifter i 
kommunen 

• Jobbe for at skolene planfes-
ter årlig å gjennomføre lokale 
bedriftsbesøk og gründeropplæ-
ring i skolen 

• Skoleverket oppfordres til å sam-
arbeide nærmere med næringsli-
vet i prosjektarbeid i skolen 

 Lurøy kommunestyre fattet føl-
gende vedtak i desember 2020
 Elevene i Lurøyskolen skal ha 
kjennskap til næringslivet i Lurøy 

• Elevene i Lurøyskolen skal ha 
deltatt på regionale yrkesmesser 

og/eller på lokale fagdager der 
næringsliv i Lurøy er tema 

• Elevene i Lurøyskolen skal ha 
medvirket i minst en elevbedrift 
på mellomtrinnet, en elevbedrift i 
8. trinn og en elevbedrift i 9. trinn 

• Det legges opp til at det skal utar-
beides tiltaksplan for entreprenør-
skap, etter at samfunnsplanen er 
vedtatt 

• planen forankres i skolens plan-
verk og det rapporteres gjennom 
tilstandsrapport for oppvekstmil-
jøet i Lurøy 

Lurøy kommune har nå inngått 
samarbeidsavtale med ungt entre-
prenørskap Nordland og gleder seg 
til å komme i gang med planmessig 
arbeid knyttet til entreprenørskap.
Oppvekstsjef, Janne Sommerseth

 Før så alle barn barneTV klokka 
18.00, eller hørte på barnetimen for 
de minste. Alle hadde et forhold til de 
samme karakterene i leker og bøker. I 
dag er tilbudet veldig sprikende, med 
inntrykk fra både internett og et vell 
av leketøysfabrikanter. Vi bruker sam-
lingsstund flittig for å gi barna felles 
begrepsforståelse for, og referanse-
grunnlag for felles lek. 
 Konkreter, sanselige inntrykk, 
muntlig fortelling, spenning og beve-
gelse er nøkkelord for samlingsstund i 
vår barnehage.  Vi ønsker at samlings-
stund ikke skal være en stund vi sam-
les i, men en stund som er samlende. 
Den skal være språkstimulerende, og 
en katalysator for lek.  Da koronaen 
gjorde sitt inntog spilte en i personalet 
inn noen av sangene som ungene likte 
veldig godt, og lagde digital samlings-
stund på facebook. Slik fikk barna 
oppleve noe samlende da også, selv 
om vi satt inne i hvert vårt hus.
 Vi er også opptatt av at barna skal 
bli kjent med både nærmiljøet vårt, og 
naturen rundt oss. Vi drar ofte på tur, 
og vi besøker bedriftene vi har på øya. 
Oktober 2020 var vi på bedriftsbesøk 
på Sjy Seaweed, og det var stor stas 
å få pakke sin egen chips. Vi opplever 
at næringslivet på øya tar veldig godt 
imot oss når vi kommer, og det setter 
vi stor pris på. 
 Som dere kan se av bildene har vi 
gjennom året fått gjort mye spennen-
de: bygget romskip, smakt på regnbu-
en, prøvd brannslokningsapparat, lagd 
egen tarechips, jobbet med koding, vi 
har snakket med ordføreren, vært på 
fisketurer både til lands og til vanns, 
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røktet krabbeteine, vært på skattejakt, 
skogsturer og fjæraturer bare for å 
nevne noe. 
 Men det viktigste av alt er at vi får 
bygge vennskapsbånd og leke masse.
 Hilsen små og store i barnehagen 
ved Kvarøy oppvekstsenter.
Pedagogisk leder, Ida Knutsen
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Lovund barnehage har plass til 54 barn og vi er i dag 
15 ansatte. Barnehagen er organisert i 4 avdelinger; 
2 avdelinger for barn fra 1-3 år og 2 avdelinger for 
barn fra 3-6 år. 

Oppvekst i Lurøy mot 2025           

Lovund barnehage

Selv om vi har base på Lovund, er det viktig 
for oss å gjøre et helhjertet forsøk på å 
inkludere alle kretsene i Lurøy kommune. 
Vi oppdaget raskt at målsetningen vår kun-
ne bli utfordrende å nå. 
 En novemberkveld snublet vi over en 
facebook-annonse, det var en støtteord-
ning gjennom Equinor. Temaet var samar-
beid. Uten å nøle, sendte vi inn en søknad 
hvor vi beskrev et prosjekt for å inkludere 
alle kretsene gjennom konseptet “Konsert 
på øyhopping”. Det passet jo fint inn i krite-
riene til Equinor tenkte vi - samarbeid. 
 Midt i desember fikk vi en mail hvor det 
sto: GRATULERER, DERE HAR FÅTT 100 
000 KRONER I STØTTE FRA EQUINOR!! 
For en fantastisk julegave. Nå kunne vi 
gå avslappet inn i julen og tenke at vi har 
penger til å gjennomføre kulturaktiviteter i 
2021 - for hele Lurøy. I romjulen tikket det 

I 2010 flyttet barnehagen inn i nytt 
bygg, som også ble utvidet i 2018 
med en flott personalavdeling. Vi 
har en stor og fin utelekeplass, 
med god tilgang til naturen rundt 
barnehagen. Leken har en sentral 
plass i barnehagedagen, og det er 
viktig for oss å kunne anerkjenne 
lekens egenverdi. Det er gjennom 
leken barna lærer å kjenne seg 
selv og verden rundt seg. I leken 
legges grunnlaget for barnas 
vennskap med hverandre.

TEMAARBEID I BARNEHAGEN:
Avdelingen Bruse jobber for tiden 
med Oteren. Vi har vært ute på 
tur, hvor vi har jaktet på spor etter 
oteren, vi har sett film og bilder av 
oteren og vi har studert en utstop-
pet oter. Det oppstår mye undring 
underveis, som leder veien videre i 
temaarbeidet
Avdelingen Askeladden har tema 

om Lovund. De har startet med å 
se hvor alle barna bor og at alle 
bor på Lovund. Vi har fokus på 
stedsnavn og bruker dette aktivt 
når vi er ute på tur i nærmiljøet.
Avdelingen Knerten har Vann og 
Is som tema. Vi har forsket på 
vann og is gjennom å ta inn snø 
og sett hva som skjer med den, vi 
har utforsket istapper og lekt med 
farget vann.
Avdelingen Tommeliten har 
Vær som sitt tema. Vi har vår 
egen værdagbok, hvor vi tenger 
dagens vær. Ungene deltar aktivt 
i samtalen og får være med på å 
sette ord på sine vær-opplevelser 
denne dagen. Vi har også jobbet 
gjennom ulike formingsaktiviteter 
og lest bøker om været. Det er 
språkutviklingen som er den røde 
tråden i arbeidet.

Tekst: Hild Thomassen,  
styrer ved Lovund barnehage

Avdeling Tommeliten

Avdelingen Bruse

Avdeling Askeladden

Avdeling Knerten

Lovund Musikkforening
Lovund Musikkforening ble etablert av en ivrig gjeng på Lovund for omtrent ett år siden. Vi brenner for kul-
tur og har store ambisjoner om å lage leven i kommunen. Vi har et øvingslokale på Lovund som musikkin-
teresserte kan låne. Dette er et rom fylt med instrumenter og utstyr. Det meste er blitt donert til Lovund 
Musikkforening, og noe har vi kunnet kjøpe nytt fordi vi har søkt på offentlige støtteordninger. 
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Lovund skole er en fådelt barne- og ungdomsskole 
med 85 elever på 1.-10. trinn skoleåret 2020/2021. 
Elevene er delt inn i 8 klassegrupper. Skolen ligger 
majestetisk til, tett oppunder Lovund fjellet 
 (625 m.o.h.), med fjellsiden som nærmeste nabo. 

Lovund skole – 
god ballast

Under de årlige forfatterukene er det teater, sang og moro

I år har elevene 
på mellomtrinnet 

briljert og sydd 
geriljabroderi

Aktiv læring kan skje i alle fag - 
og vi bruker hele skolen vår

Lovund skole har vært og er under 
oppussing og har lyse og fine lokaler 
hvor pedagogisk innredning skal styrke 
elevenes fysiske, faglige og sosiale 
læringsmiljø. Klasserommene er lyse 
og oppdaterte og det benyttes iPad, 
Chromebook og PC i undervisningen 
alt etter hvilket alderstrinn elevene 
går på. Skolen har svømmehall og er 
i tillegg tilknyttet øyas flerbrukshall – 
vegg i vegg, som er i bruk nesten hele 
døgnet. Våren 2021 åpner det nye bibli-
oteket på øya - rett over skolen! 

Samarbeidslæring
I anledning prosjektet «God opplæring 
for alle» arbeider skolen med å imple-
mentere samarbeidslæring på alle trinn 
inspirert av ulike teoretikere som Dr. 
Spencer Kagan og Johnson & J John-
son. Dette gjør vi fordi vi har tro på at 
læring skjer sosialkonstruktivistisk 
gjennom språk, aktive elever og sam-
arbeid. Arbeidet bygger på følgende 
holdninger:

• Samtidig interaksjon – alle elever 
aktive og mest taletid til elevene med 
læreren som veileder.

• Positiv gjensidig avhengighet – når 
andre mestrer og deltar, modelleres 
og skapes det forventninger om å 
mestre selv, faglig og sosialt.

• Individuell ansvarlighet – når elever 
lærer gjennom samspill, strukturer og 
i team og par, må de redegjøre for sin 
egen og andres læring, og dette frem-
mer utvikling, resonnering og er hjelp 
til gruppeforsterkende selvregulering.

• Lik deltakelse – alle elever er inklu-
dert i fellesskapet, med ulike forutset-
ninger, men sterkere sammen!

Tekst: Runar Brattås,  
rektor ved Lovund skole

inn flere mailer. Vi hadde jo søkt på 
flere støtteordninger. Joda, vi hadde 
fått støtte fra både Nordland Fylke 
og Samfunnsløftet gjennom Spare-
Bank1. For et år 2021 kommer til å 
bli! 
 Konsert på øyhopping - en hel uke 
med masse moro! Dette er et tilbud 
for unge mellom 13-23 år som kan 
tenke seg mer erfaring enten bak 
eller på scenen. Fordi vi har vært så 
heldige å få så mye støtte til prosjek-
tet, vil det være gratis for de som 
vil være med. Er man interessert i å 

planlegge arrangementer, eller har 
interesse for lyd, lys, foto eller film 
- vil vi arrangere workshop og kurs i 
forkant. Ungdommen vil da få mulig-
heten til å være med på hele turneen 
med å rigge lyd, programmere lys og 
dokumentere hele uken gjennom foto 
og film. 
 Dette er en fin mulighet for unge å 
få opptre og vise hva de kan og liker 
å gjøre. Alt som kan være på en sce-
ne kan være med. Liker man å synge, 
spiller i band eller et instrument, 
sjonglere, teater, dans - alt. Men det 

er ikke alt som egner seg på en sce-
ne, men på en utstilling. Utstillingen 
vil også dra på øyhopping, hvor unge 
talenter kan vise fram sine bilder, 
fotografier eller andre ting man kan 
stille ut. 
 Selv om det er korona, tar vi sikte 
på at vi klarer å gjennomføre dette, 
kanskje på en litt annerledes måte. 
I løpet av våren åpnes det opp for 
påmelding, og vi håper at mange har 
lyst å være med på et lite sommere-
ventyr. 
Tone Norum, Lovund Musikkforening
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Onøy/Lurøy 
oppvekstsenter
1. januar 2019 ble vi Onøy/Lurøy oppvekstsen-
ter. Vi har 15 barn i barnehagen og vi har litt 
over 40 barn på skolen. Barnehagen har to 
avdelinger, Krabben og Sjøstjerna. På skolen 
har vi 1. og 2. klasse i lag, 3.-4. klasse i lag, 5.-7. 
i lag og 8.-10. i lag. 

Barna på oppvekstsenteret 
på Onøy/Lurøy kan glede seg 
over god akebakke nå! 
IL BRO har kjøpt inn snøkanon, og 
den har stått på ei stund i dette fine 
frostværet vi har. Snø og skare er 
laget og byggematerialet er fint, i 

tillegg til at bakken er artig å ake i. 
Tusen takk til IL BRO som har kjøpt 
inn snøkanonutstyret. Mange har 
jobba frivillig for å få dette til! Det er 
en fryd å se så fort uteområdet for-
andrer seg når snøen legger seg!
Tekst og foto: Elin Nystad

Oppvekstsenteret ligger sentralt i bygda, med nærhet til 
fjære, skog og fjellknauser. Vi har et stort uteområde og 
for tiden er det snø og aking som er den store aktiviteten. 
Nytt i år er at idrettslaget IL BRO har kjøpt inn snøkanon 
så vi har fått en flott såle i akebakken nå! Snøen la seg, og 
det ble både såle i bakken og fine snøblokker for å bygge 
med. 
 Elevene på mellomtrinnet har skrevet litt om hvordan 
de oppfatter sitt opplæringsmiljø.
 «Vi er glade for at bygda er liten, at skolen har lite elev-
er og at alle kan være venner! Alle kjenner hverandre, litt 
ihvertfall. Før pleide både store og små å være i lag, men 
pga. korona kan vi ikke blandes sammen så mye lengre. 
Det kan være kjedelig på skolen, men vi har gruppear-
beid og skolekjøkken som gjør det gøy å være på skolen. 
Lærerne har tid til å hjelpe alle og lar oss lære på en gøy 
måte. På fritida kan vi møtes mange venner på skoleplas-
sen etter middagstid. Hvis det er dårlig vær kan vi ringe 
hverandre og spille ting som: Among Us, Roblox, Rocket 
League og mye annet!»
 Tverrfaglighet og tema står sentralt i alle planer for 
både barnehage og skole. På Krabben (1-3-åringene) har 
de for tiden temaet Gullhår og de tre bjørnene, og da er 
huset til Gullhår satt opp inne. Her leker barna fritt og 
utvikler sin forståelse av eventyret samtidig som de er 
kreativ i lek og fyller på og lager sin egen vri på leken. 
 Livet i fjæra og i havet var tema på Sjøstjerna 
(4-5-åringene) i høst, og da sto egne observasjoner og 
fakta i fokus. Mest spennende var det da en lokal fisker 
ordna en breiflabb til avdelinga; de fikk se, kjenne, lukte, 
lære fakta og eller gjøre gode erfaringer med denne litt 
mystiske fisken.
 Vi er veldig glade for at vi har svømmebasseng i bygda 
vår! Vi får gjort god svømmeopplæring på alle trinn. De 

største i barnehagen har også ukentlig svømming. Bas-
senget er en fin arena for mestring og glede. 
 Elevene på ungdomstrinnet hadde et prosjekt i musikk 
og kunst og håndverk. De skrev om eventyr/fortelling og 
lagde dukketeater av dette. Et av fokusene var hvordan 
musikk var med på å lage stemningen i teateret. De viste 
frem dukketeateret sitt i barnehagen, til stor glede for bar-
na der. Bildet viser scenen «De tre bukkene bruse som dro 
til Arne Alligator for å feire bursdag». 
Tekst: Elin Nystad, leder for Onøy/Lurøy oppvekstsenter.

Snøkanon forsyner Onøy/Lurøy oppvekst-
senter med egenprodusert snø!
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Sleneset 
oppvekstsenter

Næromgivelsene og turområdene 
på Sleneset brukes aktivt av både 
barnehage og skole, og 1.-4.trinn 
har uteskole hver uke. 
 Sleneset Oppvekstsenter har et 
helsefremmende fokus der barnas 
helse, trivsel og trygghet er i fokus. 
Aldersblanding og samarbeid på 
tvers av trinn, samt et aktivt fokus på 
overgangen mellom barnehage og 
skole, og mellom hovedtrinn er viktige 
momenter for å skape trygghet og 
trivsel hos oss. Dyktige ansatte tar 
et stort ansvar hver dag for at opp-
vekstmiljøet på Sleneset er preget av 
profesjonalitet, samtidig som vi tilbyr 
elevene og barna et inkluderende 
læringsmiljø, god og tilpasset under-
visning, i et godt samarbeid med fore-
satte. 
 Skolen har de siste årene investert 
i digitale verktøy til alle elevene, og 
lærerne jobber allerede fra 1.klasse 
med å utvikle elevenes digitale ferdig-
heter, i takt med elevenes digitale 
dømmekraft. Alle elever har sin egen 
PC eller iPad, noe som gjør det mulig 
for å elevene å produsere og jobbe 
aktivt i fagene med oppdaterte digi-

Skolen har eget basseng, gymsal, skole-
kjøkken, sløydsal, som normalt sett er mye i 
bruk både i skoletiden og på elevens fritid.

Vi leverer emballasjen
til laksen på Helgeland!

Tlf. 75 08 80 00

Sleneset Oppvekstsenter har 23 
elever fordelt på 1.-10.trinn, samt 8 
barn i barnehagen. 
 Totalt 13 ansatte, hvor det er 1 
leder, 4 lærere, 2 barnehagelærere, 3 
assistenter og 3 renholdere. 
Skolen og barnehagen driftes i sepa-
rate bygg, med god plass for både 
barn og elever. I tillegg er det flotte 

uteområder ved både skole og bar-
nehage. 
 Barnehagen har 1 avdeling med 
pedagogisk leder, mens skolen er 
delt på to hovedtrinn med hver sin 
kontaktlærer, 1.-4.trinn, og 5.-10.
trinn, der de også er delt innenfor 
hovedtrinnene i mange fag, der time-
lærere har ansvar for sine fag.

tale hjelpemidler. Barnehagen har også 
tilgang til digitale verktøy, slik at barna 
kan få tidlig kjennskap til mulighetene 
som ligger i dette.
 Skolen har en egen ansatt som 
organiserer en meget velfungerende 
skolelunsjordning, der elevens tilbys 
sunne alternativer, under trygge og sosi-
ale rammer. Én gang i uka serveres det 
varmlunsj for alle elever, og ellers kan 
elevene nyte ferske, hjemmebakte brød 
med sunne påleggsalternativer. Denne 
ordningen er beskrevet av elevene selv 
som viktig, og veldig positivt for miljøet 
på skolen.
SFO-tilbudet har vært en viktig og eta-
blert del av det totale tilbudet ved opp-
vekstsenteret de siste årene. En fritidsal-
ternativ for elevene på 1.-4.trinn i trygge 
omgivelser, hvor foresatte kan være tryg-
ge på at barna har et godt, pedagogisk 
tilbud til deres endte arbeidsdag. 
Tekst: Bjørn Egil Sætern,  
leder for Sleneset oppvekstsenter
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FAMILIEJUVELEN 
Kvarøy Fiskeoppdrett har alltid vært en 
familiebedrift og vi mener at det er én av 
grunnene til at vi har lykkes, fordi 
det gir oss perspektiv og dybde i det vi  
driver med. Det lar oss følge hjertet og  
prioritere en langsiktig verdikjede  
fremfor kortsiktig fortjeneste.

YEARS WITH SALMON

1976 - 2
016

www.spirendesign.no

Takk...

LURØY OMSORGSSENTER  
Lurøy Omsorgssenter ønsker å tak-
ke for alle blomster og gaver vi fikk 
til jul 2020.
 Tusen takk til alle sammen, vi 
setter veldig stor pris på det!
 Likeså ønsker vi å takke Helsela-
get for gevinster til den tradisjonelle 
julebingoen slik at denne kunne 
gjennomføres, til tross for deres 
fravær. Dette til stor glede!
 En ekstra takk til barnehagen 
ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter 
som, da de ikke kunne komme på 
besøk til oss slik de pleier, gav oss 
kjempefin hjemmelaget julepynt 
som vi kunne glede oss over! 
 I annerledesåret 2020 ble det 
ikke anledning for besøk slik som vi 
pleier og DET savnet vi!
 Vi GLEDER oss til mer normale 
dager og ser frem til mange besøk!

Lurøy Omsorgssenter ønsker også 
å takke alle som har bidratt med 
besøk, gaver, blomster, sang og 
musikk i hele året som gikk.
Helselaget, barnehagen, skolen, 
sangkoret, prest og organist,  
pårørende og andre som har gledet 
oss med oppmerksomhet og besøk. 

En spesiell takk til 
elever og lærere på ungdoms skolen 
ved Onøy/Lurøy skole som,  
tradisjon tro, hjelper oss med  
å arrangere julebord. 

Omsorgssentrene 
takker!
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En flott samlingsstund for pasienter, bruke-
re, pårørende, skoleungdommer og ellers 
inviterte. Og til Helselaget som stiller opp 
for oss året igjennom og gleder oss med sitt 
nærvær.
 Vi setter VELDIG pris på dere alle og 
håper dere kommer snart igjen!

ALDERSUND- OG KONSVIK  
OMSORGSSENTER
Vi ønsker på vegne av beboerne og perso-
nalet å takke for alle blomster, julebakst og 
gaver vi fikk til jul 2020. Det er bestandig 
veldig hyggelig å få oppmerksomhet fra sam-
bygdingene.
Takk til

Aldersund og Konsvik oppvekstsenter 
for at de kom og underholdt med flott sang 
i forbindelse med Lucia-feiring.  Beboerne 
syntes det var veldig trivelig, og et oppmun-
trende innslag i denne tiden. 
Takk til 

Konsvik- og Aas helselag
for de flotte blomsteroppsatsene vi fikk til jul. 
Beboerne og personalet har savnet Helse-
lagenes tilstedeværelse for sosial aktivitet i 
året som har gått. 
 Dere har en uvurderlig betydning for 
samhørighet og trivsel for beboerne ved 
omsorgssentrene.
 Vi ser frem til et mer åpent og sosialt 
2021, og ønsker alle aktører velkommen når 
det er mulig.
Med vennlig hilsen Beboerne og personale»

Konsvik oppvekstsenter byr på minikonsert 
til beboerne ved Konsvik omsorgssenter

• Opptak av seilbåter og motorbåter
  (opptil 80 tonn og bredde 8,5 meter.)
• Miljøvennlig anlegg med oppsamling
  av spylevann.
• Service og vedlikehold på båter og motorer.
• Båtutstyrsbutikk.
• • Volvo Penta, Nogva og Mercruiser
  forhandler/verksted.

Viktoria setter beboerne i jule
stemning på trompeten sin.
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Ordføreren har ordet...

Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen 

Håkon Lund Håkon Lund 

Utredning av samferdsel for Lurøy
Midt i desember i fjor så ble det 
behandlet en sak om samferdsel 
her i Lurøy, som ble videresendt til 
fylket og som vi venter på at de skal 
behandle. Så nå venter vi på resulta-
tet siden det var en viktig sak for oss 
i Lurøy.

Nytt lakseslakteri
Det ble også i fjor tatt en veldig viktig 
og stor beslutning som kommer til å 
koste mellom 800 millioner til 1 milli-
ard kroner.

Beslutningen var at Nova Sea skal 
bygge seg et nytt lakseslakteri på 
Lovund. At vi skal få et nytt lakse-
slakteri blir veldig viktig for bedriften, 
for Lovund, for Lurøy og regionen 
rundt oss.  Med nytt lakseslakteri 
øker kapasiteten fra dagens ca. 50 
000 tonn til 100 000 tonn laks i året.

Godsstrømsanalyse
I samme sammenheng som med 
det nye lakseslakteriet så har Lurøy, 

Nesna og Rana gått i lag og laget noe 
som heter godsstrømsanalyse. Det 
er en analyse som viser hvilke flas-
kehalser1  det er på veien fra Lovund 
til Mo. Fordi ca. en tredjedel av de 
trailerne som kjører laks, kjører til Mo 
og laster fisken på tog som da tar 
med seg fisken fra Rana i stedet for 
å sende den til Østlandet med trailer. 
Dette blir da en grønnere måte å frak-
te laksen på. 

Så nå har Lurøy, Nesna og Rana laget 
en rapport om fergekapasiteten og 
veien ved Bustneslia til region rådet2 
sånn at vi kan få de andre med på å 
få gjort noe med det. 

1 Flaskehals: er et begrep som man bruker 
når man mener at det er begrenset, (for 
eksempel: se for deg en flaske, flasken blir jo 
smalere jo nærmere man kommer troppen) 
(hvor på veien det er smalere enn andre 
plasser på veien.)

2 Regionrådet: er et råd som består av fem 
kommuner (Lurøy, Nesna, Rana, Hemnes og 
Hattfjelldal). Og i det rådet sitter blant annet 
ordførere, rådmenn og opposisjonsledere.

Fiskemottak på Sleneset?
Det er noen som jobber for at det 
skal bli et fiskemottak på Sleneset. 
Sånn at fiskere kan levere fisken 
sin der og så at det blir transportert 
videre fra Sleneset til Træna. Det blir 
enklere og bedre og kan også bety 
noe for samferdsel her i Lurøy.

Ladestasjon 
I februar så fikk vi i Lurøy vår første 
ladestasjon i Aldersundet, som blir 
viktig for dem som har elbiler her 
i Lurøy og dem som reiser langs 
Kystriksveien, eller skal på besøk. Nå 
har de en plass å ladde i Lurøy.

Den nye Lokalbanken
Samme verdier - mer drivkraft

Den nye Lokalbanken på Helgeland
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Natalie Nordås går i 8. klasse ved Onøy/
Lurøy oppvekstsenter. Hun har hatt ei ukes 

arbeidspraksis på rådhuset i sentraladminis-
trasjonen. Denne uken har hun fått sett litt av 

hva vi jobber med her. Hun har blant annet 
også intervjuet ordføreren til denne spalten.

Vi takker Natalie  
for utmerket gjennomført oppdrag!

Vår visjon er «Den perfekte balanse».

Nova Sea skal med fokus på fiskevelferd og bærekraftig drift optimalt utnytte
sin produksjonskapasitet.

Alle i og rundt Nova Sea skal gjenkjenne verdiene vi jobber etter: regionalt
eierskap, anerkjennelse og tillit.

www.novasea.no

NOVA SEA AS
Hamnholmen
NO-874 Lovund, Norway
Tlf: +47 75 09 19 00
sales@novasea.no

Gullklokke,  
Liv Laga pris og 
Årets  
Friluftsentusiast 
I fjor i desember 
delte ordføreren 
ut 3 gullklokker 
til noen som har 
vært ansatt i 
 kommunen i  
25 år. 
• Elin Nystad, 
• Trond-Even  

Jørgensen 
• Gunn-Tove  

Stensland.

Det ble også delt 
ut en Liv Laga 
pris, i år til en 
næringsaktør 
som var 
Kvarøy 
fiskeoppdrett. 
Prisen besto av ti 
tusen kroner og 
et bilde. Kvarøy 
fiskeoppdrett er 
en stor arbeids-
giver, de skaper 
arbeidsplasser og 
de har oppdrett 
på Kvarøy. 

Det ble også 
kåret Årets 
 Friluftsentusiast 
av Polarsirkelen 
friluftsråd. 
I år var det 
Ellen-Karin Kolle
 som vant en 
diplom og en 
kjele med inn-
gravert navn på 
vinneren. Frilufts-
rådet består av 
flere kommuner 
som Rana, Lurøy, 
 Hemnes Nesna. 

Freelance journalist Natalie:
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polarkraft.no

Lokalsamfunnet. 
Vi er naboen din, ho på dugnaden og han i koret. Vi er

i foreldregruppa og i kassakøen. Vi har lokalt eierskap, 

høye ambisjoner og et sterkt samfunnsengasjement. 

Når du kjøper strøm lokalt, gir vi tilbake lokalt. 
Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen.

M
ar

tin
 L

os
vi

k

Narvik | Svolvær | Sortland | Fauske | Bodø 
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Steinkjerringa Les Steinkjerringa på nett:
www.luroy.kommune.no

KOMMUNAL AVIS  
Ansvarlig utgiver:  
Lurøy kommune

Opplag: 1300 
(gratis til alle husstander  
i Lurøy)

Abonnement utenbygds:
kr. 200,- pr. år

Som leser vet du bedre enn oss hva du er interessert i å lese 
om! Send oss gjerne en epost, slik at vi får vite mer om hva 
du vil ha! Kjenner du til historier, begivenheter, personer, orga-
nisasjoner, som du mener Steinkjerringa bør dekke, setter vi 
pris på å høre fra deg!
 Har du lyst til å fortelle en historie med egne ord, slå på 
tråden eller send oss en mail, så kan vi avtale nærmere. Men 
husk, Steinkjerringa er ikke en politisk avis!
Innspill og bilder sendes til mailadresse: 
steinkjerringa@luroy.kommune.no

Publikumsbilder
Har du fine bilder fra Lurøy 
som du vil la oss bruke til 
å presentere kommunen, 
send gjerne til redaksjonen, 
sammen med navn på foto-
graf og gjerne en liten tekst. 
De to beste bild ene som 
mottas mellom hver utgivelse 
publiseres i Steinkjerringa.  
Innsender av vinnerbilder vil 
motta en liten påskjønnelse i 
posten.Grafisk produksjon: tf-grafisk as - 8890 Leirfjord / t: 911 79 631 / www.tf-grafisk.org

Trapper
Det lager vi i alle varianter
Flere forskjellige rekkverkstyper
Sjekk vår hjemmeside for inspirasjon

8743 Indre Kvarøy - Tlf. 750 91 070 - mail: adm@snekkerfabrikken.no
www.snekkerfabrikken.no
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Det er virkelig gøy å se og høre diskusjo-
nene om hva som skal plantes i år, hvor 

mange poteter det blir, minnene når man 
«går på gulrotslang», mestringsfølelsen når 
man har fått til noe, og ikke minst all den 
praten som oppstår rundt dette.
 I november 2016 tok hun et av sine 
akvarier (450 l) til oss. Det har skapt mye 
glede. 
 Dette drifter Silje med alt det som skal 
til, av egen vilje. Og det er en del jobb med et 
akvarium. Det skal holdes rent, skiftes vann, 
vedlikeholdes, sørge for at fiskene får mat 
(også når man selv ikke er til stede), tilføre 
nye fisker, holde miljøet i orden og planlegge 
og gjøre innkjøp.
 Fiskene er blitt en del av miljøet på 
omsorgssenteret. Og de fleste som bor og 
jobber der følger med på fiskene og deres 
ve og vel.
 Det har oppstått mange gode samtaler 
i forbindelse med akvariet. Det å sitte å se 
på et akvarium, med fargerike fisker som 
svømmer rundt i rolig, flott belysning, det gir 
en god ro. Bare prøv det en gang.

Ikke skal man bare sette i gang et prosjekt, 
men man skal også drifte det. Og det gjør 
Silje!
 Hun har søkt 
om frivillighetsmid-
ler fra kommunen 
som hun har fått. 
Midlene  bruker hun 
til å drifte allerede 
igangsatte prosjek-
ter og sette i gang 
nye prosjekter. Ikke 
er det bare selve 
prosjektet som 
trenger planlegging 
og kapital, men 
også alt rundt det.

 I januar 2020 startet Silje opp en strikke-
kafe/strikketreff for de på Omsorgssente-
ret. De møtes hver lørdag ettermiddag for 
å  gjøre håndarbeid, drikke kaffe og spise 
vafler. Strikkedamene hadde lyst til å samle 
inn penger til en musikalsk aften for de som 
bor på Omsorgssenteret. Dette tok Silje i på 
og satte i gang med å organisere. Strikke-
prosjektene lot ikke vente på seg. Det ble 
både prosjekter til salgs og til utlodding, alt 
laget av beboerne selv. Pga. koronasituasjo-
nen ble prosjektet litt amputert mht. salg, 
men noe har det da blitt.

Det ligger loddbøker og oversikt over hva 
som loddes ut på butikkene på Onøy, Lurøy, 
Sleneset, Lovund og Kvarøy. Betaling kan 
skje via Vipps. Dersom man ønsker å betale 
kontant er det bare å ta kontakt med mobil-
nummeret det skal vippses til, så ordner vi 
det.

En annen stor interesse Silje har er hunder. 
Noen av disse har hun oppdratt til å bli 
besøkshunder. Dvs. at de har vokst opp med 
å jevnlig besøke omsorgssenteret og er der-
for veldig komfortable med alt som foregår 
der. Hundene er rolige og lydige, så besøke-
ne gjennomføres på en trygg måte.

 De er stadig med matmor på jobb eller 
bare innom for å hilse på og er et kjært syn 
for mange som bor på omsorgssenteret og 
for oss som jobber der.

Silje har vært en pioner for de andre 
omsorgssentrene rundt om i kommunen når 
det gjelder snedige løsninger, for eksempel i 
setting av poteter. Det at man setter poteter 
i bøtter. Oppnåelig for den enkelte beboer, 
både å sette poteter, følge med i vekstse-
songen og å høste inn. 
 Kan ikke beboer komme til poteten, så 
må poteten komme til beboer. 

Som vi alle vet, så kan været skape utfor-
dringer. Da tilrettelegger Silje for at beboer 
får sette poteten inne i sin egen bøtte, 
bøtten står i vekstsesongen slik at beboer 
kan følge med fra vinduene, og dersom man 
ikke kommer seg ut for å ta opp poteter, så 
ordner Silje i stand inne for å få dette gjort.
 På tidligvinteren dukker det opp hage-
blader med frø, løk og knoller. Da er Silje i 
gang med å planlegge årets flora sammen 
med beboerne.
 Det planlegges, det kjøpes inn og det 
plantes. Det følges med og det beundres. 
Det diskuteres og det spørres. Det skaper 

samtaler og det skaper 
mestring.

Både beboerne og de 
som jobber på omsorgs-
senteret er utrolig glad 
for at vi har Silje hos 
oss. 
     Vi gleder oss til våren 
og hennes nye plante-
prosjekter.
Tekst og foto:  
Hildegunn Harr Sund

Mer enn  
bare jobb  

Silje Iren  
Storheil jobber 
på Lurøy  
Omsorgssenter 

Der har hun alltid hatt 
en interesse for «det 
lille ekstra». 
Hun er kreativ, oppfinn-
som, løsningsorientert 
og genuint interessert 
i å skape godt miljø for 
de eldre der de er.
Hun er glad i å spa i 
jorden, bruke strikkepin-
nene, plukke bær med 
mer. Alt dette overfører 
hun til beboerne, på 
beboernes premisser.

– om 
en ild-
sjel!


