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HINT-LAGET: Disse tre utfordrer Inderøy vidergående i kunnskapskonkurransen om klassisk musikk. Fra 
venstre: Tormod Lånkan, Laila Grendahl og Anders Dalane.

Barnehagetilbudet i Levanger kommune
munen har sagt at alle private 
barnehager skal ha mulighet til å 
søke om utvidelse av antall plasser 
dersom det er behov for en øk-
ning. Ingen privat barnehageeier 
skal favoriseres.
Vi mener kommunen bør gjøre 

våre brukere klar over de mulighe-
ter som finnes i god tid før neste 
opptak og før evt. omplassering av 
barn fra barnehager som legges 
ned finner sted.

På vegne av:
Kårstua barnehage: 
Merete Bøhn-Flatås

Hompetitten barnehage: 
Monika Wikdahl

Kosekroken barnehage: 
Inger Lise R. Mæhla

såpass stor andel av barnehage-
plassene.
Disse utvidelsene er i tråd med 

det kommunen har gitt uttrykk for 
tidligere, det blir sikret framtidig 
rasjonell og økonomisk forsvarlig 
drift med større enheter, samtidig 
som kvaliteten ivaretas. Det er 
flere to-avdelings barnehager i 
kommunen og vi har tro på at det 
er en barnehagestørrelse som har 
livets rett i framtida også i Lev-
anger. Vi har ventelister, som for-
teller oss at foreldrene også velger 
oss små på lik linje med de store.
Vi driver alle våre tre private 

barnehager med god kvalitet og 
særegenhet, som vi mener Lev-
anger kommune er tjent med å 
fortsette samarbeidet med. Kom-

ser fra august 2013. Da kan de ha 
en toavdelings barnehage med 
egen småbarnsavdeling. Dette kre-
ver utbygging, og disse plassene 
kan stå klar til bruk fra august 
2013 dersom de får godkjenning 
og byggestart nå i mars. 
Til sammen tilbyr vi kommu-

nen 19 nye plasser på Skogn fra 
august 2013. Fra før har de tre 
barnehagene til sammen godkjen-
ning for 94 plasser.
Med en utvidelse sikrer vi der-

med også de allerede eksisterende 
plassene på Skogn. Vi regner med 
at kommunen er interessert i at 
disse barnehageplassene skal 
bestå? Vi ser utfordringen med ba-
rnehagedekninga i denne delen av 
kommunen, da vi til sammen har 

Foreldrene har mulighet til å få 
plass til sine barn på Skogn og 
slipper da å flytte til en barnehage 
i et område de i utgangspunktet 
ikke ønsker barnehageplass.
For å hjelpe på situasjonen har 

flere barnehager på Skogn søkt 
kommunen om å få ta inn flere 
barn. Hompetitten barnehage er i 
dialog med kommunen om å søke 
om en utvidelse på fem plasser og 
Kosekroken barnehage har søkt 
om å få fire nye plasser. Dette kan 
gjøres innen de rammene vi har i 
dag og krever ingen utbygging.
Kårstua barnehage har pr. i dag 

godkjenning for 26 plasser, med 
en dispensasjon høsten 2012 for 
30 plasser. De har søkt om en per-
manent utvidelse fra 26 til 36 plas-

Vi ønsker med dette innlegget å 
belyse de mulighetene som eksis-
terer i våre barnehager. Vi har de 
to siste årene sett at det har vært 
stort press på barnehageplassene 
på Skogn. Høsten 2012 var det 
flere som ikke fikk plass på Skogn 
av de som ønsket det. Det løste 
seg imidlertid for noen av disse 
ved at de fikk tilbud i Levanger, 
selv om de helst ønsket et tilbud i 
sitt nærområde.
På Skogn ser vi at Skogtrollet 

stenger sommeren 2013 og de som 
har plass der får tilbud om plass 
ved Marisko sin nye barnehage på 
Nesset. Vi mener det er viktig at 
disse foreldrene blir gjort kjent 
med de muligheter som finnes in-
nen barnehagesektoren på Skogn.  

Klare for
Kontra-
punkt
Husker dere Sten Bro-
man? Neste søndag tar 
Mari Lunnan hans rolle 
som programleder for 
Kontrapunkt.

om klassisk musikk, sendt i peri-
oden 1964-80 og 1985-89. Karis-
matiske Sten Broman, svensk 
komponist, musiker og dirigent, 
var programleder i de første 16 år 
av Kontrapunkt. Han ble en legen-
de med sine kommentarer og sin 
entusiasme for klassisk musikk, 
og gjorde programmet til en seer-
suksess i hele Norden.

Lang erfaring
Mari Lunnan fra Skogn skal fylle 
plassen etter Broman under Kont-
rapunkt på Inderøy. Hun er ikke 
fremmed for dette fra før. Hun har 
flere ganger vært programleder 
for NRK «Nøtteknekkeren», som 
på 2000-tallet var en slags vide-
reføring av Kontrapunkt. Hun har 
årelang erfaring med musikkpro-
gram på NRK P2 og solide kunn-
skaper om klassisk musikk.
Arrangørene forteller at da 

Kjell Hillveg hørte at Mari Lun-
nan skulle være programleder for 
et nytt Kontrapunkt, meldte han 
seg sporenstreks til å være dom-
mer. Han har jobbet med Lunnan 
tidligere, blant annet som dommer 
i «Nøtteknekkeren». Mange huske 
ham fra Kontrapunkt som han var 
med og vant fire ganger, men Hill-
veg har også en lang karriere bak 
seg både som musikkritier, fore-
dragsholder og programleder.

Musikkquiz
Levanger-Avisas lesere har mulig-
hetene til å vinne billetter til Kont-
rapunkt på Inderøy. Sør-Trøndelag 
Orkesterforening har lagd en aktu-
ell musikkquiz. De som svarer på 
den konkurrerer om 10 billetter til 
arrangementet på Inderøy kultur-
hus neste søndag kveld.
Du finner konkurraseopplegget 

på side 20 i dagens avis.

ROGER REIN
97 16 06 28 - roger.rein@levangeravisa.no

Det skjer ikke på TV denne 
gangen, men på Inderøy kulturhus 
der Sør-Trøndelag Orkesterfore-
ning har valgt å legge inn en mu-
sikkonkurranse som del av sin tra-
disjonelle nyttårkonsert på Innher-
red. Dommer er ingen ringere enn 
Kjell Hillveg, som har vært med 
og vunnet den nordiske 
Kontrapunkt-konkurransen hele 
fire ganger.
Lagene som skal konkurrere 

mot hverandre er kvalifiserte mu-
sikkjennere fra Høgskolen i Nord-
Trøndelag og Inderøy videregå-
ende skole. På HiNT-laget stiller 
Laila Grendahl, Tormod Lånkan 
og Anders Dalane. De skal møte 
Jo Lingen Jacobsen, Siv Furunes 
og Jør Tore Haanshus fra den 
videregående skolen på Inderøy. 

Spent på respons
– Vi fikk ideen til dette da vi snak-
ket om å utvikle vår konsert til noe 
mer. Tilbakemeldingen fra de vi 
har snakket med har vært veldig 
positiv. Mange husker har Kontra-
punkt fra fjernsynet og synes det 
høres spennende ut og ta dette inn 
i en kulturhussal. I tillegg til at 
publikum kan følge en spennende 
konkurranse fra salen, har vi også 
lagt inn en egen publikumsoppga-
ve der vi kårer en vinner i løpet av 
kvelden, forteller Johan-Magnus 
Elvemo og Bjørner B. Christensen 
i Sør-Trøndelag Orkesterforening.
For de som ikke helt husker 

Sten Broman og Kontrapunkt, la 
oss ta med noen fakta. Dette var 
en nordisk TV-spørrekonkurranse 

SPENNENDE KONSEPT: Bjørner B. Christensen (t.v) og Johan-Magnus Elvemo i Sør-Trøndelag Orkesterfore-
ning har fått gode tilbakemeldinger på ideen om Kontrapunkt som ledd i nyttårskonserten på Inderøy.

PROGRAMLEDER: Mari Lunnan, opprinnelig fra 
Skogn, skal lose publikum gjennom Kontrapunkt.

DOMMER: Kjell Hillveg vant Kontrapunkt fire gang-
er. Nå er han myndig dommer.


