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Nr. 21/20     6.november  2020          Utgiver Leka kommune  

Streaming av møter i folkevalgte organer  
Leka kommune har nå gjort alt klart til streaming av møter i folkevalgte organer. 

Teknologien er installert og testet. Teknologisk ligger altså alt til rette for overføring av 
møter i formannskap og kommunestyre.  

 
Det første møte som bli streamet, er formannskapsmøte 30. november 2020 kl. 1030. 
Kommunestyremøtene har ikke vært streamet fram til i dag, noe som skyldes situasjonen 

med Covid 19 og begrensninger hva gjelder bruken av kommunestyresalen. Dette er 
ryddet opp i og kommunestyresalen er nå innredet på en måte som gjør det mulig å 

avholde kommunestyremøtene på Lekatun. Neste kommunestyremøte som blir streamet er 
møte 17. desember kl. 1030. 
 

Oddvar Aardahl 
Kommunedirektør 

               

Rulle – Mobil gjenvinningsstasjon 
I november,desember, januar, februar og mars er Rulle på Leka andre tirsdagen i 

måneden. 
 
MNA – Midtre Namdal Avfallsselskap 

Kundesenter: 74 28 17 60, firmapost@mna.no. Åpent: man-fre 08:00-15:30 
               

Ettermiddagstreffet mandag 9.november på Lekatun er 

AVLYST. 
               

Cafèflora – åpningstider 
Mandag – fredag  kl 0930 – 1530  torsdager til 1800. 
Lørdag   kl 1100 - 1500    
               

    

OFFENTLIG BADING HØSTEN 2020: 
Åpningstider: 

Onsdager:   18.00 – 19.00  Familiebading 
    (Barn fra 0 -6 år sammen med voksne) 

   19.00 – 20.00  Åpent for alle 
   20.00 – 21.00  Voksne 

Fredag:   18.00 – 20.00  Åpent for alle 
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                Informasjon fra Leka kommune 
               

INFLUENSAVAKSINERING - LEKA KOMMUNE 
Leka Helsestasjon 
Onsdag 11. November . Kl 10.00 – kl 12.30. 
 
Gutvik bedehus  
Fredag 6. November kl 12.00 – kl 15.00.  
 
Ingen timebestilling , men vi ber dere om å holde avstand i vaksinasjonslokalene til enhver 
tid.  

Ikke møt opp ved feber , luftveisinfeksjon eller karantene . 
 
Helsesykepleier Gunnhild Gutvik (tlf 47051135 )  
               

Kommunalsjef teknisk og eiendom er på plass 
Det er gledelig å kunne informere om at Leka kommune igjen har en ingeniør på plass som 
leder for teknisk og eiendom. Det er en god stund siden ingeniøren var å finne som «fast 

inventar» i Leka kommune. 
Rune Saus (54) går inn i stillingen som kommunalsjef teknisk og eiendom fra og med 2. 
november. Rune som er fra Velfjord, nærmere bestemt Hommelstø, er utdannet ingeniør 

innenfor bygg/miljø fra Høgskolen i Sør Trøndelag. Rune har hatt stillinger som 
prosjektingeniør, prosjektleder og enhetsleder kommunalteknikk i Nærøysund kommune, 

Hatfjelldal kommune og Namsskogan kommune. Rune vil som kommunalsjef inngå i 
ledergruppen og ha kontor på Lekatun.  
 

Vi ønsker Rune hjertelig velkommen – og håper og tror dette blir veldig bra i løsningen av 
utfordringer Leka kommune har på teknisk område! 
 

Oddvar Aardahl 

Kommunedirektør 
               

Ledige stillinger 
 

Barne- og ungdomsarbeider/barnehageassistent  
Leka kommune lyser ut 70 % stilling for barne- og ungdomsarbeider/assistent i Leka 

barnehage for snarlig tiltredelse, og i første omgang med varighet til april 2021. 

 

Arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og egenskaper: 

• DU har sammen med de andre på avdelingen ansvar for å delta på planlegging og 

med dokumentasjonsarbeid 

• DU skal sammen med dine medarbeidere jobbe for et godt arbeidsmiljø 

• DU har humor 

• DU gjennomfører aktiviteter etter barnas alder og modning 

• DU aktiviserer barna i tråd med måneds- og rammeplan 

• DU arbeider for å nå barnehagens hovedmål: Trivsel, trygghet og gode opplevelser 

• DU deltar på møter og kurs som arbeidsgiver pålegger deg 

• DU har god kommunikasjonsevne og norskferdighet 

• DU er fleksibel og løsningsorientert 

• DU tar kontakt med foreldre og har fokus på godt foreldresamarbeid 
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• DU viser omsorg 

• DU kan samarbeide og arbeide selvstendig 

• DU mestrer varierte oppgaver 

• DU behersker relevant dataverktøy 

• DU har kjennskap til Språkløyper  

• DU er bevisst voksenrollen i forhold til god kvalitet  

 
Utdanning: 

• Barne- og ungdomsarbeider/eventuell annen pedagogisk utdanning som gjelder for 

barn i førskolealder. 
 

Pedagogisk leder/barnehagelærer 
Leka kommune lyser ut 100% stilling som pedagogisk leder i Leka barnehage ut 

barnehageåret 2020/2021. 
 

Arbeidsoppgaver, kvalifikasjoner og personlige egenskaper: 
• DU har ansvaret for å lede avdelingen, dette i henhold til Rammeplan for barnehager 

og Lov om barnehager  
• DU har ansvar for positiv «energi» på avdelingen  
• DU og dine medarbeidere skal sammen sørge for et godt arbeidsmiljø  

• DU har humor  
• DU legger til rette for aktiviteter ut fra barnas alder og modning 

• DU er den som tar avgjørelser på avdelinga 
• DU har ansvaret for planlegging og dokumentasjonsarbeid 
• DU leder og veileder personalet på avdelinga 

• DU får med deg personalet, og sammen jobber dere for å nå barnehagens 
hovedmål: Trivsel, trygghet og gode opplevelser 

• DU deltar på kurs og møter som arbeidsgiver pålegger deg 
• DU har god kommunikasjonsevne og norskferdigheter 
• DU er fleksibel og løsningsorientert 

• DU jobber strukturert og har evnen til å jobbe systematisk 
• Du samarbeider godt med andre og er selvstendig. 

• DU behersker relevant dataverktøy 
• DU har nært og godt foreldresamarbeid gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler 
• DU har deltatt på Språkløyper 

• DU er bevisst voksenrollen og ser at den er en viktig faktor for god kvalitet 
 

Utdanning 
• Barnehagelærer  

 

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet hvis det ikke foreligger søkere som 
fyller kravene til utdanning.  

 
Spørsmål kan rettes til styrer Linda Hansen Ekrem, 99697536 
 

 

Lærer 
Da vi er så heldig at kvinnfolk fortsatt føder her på øya, så har vi et vikariat ledig i 
perioden 01.01.2021 til 31.12.2021. Leka kommune lyser dermed ut 100 % vikariat som 

lærer i grunnskolen. 
 

Stillingen er på barnetrinnet så relevant utdanning for undervisning på barne- og 
mellomtrinn legges til grunn for et engasjement. 

 
Spørsmål kan rettes til rektor Jon Einar Kristensen, 947 89 169 
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Felles for stillingene: 
Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som tilsettes i grunnskole og barnehage. 
Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater. 
 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale. 
 

 
Søknadsfrist:17.november 2020 
Søknad sendes: post@leka.kommune.no  

                                    

Leka sanitetsforening  
Velkommen til storsymøte onsdag 11.november kl 19 på Lekatun. 

 
               

Bygdekvinnelaget informerer 
 

26.september gjennomførte Bygdekvinnelaget en "klesbyttedag" på Everks- bygget. 
Mer enn 30 besøkende, kaffe og kaker og hyggelig prat ga god stemning og mange fant 
fine plagg å fornye garderoben med. 

Vi må takke alle som donerte plagg og gjorde det mulig å få til et slikt arrangement. Laget 
takker også for alle donasjoner. Det hørtes ut som at man fant arrangementet nyttig og 

hyggelig og vi skal ikke se bort fra at det blir gjentatt seinere. 
 
22. oktober åpnet laget en utstilling/strikkekaffe i forbindelse med Vrimmel festivalen. 

Vi fikk presentert mye kulturell  og spennende aktivitet som foregår her på Leka. 
Fotoklubben viste bilder på storskjerm , vi presenterte noen av produktene fra Leka 

steinsenter, Lotte Hamlandsø på Vestre stilte ut et utvalg av produkter, lene Reppen 
Grydeland presenterte produkter ,og andre tilbud, Mona Reppen presenterte garn og 

oppskrifter, og spennende og fargerike egg ble presentert av Ilse Johansen. 
Vi viste gamle håndverksteknikker også, Eva Stene spant ull både på gammel og ny rokk, 
og vi viste søm av skinnfell v/ Sigbjørg. 

Vi hadde kaffe og nydelige kaker og hyggelig stemning, men litt skuffende 
publikumsoppmøte. 

 
Etter pause mellom halv seks og halv åtte hadde vi strikkekaffe som vanlig, toppet av 
opptreden av Shantykoret. De stilte opp selv om de manglet noen deltagere og vi som var 

der hadde en koselig "stund". De underholdt bortimot en hel time til glede for oss og fikk 
velfortjent kaffe og kake etterpå. 

 
Vi som var der hadde en fin dag, men i en slik festivaltid er det antagelig vanskelig å 
kordiner tilbudene så det blir noe "overlapping" av arrangementer. Vi burde kanskje finne 

et forum for samhandling om slike ting. 
Uansett , vi trenger å kunne treffes av og til i trygge omgivelser. Så vi håper å fortsette 

med strikkekaffe etter hvert som smittesituasjonen letter. 
 
M.v.h. styret v/ Bitte. 

Bygdekvinnelaget i Leka 
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Gudstjenester og arrangement i Leka sokn  

høsten og førjulsvinteren 2020 
 

søndag, 08.11.      kl 12.00  Lysvåkengudstjeneste i Leka kirke. 

søndag, 06.12.      kl 15.00  Lysmesse /v konfirmantene i Leka kirke. 

torsdag, 24.12      kl 11.30  Julegudstjeneste i Leka kirke. 
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Nyttige telefonnummer      
Leka kommune, servicekontoret  kl. 10.00 – 14.00  tlf  74 38 70 00  post@leka.kommune.no / www.leka.kommune.no 

Publikumsåpne kontorer forøvrig        kl. 10.00 – 14.00   

Lege/ legesekretær   74 38 70 38  kl.1100 – 1200 mandag- fredag 

Legevakt    116117        

Nødnummer legevakt   113          

Politi                  02800      

Nødnummer politi    112 

Brann  110 

Tannlege – Ytre Namdal tannklinikk, Rørvik  74 17 60 20 

Veterinærvakt    74 39 91 66 

Kontakt ved påkjørsel av dyr -Leif Pettersen  95 82 65 28   

Leka sykestue     47 50 86 05 

Hjemmesykepleien     90 11 05 72 

Pasienttelefon, sykestua    47 51 50 10 

Helsekoordinator Brita Myrvold   46 91 87 69 

Helsesykepleier Gunnhild J. Gutvik   47 05 11 35    

Fysioterapeut Arnfinn Holand   99 59 39 67 

Kirkekontor     74 39 54 00  

Sokneprest Donata Faustmann   92 01 24 81 

Kirkeverge Arild Hestø    90 86 08 14 / ah585@kirken.no 

Tilbringertjenesten  og handlerute    07 417 

Leka Taxi AS       40 69 27 00   

Leka vassverk SA,  Arve Haug 91 77 85 43 /Anders Larsen 91 59 66 96 

  

Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor   74 38 26 00 

Skatteetaten;ligningskontor    80 08 00 00 

NAV Leka onsdager kl.1000 – 1400     55 55 33 33  

Politikontakt for Leka: Anne Mette Selnes   48 99 75 54 

Lekaferga      95 73 70 53    

Turistinformasjon      74 39 97 70 

Fjord Viking (hurtigbåt Leka – Namsos)   48 29 45 60 

Midtre Namdal Avfallsselskap   74 28 17 60 

 
 

Neste utgave av Lekaposten kommer om to uker fredag 20. november 

Frist for innlevering av stoff  er mandag 16. november 

Redaksjon: Sissel Haug og Kirsti Hoff, tlf. 74 38 70 00    post@leka.kommune.no 

 
 

AKTIVITETSKALENDER 
NOVEMBER 

Tirsdag 10. Kl 1500-1730 Rulle gjenvinningsmottak NTE-bygg 

Tirsdag 10. Kl 2000-2230 Korøvelse – Leka blandakor Lillehallen 

Onsdag 11. Kl 1900-2200 Storsymøte – Leka sanitetsforening Lekatun 

Mandag 16. Fra kl 9 Henting av papir, mat og plast  

Tirsdag 17. Kl 2000-2230 Korøvelse – Leka blandakor Lillehallen 

Mandag 23. Kl 1800 Turneteatret i Trøndelag – Teskjekjerringas julestri Herlaughallen 

Tirsdag 24. Kl 2000-2230 Korøvelse – Leka blandakor Lillehallen 

Mandag 30. Fra kl 9 Henting av restavfall og matavfall  

Mandag 30. Kl 1030 Formannskapsmøte Lekatun 

DESEMBER 

Tirsdag 1. Kl 2000-2230 Korøvelse – Leka blandakor Lillehallen 

Tirsdag 8. Kl 1500-1730 Rulle gjennvinningsmottak NTE-bygg 

Torsdag 17. Kl 1030 Kommunestyremøte  Lekatun 
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