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Annonse:

May Alice Aannø, Lillian Bakøy og Ola Marius Bragstad var i full gang med en 48-timers hjemmeeksamen i rommet som er gjort om til lesesal
ved biblioteket på Brekstad.

- Godt å ha noen å snakke med
Dette biblioteket har opprettet lesesal for studenter og skoleelever.
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- Det er mange fosninger som sitter hjemme og arbeider med studier. Her
kan man få arbeidsro, samtidig som man får jobbe i et miljø, sier
biblioteksjef Hanne Tøfte ved Ørland folkebibliotek om bakgrunnen for
opprettelsen av lesesalen.
48 timers eksamen
Da lokalavisa stikker innom sitter May Alice Aannø, Lillian Bakøy og Ola
Marius Bragstad rundt samme bord i rommet som er gjort om til lesesal. For
alle tre har startskuddet akkurat gått for en 48-timers hjemmeeksamen. De
mener det nye tilbudet i lokalene ved Ørland kultursenter er attraktivt, både
faglig og sosialt sett.

 NYHETER

«Solnedgang i elg» og
abstrakt insektkunst
Rabarbrasesongen er i gang, og
da er det også på tide med åpning av
sommerutstillinga ved Galleri Empati.
LES MER

- Det er godt å ha noen å snakke med, sier de.
Alternativ til kjøkkenbordet
- For brukerne er det mulig å ta med seg både matpakke og termos, eller de
kan kjøpe seg mat og drikke ved kultursenteret, sier Tøfte. Hun nevner også

- Godt å ha noen å
snakke med
Dette biblioteket har opprettet
lesesal for studenter og skoleelever.
LES MER
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at hurtigbåten bare er noen skritt unna, slik at lesesalen også kan fungere
som et arbeidssted for de som venter på båten.

Helena (23) med
teaterforestilling om
oljesamfunnet i dag

Sosialt og faglig
I tillegg nevner Tøfte at det kan være en ensom øvelse å drive med
hjemmestudier på kjøkkenbordet, og selv om man havner i et miljø med
muligheter for å være sosial ved lesesalen så kan det også være et faglig godt
alternativ. Tøfte legger til at brukerne selvsagt har god tilgang til Internett

Helena Wik fra Bessaker har regien på
teaterforestillingen Drømmen, som tar for
seg hvordan det er å leve i oljesamfunnet i
dag, med usikkerhet for fremtiden. LES MER

når de velger å bruke lesesalen til skolearbeid eller studier.

Osen åpner for mer
elgjakt

Mer å lese på Fosna-Folket:

Osen kommune har nå ute på
høring en vedtatt endring av en lokal
forskrift, hvilket betyr at flere elger kan
felles fra og med jaktåret 2017. LES MER

Møt
produsentene på
Internett
Anbefal

Veterangründer
med ny butikk

Frivillige hjelper
flyktninger med
leksene
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Superflinke elever mobbes mer enn
andre elever
•

— Dette bekrefter vel
det mange har hatt en mistanke om
lenge. Det er ikke lov å være …

Mange foreslåtte tiltak for å bedre
sikkerheten
•

— Dæm må bare bestæm
sæ for korr bommen mellom Rissa og
Hasselvika ska stå hænn først, så …

- Vi må se fram i tid
•

— Lokalavisa for Brekstad
fortsetter med å intervjue ørlendinger
om sammenslåing av Bjugn og …

Roan sa ja til Åfjord
•

— Sjer for mæ ei
sammenslåing av kommunenavna å
da. Åfjord + Roan = Åfan...... ;-)

117
- Godt å ha noen å
redningsaksjoner snakke med
i finværet i helgen

Helena (23) med
teaterforestilling
om

Her blir det mer
jakt på skogens
konge
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