
 

 

 "Fjordpilken" 
 fiskekonkurranse i 
 Kvænangsbotn 

Lørdag 26.mars fra kl. 12.00 - 15.00 arrangeres "Fjordpilken" 
fiskekonkurranse på fjordisen i Kvænangsbotn. Sett av lørdag 26.mars for å 
bli med på årets flotteste fiskekonkurranse ! 
Billettpris: 150,-      Salg av varm mat, pølser, brus, kaffe og kakao. 
Premier:     
• Største fisk             kr. 10.000,- 

• Neststørste fisk      kr. 5.000,- 

• Tredjestørste fisk   Tur-/sportsutstyr til en verdi av 3.000,- 

Trekning på billetten:  
• 1. premie    10.000,- 

• 2. premie      2.500,- 

• 3. premie      2.500,- 

+ masse andre flotte premier som også vil bli trekt på billettene 

Kontaktpersoner:  Pentti V. Halonen (92612173), Rolf Jonassen (92499104).                                                                                  
Pub/"Skrytaraften" på Kvænangsbotn Grendehus fra kl. 21.00           

Kvænangs- 

budstikka 
Utgitt av Kvænangen kommune             Nr. 1 -  mars 2011  

I dette nummer kan du 
blant  annet lese om: 

Hilsen fra ordføreren 
Side 2 

Søknad om stipend 
Side 5 

Orientering om startlån 
Side 3  

Søknadsskjema sommer-
arbeidsplass for ungdom 

Side 4 

INNMELDING SKOLE  
 
Foreldre som har barn som skal begynne i 1. klasse til høsten, bes benytte 

skjemaet på kommunens hjemmeside: 
www.kvanangen.kommune.no.  
Gå inn på Skjema fra A til Å og velg skjemaet ”Innmelding 
skole” som du fyller ut på nettet og sender elektronisk til  
kommunens saksbehandlingssystem. 

Informasjon : Søknad om  
barnehageplass              Side 6 

Informasjon fra Kvænangen 
skytterlag                         side 7  

Lyst på en 
god lunsj ?  
 
Vi selger rundstykker 
og vafler på  møteplas-
sen på Lukas hver tirs-
dag fra klokka 11.00. 
Kom og kjøp !! 
 
Arr: Sonja, frivillige  
hjelpere og psykisk helse 

Søknadsskjema SFO 
Side 8 

Informasjon: Søknad om  
Kulturmidler                   Side 2 

Bergingsbil i Kvænangen  
Viking Redningstjeneste har opprettet stasjon i 
Kvænangen, med egen flakbil. Denne er som en av de 
første i Norge, utrustet med bla eget diagnoseutstyr for 
nyere kjøretøy. Kontakt oss ved problemer uavhengig av 
hvilket forsikringsselskap og medlemsskap du har, vi 
hjelper alle ! 
Vi kan nåes direkte på Vakt tlf 481 90083 (24t) 
eller direkte Alarmsentral Viking på 06000 (24t) 
 
Viking Kvænangen 
Badderen 
9162 Sørstraumen 

Informasjon om TT– kort 
Side 3  

Hilsen fra Alteidet barnehage  
Side 7  Badderen og 

Kjøllefjord 
Fiskemottak AB  
åpner for mottak av 
fisk f.o.m 01.03.2011. 
Mottaket har avtale 
med Skjervøy sjømat 
AS, og vil bli tilsluttet 
avtalen om 
frakttilskudd.  

 
Styret  



 

 

 Kjækan skole markerte samefolkets dag og soldag 
 
Hvorfor feire samefolkets dag og soldag samtidig? Samene er et innslag i vår 
skolehverdag og i vårt nærmiljø, og siden de to datoene nesten faller på samme dag, 
valgte vi å feire dem samtidig. Vi har i den siste perioden lært mye om samene og 
deres kultur. Vi har hørt historier, lært hvordan en bygger lavvo, hørt på ulike joiker og lært 
litt samisk. Onsdag 2.februar hadde vi duodij verksted der alle elevene fikk lage sin egen stállu. Dette var 
en svært populær aktivitet. Den 4. februar samlet vi oss i gymsalen for et felles opplegg der. Det var taler fra både 
ordfører og rektor. Etterpå joiket 9 år gamle Mathis Eira joiken til pappaen sin. Da så vi nok en del fuktige 
øyekroker. Mathis var hos oss i høst og han kommer igjen til våren fordi da flytter de reinflokken sin ut til kysten. 
Etter den flotte joiken så fikk vi lære om ulike kofter: Kvænangen/Loppa og Alta kofta, Gâllevarre kofta og 
Kautokeino kofta. Det var folk fra ungenes nærmiljø som stilte opp med sin flotte kofter og fortalte om 
dem.  Videre ble klassene delt og de fikk besøk av noen av våre gjester og alle fikk hvert sitt memory spill som de 
spilte. Slik lærte ungene seg noen nye samiske ord og fraser. Ole-Mathis, Mathis sin pappa, hadde tatt med seg to 
kjørerein som vi fikk klappe og mate. Til lunch hadde Berit Marie og Sara kokt en nydelig biđus til oss og til 
dessert hadde finskgruppa på skolen lagd solboller. Siden det også var feiring av soldag så måtte vi så klart synge 
noen solsanger. Så da slutter vi med ordene fra Tryggve sin solsang: “Ja, sola kom tilbake hos oss for i år. Den 
lyser opp på himmelen og lover oss ny vår.”  

 Med hilsen fra store og små ved Kjækan skole 

HILSEN FRA ORDFØREREN  
Det går mot vår og lysere tider. Fra kommunens side, 
blir det en spennende vår, der vi blant annet vil  
komme i gang med arbeidet med bygging av nye 
TTPU-boliger i kommunen. Jeg vil med dette forsøke 
å informere litt om dette prosjektet. 
Kommunestyret har vedtatt å bruke arealet som vi 
fikk kjøpt i området mellom idrettsanlegget og 
boligfeltet på ”Mælen” i Burfjord til nye TTPU-
boliger og nye boligtomter. Prosjektet er fullfinansiert 
med lån og tilskudd, inkludert grunnlagsinvesteringer 
og tilrettelegging for nye boliger. Det ble gjort et godt 
arbeid i høst, og foreløpig ser vi ut til å kunne holde 
den optimistiske tidsplanen som innebærer byggestart 
til våren. Organiseringen av arbeidet med egen 
prosjektingeniør har gjort at vi har kunnet drive 
planlegging og oppfølging av entreprenører og 
samarbeidspartnere på en effektiv måte. 
 
Som tidligere nevnt, er reguleringsarbeidet ferdig og 
reguleringsplanen tilsier at det blir bygget 12 
leiligheter med fellesareal  som blir det nye TTPU-
bygget. Disse leilighetene skal ivareta behovet for 
bolig for brukerne, og de fleste leilighetene blir 
bygget med dette som formål. Det vil også gi bedre 
muligheter for avlastning, og noen av leilighetene vil 
ha en litt annen utforming og kunne brukes av beboere 
som i mindre grad trenger hjelp og tilsyn. Bygget gir 
også mye bedre arbeidsforhold for de ansatte, med 
muligheter for garderober, vaktrom og arbeidsrom 
som vi til nå ikke har kunnet tilby. Jeg vil i denne 
sammenhengen rose og takke både brukere, pårørende 
og ansatte som har holdt ut under meget kummerlige 
forhold i dagens TTPU-bygg. 
 
 
 

 
Kommunestyret har videre bestemt at det nåværende 
TTPU-bygget skal bygges om til  dagsenter til bruk 
for både TTPU-tjenesten og psykiatrien. Her vil 
brukerne få muligheten til å være med på aktiviteter 
som innbefatter både fysisk trening, arbeid og 
fritidsaktiviteter.  Byggene skal utformes i samarbeid 
med ansatte, brukere og pårørende, og rådet for 
funksjonshemmede har gjennom kommunestyrets 
vedtak fått en egen rolle i planleggingsarbeidet. 
 
Til sammen vil denne nysatsingen medføre en sårt 
tiltrengt heving av tilbudet til brukerne og vil gi den 
kvaliteten på tjenestene som kommunen både ønsker å 
gi og er pålagt å gi. 
Vi har også store forhåpninger til plasseringen av det 
nye Stormo II-feltet. Med nær tilgang til idrettsanlegg, 
skole og barnehage tror vi at dette også kan bli et 
attraktivt byggefelt for nyetablerere i kommunen.   
Den nye gangbrua over Burfjordelva, gjør også at vi 
får sikrere gang- og sykkelstier til butikker og 
sentrumsfunksjoner. 
 
En annen viktig sak for innbyggerne i Kvænangen, er 
den nye eiersituasjonen for Jøkelfjord Laks, der de 
lokale eierne har valgt å selge selskapet. De nye 
eierne har vært i kontakt med oss som kommune, og 
gitt meget tydelige signaler på at de ønsker å 
opprettholde og aller helst utvide virksomheten i 
Jøkelfjord. Vi er derfor optimister med tanke på den 
nye situasjonen, og det er helt 
sikkert at et godt samarbeid er 
avgjørende både for bedriften, de 
ansatte og alle oss innbyggere! 
 
Med hilsen 
John Helland 
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ORIENTERING OM STARTLÅN FRA KOMMUNEKASSEN 
 
Kommunen låner midler fra Husbanken for videreutlån til bl.a. reparasjon av eldre 
boliger, oppføring av bolig, toppfinansiering av bolig, og refinansiering av dyre private 
boliglån. Ordningen er behovsprøvd, dvs. at søkere skal ha forsøkt alternativ finansiering 
før kommunen kontaktes. 
 
Priser Startlån fra 2011:  
Etableringsgebyr (uansett lånebeløp)                   kr. 1.500,-  pr. lån 
Depotgebyr                                                                  kr.     500,-  pr. lån 
Endring av sikkerhet for lån, pr.vikelse m.m.      kr.     500,-  pr. lån 
Startlån-komm.adm. "byggelån"                     min.     kr.  1.000,- pr. lån    eller  1/4% av byggelån 
Termingebyr                                                    mnd.    kr.       36,- 
 
For øvrig beregner kommunen et rentepåslag på 0,25% på Husbankens rentesats. 
 

Kvænangs- 

budstikka 

Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
Tlf  77 77 88 00, Faks 77 77 88 07 
Manus og bilder sendes til 
postmottak@kvanangen.kommune.no 
 
Søk for mer informasjon på  
www.kvanangen.kommune.no 
 
Ansvarlig redaktør:  Liv-Wigdis Smith  
 
Redaktør:  Anne Berit Bæhr  
 
Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 
 Trine Sølberg 
 Lillian Soleng 
 Dagfinn Pedersen 
 Bernt Mathiassen 
 Rita B. Pedersen 
 
Utgivelse den 1. mars, 1. juni, 1. sept. og  
1. desember.  
(Forbehold om endringer.) 
Frist for innlevering av stoff er 10. måne-
den før. 
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KULTURMIDLER—Søknader fra lag og foreninger 
 
 
Skal du søke på kulturmidler?  
Fristen er 30.april 2011 for å sende inn søknad. 
Søknaden sendes elektronisk til kommunen gjennom 
saksbehandlingssystemet. 
 
For å finne søknaden må du gå inn på 
www.kvanangen.kommune.no på internett,  
der finner du en fane som heter ”Tjenester” i venstre kolonne.  
Nederst i den fanen står det ”Skjema fra A-Å”. Trykk deg inn der,  
og under bokstaven K finner du ”Kulturmidler”.  
Så fyller du ut skjemaet direkte på nett og sender det inn elektronisk. 
Vedlegg som regnskap, årsmelding og budsjett kan her legges ved 
dersom du har det på  
maskinen din, eller det kan ettersendes pr.post/leveres direkte. 
 
Dersom du ikke har tilgang til datamaskin eller ikke får noen som kan 
hjelpe deg med dette, så kan du også kontakte Kulturkontoret, enten 
ved å ringe 77778832 eller du kan komme innom for å få hjelp.  

TT-KORT- TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE 
 
Søknadsrunde for 2-halvår 2011. 
Funksjonshemmede som ikke kan  bruke ordinær kollektiv transport, kan søke om TT-kort. 
Denne søknadsrunde gjelder nye brukere og de som har godkjenning som utløper 30. juni 2011. 
 
Eventuelt godkjenning vil være gyldig 01.07.2011-30.06.2013. TT-kort brukere som har godkjenning til 

31.12.2011 skal søke på nytt i neste søknadsrunde (søknadsfrist 1.oktober 2011). 
Søknaden med legeerklæring sendes innen fristen til din bostedskommune. 
Søknadsskjema og kriterier for brukergodkjenning fås hos NAV Kvænangen. 
Du finner også søknadsskjema på www.tromsfylke.no.   Søknadsfrister: 1. mai og  
1. oktober 2011 

Fysioterapipraksisen BTL – Back to life i 
Burfjord stenger f.o.m. 01.05.2011.  
Fysioterapaut Renate Wiik , tlf 48036006  



 

 
4  Kvænangsbudstikka Mars 2011  

SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM 
Kvænangen kommune har avsatt midler til sommerarbeid for ungdom.  
Ungdom hjemmehørende i Kvænangen kan få 3 ukers arbeid i kommunen. 
 
REGLER FOR TILDELING: 
Adm.utvalget har bestemt at ved uttak skal disse kriterier legges til grunn: 
 
1. Det skal gis arbeid til like mange gutter som jenter. 
2. Søker som søkte i fjor og ikke fikk, skal prioriteres foran søker som fikk i fjor. 
3. Elever som går ut av 10.klasse samt personer opp til 19 år kan søke. 
 

——————————////—————————- 

SØKNADSSKJEMA FOR SOMMERARBEIDSPLASSER 
Søknaden sendes Kvænangen kommune, v/Ungdomsleder, Servicekontoret, 9161 Burfjord 

innen 18.05.  
 
Navn:…………………………………………………………Tlf.:……………………E-post: …….……………………………….. 
 
Adresse:……………………………………………………………...         Fødselsdato:……………….... 
 
OPPLYSNING OM SKOLEGANG/TIDLIGERE JOBBER: 
 
Avsluttet 10.klasse i (årstall)…………………….     Sertifikat for bil:  Ja……..  Nei……... 
 
Etter 10.klasse: (før opp skolegang, evt.arbeid) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tidligere sommerjobber hos og når: 
 
………………………………………………………………………..   Varighet…………………………………….. 
 
………………………………………………………………………..   Varighet…………………………………….. 
 
………………………………………………………………………..   Varighet…………………………………….. 
 
Velg ved å krysse av den type arbeid som du (helst)  søker på: 
Vær oppmerksom på at de ønsker du setter deg opp på kan bli forandret etter behov. 
 
Teknisk etat/Maling/Ute/Grønt arbeid ………… Gargo sykehjem ……… Annet (det kommunen har behov for)……. 
 
 
Prioriter tidsrom du ønsker å arbeide med 1 som høy este prioritet og 3 som laveste prioritet: 
 
Juni/juli:…………     Juli:…………     Juli/august:……….. 
Vær oppmerksom på at tidsrommene du ønsker kan bli forandret. Dersom det er veldig mange søkere vil man vurdere å 
gi to uker arbeid til hver slik at flere får tilbudet. 
 
Er det noe annet arbeidsgiver bør være oppmerksom på vedrørende deg og din søknad: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Gi beskjed til kommunen/ungdomsleder dersom du får annen jobb etter å ha søkt på sommerjobb i kommunen. 
 
 
Dato:___________________ Underskrift:_____________________________________________________________ 
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SØKNAD OM STIPEND 
Søknadsfrist 15 Mars 

 NAVN          ADRESSE 
 
FØDSELS/PERSONNUMMER      BANKKONTONUMMER 
 
 
ELEV VED         SKOLEÅRET 
 
Under henvisning til reglene i pkt. 5 bes opplyst om du mottar lønn eller annen godtgjørelse 
under skolegangen. Gjør rede for hva slags godtgjørelse. 
 
 
 
 
————   ———————————-   ———————————————
————- 
dato     underskrift      dato/skolens stempel/skolens underskrift 
 
 
REGLER FOR TILDELING AV STIPEND: 
 
1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen 
kommune, 
og som er elev i den videregående skole. 
 
2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Utvalg for Oppvekst/omsorg etter inn-
stilling fra 
rådmannen og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. 
 
3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste 
eller 
svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres. 
 
4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet. 
 
5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller 
mottar 
økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. 
 
6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen. 
 
7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssa-
ker. 
 

Søknad sendes: Kvænangen kommune 
Servicekontoret, 9161 BURFJORD 

Merknad: Det er ønskelig fra kommunekassens side at bankkontonummer oppgis for at de tryggere og raskere skal 
kunne sende ut stipendet. Ved utsending over postanvisning tar det ca. 1 uke ekstra, samt dersom blanketten 
blir borte i posten, ytterligere ukers ventetid. 

SØKNAD OM STIPEND 
Søknadsfrist 15 Mars 

 NAVN          ADRESSE 

 
FØDSELS/PERSONNUMMER      BANKKONTONUMMER 

 
 
ELEV VED         SKOLEÅRET 

 
Under henvisning til reglene i pkt. 5 bes opplyst om du mottar lønn eller annen godtgjørelse under skolegangen.  
 
Gjør rede for hva slags godtgjørelse. 

 
 
 
 
————   ———————————-   ———————————————————- 
dato     underskrift      dato/skolens stempel/skolens underskrift 
 
 
REGLER FOR TILDELING AV STIPEND: 
 
1. Det er bevilget et beløp over kommunens budsjett til stipend for borteboende ungdom hjemmehørende i Kvænangen kommune, 
og som er elev i den videregående skole. 
 
2. Det bevilgede beløp deles i to like deler som fordeles i vår– og høstsemesteret av Utvalg for Oppvekst/omsorg etter innstilling fra 
rådmannen og etter forutgående kunngjøring i lokalpressen. 
 
3. Stipendet tildeles ungdom inntil fylte 25 år i utdanningsåret. Ved avbrudd i utdanningen pga militærtjeneste/siviltjeneste eller 
svangerskap kan stipendet ytes inntil fylte 26 år. I slike tilfeller skal avbruddet dokumenteres. 
 
4. Stipendet tildeles elever som tar utdanning med heltidsstudium av minst ett semesters varighet. 
 
5. Stipendet er ikke behovsprøvd, dog tildeles ikke stipend til ungdom som har fri utdanning eller som hever lønn og/eller mottar 
økonomisk ytelse fra det offentlige under utdanningen med unntak av stipend fra Statens Lånekasse for utdanning. 
 
6. Søknad om stipend skrives på fastsatt søknadsskjema med bekreftelse fra skolen/utdanningsinstitusjonen. 
 
7. Avslag på søknad om stipend kan ankes innen klagefrist fastsatt i gjeldende lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. 
 

Søknad sendes: Kvænangen kommune 
Servicekontoret, 9161 BURFJORD 

Merknad: Det er ønskelig fra kommunekassens side at bankkontonummer oppgis for at de tryggere og raskere skal 
kunne sende ut stipendet. Ved utsending over postanvisning tar det ca. 1 uke ekstra, samt dersom blanketten 
blir borte i posten, ytterligere ukers ventetid. 
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Småplukk fra Kommunestyrets møte den 15.12.10. 
 
Nye retningslinjer for kommunalt næringsfond ble ve dtatt. Kommunen mottar årlige tilskudd fra 
fylkeskommunen til nærings-/utviklingsformål og retningslinjene ble justert. 

Ordningen med rekrutteringsstipend ble evaluert  og det ble gjort justeringer som medfører noe 
reduksjon på hvem som kan få stipend. 

Opptak av Startlån på kr 8 mill ble godkjent.  Midlene videreutlånes til innbyggere som trenger lån til 
kjøp av- og utbedring av bolig. 

Godgjørelsene til ordfører og varaordfører  ble justert til hhv kr 500 000 og kr 46 500. 

Instruks for vaktmestertjenesten for praktisk hjelp  i hjemmet  ble justert. Denne stillingen brukes i det 
vesentligste til montering og justering av hjelpemidler. 

Innføring av papirløse politikere.  Fra 01.01.12 vil det bli kjøpt inn PC'er til politikerne og det blir slutt på 
utsending av møtepapirer.  

Kommunens tilskudd til VTA-plasser  ved Kvænangen Produkter økes med 25 %. 

Salg av kommunale eiendommer.  Det ble vedtatt å selge en gammel lærerbolig i Reinfjord og det 
gamle trykkeriet i Burfjord. 

Tomtesalg til Kvænangen Produkter.  De fikk kjøpe tomta rundt bygget i Badderen, tidligere leide de 
denne av kommunen. 

Budsjett 2011 og økonomiplan 2012-2014. I budsjettet for 2011 ble det vedtatt en rekke innsparinger 
for å få plass et budsjett i balanse. Det er ingen sektorer som blir spesielt hardt rammet og innsparingene 
er jevnt fordelt på så å si alle.  

ORIENTERING TIL FORELDRENE OM BARNEHAGESØKNADER  
Barnehageplassen er innvilget fast enten til plassen blir sagt opp av foreldrene, eller til  
barnet begynner på skole.  De foreldre som har fått innvilget midlertidig plass vil bli tilskrevet 
fra skolekontoret om at de må søke på nytt.  De foreldre som ikke har plass i barnehage 
må søke om plass innen 15. mars. Barnehageplass kan søkes på internett på 
www.kvanangen.kommune.no.  Gå inn på venstre side under Tjenester, og velg  

menypunktet ”Tjenester fra A til Å” og velg deretter ”Barnehage—ny plass, endring, utmelding”. 
De som ikke har tilgang til internett, kan be om søknadsskjema i barnehagen, eller ved å kontakte   
Servicekontoret eller oppvekst og kulturkontoret. Tlf.: 77 77 88 00 / 77 77 88 30 
                                          

ORIENTERING TIL FORELDRENE OM PLASS I SFO  
Plass i SFO må søkes hvert skoleår. Vi ber spesielt om at foreldrene er nøye med utfyllingen av tidsrom 
de dager det er behov for plass. Søknader vi ikke kan behandle blir returnert. Søknadsskjema finnes på 
side 8 i denne utgaven av Budstikka. Du kan også be om å få skjema i barnehagen eller ved å kontakte 
Servicekontoret eller oppvekst og kulturkontoret, tlf.: 77 77 88 00 / 77 77 88 30 

 
Søknadsfrist: 15.mars 2011                                     Oppvekst– og kulturkontoret 

 

Sommermarked 2011 
Som tidligere år planlegges det et sommermarked i Burfjord hvor handelsstanden er 
hovedaktørene.  I denne sammenhengen ønsker vi at de som vil ha stand og selge produkter 
under markedsdagene tar kontakt med : Anne Berit Holst på: anne@finnmarkskollektivet.no 
evt. 78444530. Pris for standleie vil i år være på kr. 500,-. Det vil bli satt opp salgsboder som 
forrige år.Vi ønsker også at lag/foreninger som kunne tenke seg å arrangere noe i forbindelse med 
sommermarkedet tar kontakt. Dette være seg en aktivitet av et annet slag eller fest/pubaften.  NB! dette er 
første helga etter St. hans ☺ flott mulighet!! Sommermarkedet 2011 vil bli avholdt i uke 25, fredag og lørdag 
24-25.06.11                       Stiftelsen Finnmarkskollektivet 
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Beach party i Alteidet barnehage januar 2011 
Her får dere se noen bilder fra dagen vår i ”Syden”☺. 

 
Her i Alteidet barnehage savner vi sommeren. Etter en 
lang, lang kuldeperiode fant vi ut at vi skal ”leke” at vi 
er i ”Syden”. I den forbindelsen arrangerte vi Beach 
party midt i vinterkulda. 
Ungene var med på å lage soler, palmer og 
blomster som vi pyntet barnehagen vår med. Så 
nå kunne det bare være kaldt ute, for inne hadde 
vi i alle fall det godt og varmt. 

Vi fylte opp bassenget og ungene tok frem badeklær, solhatt og solbriller for 
nå skulle vi bli brun. 
Vi begynte festen med en aldri så liten ”drink” i kafeen sammen med noen 
deilige frukter, og selvfølgelig is som hører med i varmen. 

 

Etter kafé besøket var det på tide å ta seg en dukkert, det var jo så varmt, sola 
steikte på himmelen. Vi storkosa oss og barna ville nesten ikke opp av vannet. 
Men vi måtte jo det etter en stund�. 
For da var det på tide med en aldri så liten matbit igjen.  
Vi dro på kafeen og der fikk vi servert chips med en 
liten ”drink”, må jo ikke glemme å drikke når det er 
varmt☺. Ja, som dere skjønner så hadde vi det bare helt 
fantastisk på denne lille reisen vår. 
 

En ”sommer” hilsen fra små og store i Alteidet 
barnehage. 

Informasjon fra KVÆNANGEN SKYTTERLAG 
I mange år hadde vi problemer med rekruttering av unge skyttere.  
Vi bestemte i 2010 at det skulle satses på de unge i kommunen ved å bygge en innendørs 
miniatyrbane. Vi fikk bruke kjelleren på Sørstraumen klubbhus, sammen med 
Kvænangen pistolklubb. Der jobba vi en god del dugnad, for anlegget måtte restaureres 
og utstyr måtte investeres. I den forbindelse vil vi sende en stor takk til vårt næringsliv i 
kommunen som har sponset en god del av kostnadene i forbindelse med restaurering og 
utstyr. - Jøkelfjord laks a/s. - Kvænangen kraftverk. - Sørstraumen handel. - 
Fagforbundet. - Kvænangen kommune. Uten dere ville dette prosjektet blitt mye 
vanskeligere for skytterlaget. Tusen takk! 
 
Som vi håpet på resulterte dette i økt aktivitet. Vi startet opp med skyting i mars 2010. Mange unge aspiranter møtte opp 
jevnlig en gang pr. uke. På det meste var det 15 stk. på skytetrening. På sommeren var det pause, men vi startet opp igjen 
i november og vi holder fortsatt på. Det vil være aktivitet en gang i uka frem til påske, etter det starter utesesongen. 
 
Målet for år 2011 er å få de unge til og delta på skytterstevner i Troms skyttersamlag.  
Vi har allerede 2 aspiranter og 1 rekrutt som har deltatt på miniatyrstevner i år, men vi har stor tro på at flere følger etter.  
Vi må også fornye oss på utstyrsiden. I forbindelse med denne ungdomssatsningen står vi foran nye utfordringer og nye 
investeringer.  

To nye junior våpen skal kjøpes inn.  
To miniatyr ombyggingssett, samt bekledning som skytterjakker og hansker. 
Denne innvesteringen vil beløpe seg på ca. 50.000 kr.  

I den forbindelse håper vi på fortsatt støtte fra næringslivet. Ny forespørsel om sponsing vil bli sendt ut. I tilfelle noen vil 
støtte oss på direkten, har vi konto nr. 4740.33.04650. 

 
MED SKYTTERHILSEN FRA KVÆNANGEN SKYTTERLAG  
v/Stein Gjøran Larsen, Formann 
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SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING  
I KVÆNANGEN KOMMUNE 

Konfidensielt 

 
Jeg/vi søker om plass i skolefritidsordningen ved _______________________________________________ skole for 
 
 
________________________________________ som går i ___________ klasse skoleåret _________/___________ 
 
I tidsrommet 1/8—31/7 (barnehageår) (Der SFO er i barnehage og plass ønskes hele året) 
 
I tidsrommet ca 20/8—20/6 (Tilbudet kan variere fra skole til skole) 
 
 
OPPHOLDSTID: 
 
Mandag: kl.___________ til kl.________ og  kl.__________ til kl._________ 
 
Tirsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Onsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Torsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Fredag: kl.___________ til kl._________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Til sammen __________________timer pr. uke.         
 
BAKGRUNN FOR SØKNADEN: 
 
Barnets foresatt(e) er:   (kryss av) 
 
     Enslig forsørger    Enslig forsørger i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Begge foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     En av de foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Barnet er anbefalt av sakkyndig (vedlegg uttalelse fra PPT, lege, helsesøster o.l) 
 
     Sykdom i hjemmet (vedlegg uttalelse fra lege, helsesøster) 
     
      Andre forhold (beskriv)__________________________________________________________________________________ 
  
Barnets foreldre/foresatte: 
 
Mors navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.nr.:  __________________________________________ 
 
Fars navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.:  __________________________________________ 
 
Jeg/vi erklærer at ovenstående opplysninger er riktige: 
 
____________________________  _______________________________________________________________ 
       Sted/dato        Foresattes underskrift 
 

SØKNAD OM PLASS I SKOLEFRITIDSORDNING  
I KVÆNANGEN KOMMUNE 

Konfidensielt 

 
Jeg/vi søker om plass i skolefritidsordningen ved _______________________________________________ skole for 
 
 
________________________________________ som går i ___________ klasse skoleåret _________/___________ 
 

I tidsrommet 1/8—31/7 (barnehageår) (Der SFO er i barnehage og plass ønskes hele året) 
 
I tidsrommet ca 20/8—20/6 (Tilbudet kan variere fra skole til skole) 
 

 
OPPHOLDSTID: 
 
Mandag: kl.___________ til kl.________ og  kl.__________ til kl._________ 
 
Tirsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Onsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Torsdag: kl.___________ til kl.________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Fredag: kl.___________ til kl._________ og kl.__________ til kl._________ 
 
Til sammen __________________timer pr. uke.         
 
BAKGRUNN FOR SØKNADEN: 
 
Barnets foresatt(e) er:   (kryss av) 

 
     Enslig forsørger    Enslig forsørger i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Begge foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     En av de foresatte i arbeid/under utdanning utenfor hjemmet 
 
     Barnet er anbefalt av sakkyndig (vedlegg uttalelse fra PPT, lege, helsesøster o.l) 
 
     Sykdom i hjemmet (vedlegg uttalelse fra lege, helsesøster) 
     
      Andre forhold (beskriv)__________________________________________________________________________________ 
  

Barnets foreldre/foresatte: 
 
Mors navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.nr.:  __________________________________________ 
 
Fars navn: __________________________________________ Fødsels-/personnr.:___________________________ 
 
Adresse: __________________________________________ Postnr./poststed:_____________________________ 
 
Tlf.:  __________________________________________ 
 
Jeg/vi erklærer at ovenstående opplysninger er riktige: 
 
____________________________  _______________________________________________________________ 
       Sted/dato        Foresattes underskrift 
 

SØKNADSFRIST VED HOVEDOPPTAK: 15.MARS 
SØKNADEN SENDES: Kvænangen kommune,  Servicekontoret, 9161 BURFJORD 


