
Engasjerende  - Optimisme

Oversikt over prosjekt/ 
arbeidsgrupper etter 
inspirasjonshelgen 

Gjennomførte møter / tema Neste 
møte

Forankring i 
kommuneplanens 
samfunndsdel

1 Ungdom og barn
Skape treff og aktivitetssted for unge og 
voksne ungdom 
Motivere ungdom til å ta initiativ til å skape 
aktivitet
Dans for bedre trivsel
Samarbeide på tvers

Kontaktperson Frivillighetssentralen Maj Britt 

Dansekurs
Utearrangement på torget under martnan 
for ungdom.
Cat walk med Redesign, Gina Tricot, B-
young, råd og tips om sminke i juni
Rennebu 62 gr Nord
Reklamefilm for ungdom 
Quis-kvelder på Frivillighuset
Hobby gruppe for ungdom  (redesign, 
Scrap-book, hår og sminketips 

Frivillighuset
29. april 
Kl 19.00

Det skal være attraktivt 
å bo i Rennebu 

Kultur og fritid

2 Lærlingeplasser
Bearbeide kommune og næringsliv til å se 
muligheten for å få til lærlingestillinger

Kontaktpersoner: Anita B. Gunnes og Britt 
Tone Berntsen

Rådmannen vil opprette tre nye 
lærlingeplasser fortrinnsvis innen helse og 
omsorg.
Ønsker å gi muligheter for arbeid i 
Rennebu

Barn og unge skal gis 
gode 
utviklingsmuligheter i et 
stimulerende 
læringsmiljø

Legge til rette for et helhetlig 
opplæringsløp fra barnehage 
til videregående skole
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3 LUR (LandbruksUngdom i Rennebu)
Hensikten med LUR er å skape blest, samhold, 
engasjement og sosiale aktiviteter, slik at flere 
og flere ser mulighetene og alt det positive ved 
landbruket i Rennebu.

Kontaktperson Lars Arne Havdal, Erik 
Kvam,  Berit Kristin Staverløkk

LUR har erfart at ungdommene flytter ut 
av kommunen for å ta utdannelse og 
kommer ikke tilbake. 
Aktiviteter: fagturer, tur til 
landbruksmessa, kalender med bilder, 
sommerfest, egen nettside, holde kontakt 
på tvers.

Ønsker å vise fram hele landbruket både 
det tradisjonelle med seterdrift, 
tilleggsnæring ølbrygging
Skape et nettverk for alle interesserte. For 
å skape et miljø som kan være med på at 
ungdommen kommer tilbake.

Ønsker å stimulere til bosetting på 
landbrukseiendommer

Det skal være attraktivt 
å bo i Rennebu

Tilrettelegg for og stimulere 
til fast bosetting på 
landbrukseiendommer

4 Samkjøring/samarbeid 
Opplevelsestilbudet

Få til samarbeid mellom småskalaprodusenter 
og opplevelsesnæringen.
Få informasjon om Nerskogprosjektet.
Nettsted
Få til et treff for potensielle 
kunstnere/håndtverkere

Kontaktperson Siri Kulseng Wikan

Ønsker å holde et møte med kommunen, 
turistkontoret, Næringsforeningen og ulike 
småetablerer av opplevelsesnæring 
( turisme, småskala, opplevelser og 
aktiviteter i Rennebu.)  
Tema: markedsføring og informasjon om 
behov.
Stormøte med alle involverte.

Snart Vi ønsker et aktivt og 
allsidig næringsliv
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5 Vertspersoner til nyinnflytta Rennbygg

Samle vertspersoner og helseministre
Utvikle vertsideer

Kontaktperson Astrid Ø. Kjeka

Utvikle velkomstpakke (Brev fra
ordføreren, gratis abb. Opdalingen i to 
mnd, blomst, gobakst, kulturminnekart, 
billett til REnnebumartnan med mer)  
Bli-kjenttur i kommunen 

Arrangere flerkulturell kvel dpå Rennebu 
bygdemuseum en bygdafest for nye og 
gamle bygdafolk

Meslo
26.april 
Kl 20.00

Det skal være attraktivt 
å bo i Rennebu
Utvikle vertskapsrollen 
overfor nye innbyggere

6 Positiv holdningsendring –
Oppmuntringskultur

Bli ei optimistbygd
Positiv holdningsendring i hele kommunen, 
både blant innbyggere og i administrasjonen
Positive møter 
Optimist-møte med grendelagene, styret og 
administrasjonen i kommunen

Kontaktperson: Toril Dulum mfl

Invitasjon til alle grendelagene 
Hvordan sammen dra lasset mot en 
realisering av Rennebu 3000.

Møte 15.04.

Det skal være attraktivt 
å bo i Rennebu
Videreutvikle kulturlivet og 
aktiviteten i frivillige lag og 
organisasjoner.

7 Idefødestue med jordmor og 
kuvøseavdeling

Et sted der en kan få hjelp til å utvikle sin ide 
fra tidlig stadium. 
En arbeidsplass med damer som har kunnskap 
innenfor design, markedsføring, økonom og 
teknisk utdannelse.

Kontaktperson Knut Ingolf Dragset

Første møte  
16. april

Vi ønsker et aktivt og 
allsidig næringsliv
Samarbeide med forsknings- og 
utdanningsmiljø 
Satse på næringer med behov 
for høy kompetanse
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8 Etablere treningssenter
Samle eksisterende treningstilbud 
Finne lokale

Kontaktperson Vernoika Pedersen

Det skal være attraktivt 
å bo i Rennebu

9 Verdens beste kaffeavtale på
nærbutikken

Bruk tid på nærbutikken gjennom handel og 
sosiale happenings
Lage spesielle kaffedager (latte, ekspresso, 
cappucino)
Utvikle kaffevimpel

Kontaktperson Tora Husan og Erik Kvam

Skal snart ut til butikkene
Ønsker å få aktivitet ute i butikkene for at 
innbyggerne skal bruke nærbutikkene.

Viktig at vi ser verdien av å stammen for å 
opprettholde det etablerte

I løpet av uke 
15

Det skal være attraktivt 
å bo i Rennebu

10 Etablere møteplass på det nye og flotte 
torget

Kontaktperson Håvard Rogogjerd, Øyvind 
Kjeka, Veronica Pedersen

Behov for lokaler
Samarbeid med de etablerte bedriftene på 
torget – Spesielt samarbeid med BIRKA 
og Turistkontoret
Søker å selge lokale produkt

Har hatt flere 
møter og 
behov for 
flere..

Det skal være attraktivt 
å bo i Rennebu
Vi ønsker et aktivt og 
allsidig næringsliv


