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LITTERATURARVEN
ETTER KIELLAND
Rådmannen foreslår at Stavanger formannskap slutter seg til
etableringen av et Kielland-senter, hvor det i første fase ansettes en koordinator på Sølvberget, Stavanger kulturhus som
skal koordinere de videre aktivitetene i Kielland-satsingen.
Et av tiltaksmålene i Handlingsplan for
litteratur og ytringsfrihet i Stavanger var
å gjennomføre en utredning om hvordan
litteraturarven etter Alexander L. Kielland
best kan ivaretas. En arbeidsgruppe
foreslår følgende visjon for Kiellandsatsingen:
"En levende forskning, formidling og
dokumentasjon rundt Kiellands forfatterskap - lokalt, nasjonalt og internasjonalt"
Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak
knyttet til dokumentasjon, forskning og
formidling, og kommer med følgende
forslag til prioritering:
- Etablere Kielland-senter på Sølvberget.
- Utredning av lokalisering og innhold i
et eget Kielland-senter, med etablering
innen 2014.
- Utlyse doktorgradsstipend i samarbeid
med Universitetet i Stavanger. Å få gjennomført de foreslåtte tiltakene innenfor forskning, blir etter arbeidsgruppas
mening ett av utredningens viktigste
tiltak. Etableringen av et doktorgradsstipend er et stort økonomisk løft, men
vil gi en positiv ringvirkning på Kiellandsatsingen.
- Utvikle Kielland-nettsted under

Sølvberget KF, Stavanger kulturhus.
- Initiere utarbeiding av undervisningsopplegg for grunnskolen.
- Etablere og utvikle Kielland-bibliografi
på nett.
- Etablere et samarbeidsforum med
Nasjonalt Garborgsenter/andre liknende
sentra.
- Navngi Tusenårsstedet i Stavanger som
Alexander L. Kiellands plass: Det er snart
90 år siden navnegiverne i byen bemerket
at Stavangers berømte bysbarn måtte
få en anselig gate eller plass i byen som
kunne navngis i hans navn
Rådmannen mener at Stavanger kommune i sin videre satsing på Alexander
L. Kielland bør arbeide videre langs de
linjer som arbeidsgruppen har pekt på i
sin utredning. Satsingen innebærer å etablere et Kielland-senter i to trinn. På kort
sikt etableres et senter med en Kiellandkoordinator på Sølvberget, Stavanger
kulturhus, som skal ha til ansvar for å
følge opp de ulike aktivitetene i Kiellandsatsingen. På lengre sikt etableres et eget
og mer selvstendig Kielland-senter.
Formannskapset skal behandle saken 30.
august.

LOKAL
FILMFESTIVAL
Rådmannen foreslår å samarbeide med
Filmfestivalen i Haugesund om utvikling
av en lokal filmfestival i Stavanger og
Sandnes.
Stavanger kommune vedtok Strategisk
Handlingsplan for film i mai 2006.
- En lokal filmfestival kan avvikles i perioden 21- 28 august 2008. Oppstart av en
lokal filmfestival i kulturhovedstadsåret
vil være et varig bidrag til og styrking av
kulturlivet og filminteressen i regionen.,
skriver rådmannen i saksforelegget til formannskapet.
- Stavanger/ Sandnes -festivalen og det
regionale samarbeidet vil gi mulighet for
forankring hos arrangører og organisasjoner som ønsker å bidra til at dette skal bli
vellykket, og et varemerke for byene og
regionen.
Gjennom å velge den foreslåtte modellen vil en kunne oppnå et utvidet filmtilbud til publikum inkludert barn og unge.
En får mulighet til å utvikle en lokal
profil samtidig som vi drar nytte av den
lange erfaring Den Norske Filmfestivalen i
Haugesund har opparbeidet seg.
Samarbeidet vil også bidra til å styrke
regionen filmfaglig gjennom en ny og
unik samarbeidsmodell som utnytter ressursene regionalt både mht. organisering,
programmering og finansiering.

Formannskapet får saken på sitt bord 30.
august.

mer info på www.stavanger.kommune.no

FOR BARN OG
UNGDOM

STØTTEKONTAKTER
OG BESØKSHJEM

Fra og med høsten 2007 vil det bli gitt
tilbud om grupper for barn og ungdom
av psykisk syke foreldre i Stavanger kommune. Tilbudet er gratis og er en del av
Helsestasjons- og skolehelsetjenestens
virksomhet.

I Stavanger er det 103 barn og 137 voksne som trenger støttekontakt, og 50 barn
og unge som trenger besøkshjem. For å
få ned tallene, er Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon nå i gang
med en storstilt rekrutteringskampanje.

Målet med gruppene er å gi barnet/
ungdommen mulighet til å treffe andre
i samme situasjon, gi kunnskap om psykisk sykdom samt styrke barnets/ungdommens mestringsevne og selvfølelse.
Gruppemøtene vil variere mellom samtaler, undervisning og aktiviteter.
Gruppene deles inn etter alder, med seks
- åtte deltakere i hver gruppe. Det vil bli
ti gruppesamlinger a to timer.
Gruppemøtene blir lagt til ettermiddag/
kveldstid.

Senteret tror at mange av kommunens
ansatte kan være en stor ressurs i livene
til de som trenger støttekontakt eller
besøkshjem. En støttekontakt hjelper
et annet menneske til å kunne utfolde
seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og
få mer tro på seg selv gjennom samvær
og aktiviteter over tid. Samværet med
en støttekontakt gir en mer meningsfull
fritid, noe å se fram til og gode minner å
se tilbake på. Vanlig oppdragstid er fire
timer, en ettermiddag i uken. Det at du
blir støttekontakt kan hjelpe et annet
menneske mer enn du tror. For å bli registrert som støttekontakt må du være fylt
18 år og ha en stabil livssituasjon.

Lederne av gruppene har ulik utdanning,
bl.a. helsesøster, barnevernspedagog og
psykolog.
Påmelding til telefon 51 50 80 98 eller
e-post: adm.helsestasjon@stavanger.kommune.no Nærmere opplysninger, tid og
sted oppgis ved henvendelse.

KAPITTEL 07:

KLIMASKIFTE
Om ca en måned arrangeres den årlige
litteratur- og ytringsfrihetsfestivalen
KAPITTEL i Stavanger. Hovedtema for
årets festival er klimaskifte i betydningen
miljømessige forandringer samt politiske
spenninger i Latin-Amerika. Sentrale
spørsmål knyttet til festivalens hovedtema vil bli grundig diskutert i løpet av
festivaldagene 12. - 16. september. Årets
festival retter også et spesielt søkelys
på de mange utfordringer som LatinAmerika står ovenfor.
I tillegg til mer tradisjonelle forfatterarrangement, vil årets festival bl.a. bestå av
fest på Folken, jentekveld på Tou Scene,
visning av dokumentarfilmer, hiphopkonserter, workshops m.m.
Mer om festivalen og gjestene som kommer, kan dere lese på: www.kapittel.com

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i
barneverntjenesten. Et besøkshjem skal
ikke være et ”superhjem”. Det er ikke
nødvendig med sosialfaglig utdannelse
for å bli besøkshjem. Forutsetningene er
at din familien har en stabil livssituasjon
og at dere kan binde dere for minst ett
år. Det er vanlig å være besøkhjem hver
tredje helg. I de fleste sammenhenger
er det å oppleve en trygg og forutsigbar
familiesituasjon hva barna trenger mest.
Et besøkshjem kan være en familie både
med og uten barn, gifte eller samboere.
Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn.
Familien må også ha innlevelsesevne og
forståelse for barns ulike behov og reaksjoner.
Dersom du ønsker mer informasjon kan
du ta kontakt med Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon direkte
på telefon (5191)2774 / 2773 eller 2742.

DRONNING SONJA
TAKKER
Ordfører Leif Johan Sevland i Stavanger
har mottatt et takkebrev fra dronning
Sonja. Hun takker for en vellykket bursdagsfeiring og ber om at hennes takk blir
overbrakt til alle som bidro til at dagen
ble så vellykket.

VEKTREDUKSJON
OG LIVSSTIL
Stavanger kommune har fokus på forebygging, og har nå fått midler til å sette
i gang nye tiltak for å øke fysisk aktivitet
blant ansatte som pr i dag ikke benytter seg av mulige treningstilbud. HMS
seksjonen tilbyr flere ulike opplegg for
vektreduksjon og livsstilsendring. Dette
vil være et redskap for arbeidsgiver til å
forebygge livsstilssykdommer og fravær.
Innhold i kursene
Trening vil foregå både individuelt og
i grupper, over en periode på ca tre
måneder med ca tre økter i hver uke.
Kostholdsveiledning inngår. Treningen vil
foregå på ettermiddag/kveld.
Utvelgelse av deltakere
De interesserte vil bli utvalgt på bakgrunn av medisinske tester og intervju av
kompetent helsepersonell, og det vil bli
utført fysiske tester før oppstart av trening. Utgangspunktet er at deltakerne
er overvektige* og inaktive, og ønsker å
gjøre noe med det. (* body mass index
(BMI) over 30. BMI=vekt(kg): høyde x
høyde (m)
Kostnader
Stavanger kommune dekker i utgangspunktet kursavgiften, ca 5000 - 9000
kroner. Kriteriene for å få dekket hele
kurset er at man er fysisk aktiv i minst
et år etter avsluttet kurs, og at man fullfører hele kurset med mindre særlige
grunner foreligger. Dersom deltakerne
avbryter opplegget underveis vil de
måtte betale halvparten av kursavgiften
selv. Informasjonsmøter vil bli avholdt i
slutten av august.
Innmelding av interesserte/aktuelle kandidater sendes pr e-post til Kjersti Hjelle
eller Olaug M Fjellaker innen 21. august.
Dersom ytterligere spørsmål, ta kontakt
pr telefon 51 50 72 36 (Kjersti Hjelle)
eller 51 50 79 13 (Olaug M Fjellaker), evt
pr e-post.

TIPS
STAVANGERINFO
DU OGSÅ
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