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Stor deltakelse i kommunevåpenkonkurranse 
 

 

Det kom inn mange flotte forslag i idékonkurransen for nytt kommunevåpen. Her er noen av de som ble sendt inn i 
papirformat. 

 

Første runde i jakten på kommunevåpen for Nærøysund kommune ble avsluttet sist fredag da 
fristen for å levere forslag gikk ut. Det var stor interesse for konkurransen og totalt kom det inn 
over 330 forslag.  

 

- Vi er veldig glad for alle de spennende forslagene som har kommet inn, og er veldig imponert over 
kreativiteten blant bidragsyterne, sier kommunikasjonsrådgiver i Nærøysund kommune Morten 
Wengstad, som er en av de som skal jobbe med å finne det nye kommunevåpenet. Han legger til at 



det spesielt er gledelig at mange av skoleelevene i det som skal bli Nærøy og Vikna bidro med mange 
gode forslag. Også voksne bidragsyter kom med mange gode innspill til nytt kommunevåpen.  

 

Har begynt arbeidet 

Det er mulig å se alle de innkomne forslagene satt sammen i en video på Nærøysund kommunes 
facebookside eller på YouTube. Som en kan se der så er det enkelte motiv som går igjen hos flere 
forslagsstillere, det er blant annet en kombinasjon av dagens to kommunevåpen, Nærøysundbrua og 
andre kystrelaterte motiver som hav, fisk og båter.  

Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av politikere, administrativt ansatte og 
ungdomsrepresentanter fra både Nærøy og Vikna som skal velge ut fem finalister som skal bli med i 
en finalerunde i jakten på kommunevåpenet. Gruppen hadde møte denne uken for å gå igjennom 
alle de innkomne forslagene og kutte ned listen noe.  

 

Presenteres på skreifestivalen 

Etter at arbeidsgruppen gikk gjennom forslagene og opprettet en såkalt «shortlist» med de mest 
interessante forslagene så har prosjektledelsen vært i kontakt med designerne Kasia Dyna og Snorre 
Tørriseng som har kommet med sine faglige innspill om forslagene. De har blant annet gitt råd om 
potensial og symbolikk i forslagene. Den første delen av kommunevåpenkonkurransen har vært en 
idékonkurranse hvor det har vært potensialet og ideen som har vært viktigst.  

Nå skal arbeidsgruppas medlemmer jobbe med forslagene hver for seg og møtes igjen den 26. mars. 
Målet er å ha klar de fem finalistene samme uke, og så vil de bli presentert i forbindelse med årets 
Skreifestival den 30. mars.  

 

 

 

På YouTube-kanalen til Nærøysund kommune kan du se forslagene til kommunevåpen. Følg denne linken: 

https://youtu.be/4qM-D0pdJkw 

https://youtu.be/4qM-D0pdJkw
https://youtu.be/4qM-D0pdJkw


Ukens enhet 

Barnehagen er størst 
 

 

Her er de eldste elevene ved Gravvik skole, sammen med lærer Judit Skorstad og Rektor Anne Lise Aunet. Judit har også 
instrumentopplæring for enkelte av Gravvik-elevene gjennom Nærøy kulturskole. 

 

Skolen ved Gravvik oppvekstsenter er den nest minste i Nærøy, og har for tiden sitt laveste elevtall 
noensinne. Men god ettervekst med barn i barnehagen gjør at det om et par år vil bli økning i 
elevtallet igjen.  

 

Ved Gravvik oppvekstsenter så er det for tiden ti elever på skolen, mens det er hele tolv barn i 
barnehagen. Det gjør at det er barnehagen som er den største avdelingen for tiden.  

- Vi vil være ti elever på barneskolen også neste år, men i 2020 så begynner det seks barn i første 
klasse og da er vi 14 elever igjen, forteller rektor Anne Lise Aunet. Da hun begynte som lærer ved 
Gravvik skole på midten av 1980-tallet så var det 54 elever ved skolen. Siden har elevmassen gått 
mye ned. Gravvik skole er i dag i utgangspunktet en udelt skole, der elevene har en del felles 

I nyhetsbrevene framover så vil vi fokusere på de 
mange ulike enhetene i det som skal bli Nærøysund 
kommune. Dette for alle som jobber i den nye 
kommunen skal bli bedre kjent med hele den nye 
organisasjonen der det jobber nesten 1000 personer, 
fordelt på rundt førti enheter.  



undervisning. I noen 
fag blir de likevel delt. I 
inneværende skoleår 
er det ingen 
andreklassinger, for 
øvrig er det mellom en 
og tre elever på hvert 
trinn.  

 

 

 

 

 

 

 

Venter flere i barnehagen 

På skolen er det totalt fire ansatte, fordelt på litt over to lærerstillinger og en stilling som assistent. 
Også i barnehagen jobber det fire personer, blant disse er det en lærling.  

Barnehagen holder til 
i den gamle 
lærerboligen rett ved 
skolen. I tillegg til de 
tolv som går i 
barnehagen nå så 
ventes det ytterligere 
et par barn til i løpet 
av våren. Da nærmer 
det seg fullt i 
barnehagelokalene.  

 

 

 

 

 

 

Treningsrom 

Da er det bedre plass i skolebygget enn i barnehagen. I bygget som ble reist i 1962 så er det tre 
klasserom på rekke og rad. I tillegg er det klasserom, skolekjøkken og gymsal i den andre fløya. Av de 

Det nærmer seg fullt i treet som viser bilde av alle barna i barnehagen. Den dagen vi var innom var det 
12. barnet på plass og i løpet av våren er det ventet ytterligere to barn i barnehagen. 

Gymsalen brukes av både elevene på skolen og barnehagebarna. Barnehagen teller for tiden 
flere barn enn skolen. 



tre klasserommene så brukes ett som et kombinasjonsbibliotek for skolen og grenda, ett er fortsatt i 
bruk som klasserom, mens det siste leies ut til Gråmarka Idrettslag og brukes som treningsrom for 
folk i nærområdet. Dette er et godt brukt tilbud og gjør at skolen også blir brukt på kveldstid.  

For øvrig så er 
skolekjøkkenet 
forholdsvis 
nyoppusset og 
det er også 
lærerrommet. 
Der har de 
ansatte selv tatt 
grep for å male 
og oppgradere 
sitt pauserom. 
Lærerne har for 
øvrig et romslig 
arbeidsrom hvor 
de kan gjøre sitt 
daglige virke.  

 

 

 

Skolekjøkkenet er forholdsvis nyoppusset ved Gravvik oppevekstsenter. 

 

Et av klasserommene ved Gravvik skole brukes for tiden som treningsrom i regi av Gråmarka idrettslag. 



Markerte barnehagedagen med sang og spørsmål 

 

Ordfører Amund Hellesø hadde med seg gitaren og sang sammen med barnehagebarna, i tillegg til at han svarte på 
spørsmål fra dem. 

Tirsdag denne uken ble Barnehagedagen 2019 markert flere steder rundt om i Nærøy og Vikna. På 
Rørvik fikk barnehagebarna stille ordføreren spørsmål om det de lurte på.  

 

Tema for den nasjonale barnehagedagen var i år «Jeg lurer på…». Dagen ble markert på ulike måter i 
det som skal bli Nærøysund kommune, blant annet hadde Kolvereid barnehage sin tradisjonelle 
skreidag i Kulturhuset denne dagen.  

I Rørvik samfunnshus var de fleste barnehagene i Vikna representert på en felles samling. 
Oppvekstsjef i Vikna Trine Kvalø forteller at det var første gang de hadde en slik felles samling. Der 
fulgte de opp temaet for dagen 
med å invitere ordfører Amund 
Hellesø slik at ungene kunne få 
svar på hva de lurte på om 
ordførerjobben. Ellers var det 
felles bespisning med boller og 
kake og de ulike barnehagene 
hadde fått velge sanger de skulle 
synge i fellesskap. Viknas 
musikalske ordfører hadde også 
med seg gitaren og bidro til sang 
sammen med barn og voksne fra barnehagene.  

 

De eldste barnehagebarna fra de fleste barnehagene i Vikna samlet seg 
for første gang på barnehagedagen til en felles samling i Rørvik 
samfunnshus. 



Kom med innspill 
 

Har du tips om noe som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune som kan være 
interessant for flere å lese om, så kom med tips til nyhetsbrevet. Vi prøver også å få ut saker herfra ut 
på nettsiden naroysund.info og på Facebook for å informere innbyggerne om hva som skjer i 
byggingen av den nye kommunen. Det er viktig både for omdømmet for å styrke tilhørigheten til den 
nye kommunen at det kommer jevnlig informasjon om kommunesammenslåingsarbeidet til ansatte 
og innbyggere.  

Det skjer nå mye i ulike deler av kommuneadministrasjonene som kommunikasjonsrådgiveren gjerne 
vil ha tips om. 

Ta kontakt på epost morten.wengstad@naroysund.kommune.no eller på telefon 900 83 474.  

 

 

Husk kommunedagen 
 

Vi minner om at alle kommunalt ansatte må sette av 30. april for å være med på den første 
kommunedagen i regi av Nærøysund kommune.  

Det vil komme nærmere informasjon om hvilken av de to rundene hver enkelt ansatt skal delta på.  

For mer informasjon om dagen, så se nyhetsbrevet fra 8. mars.  

 

mailto:morten.wengstad@naroysund.kommune.no
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