Vatnestrøm Grendepost — Okt. 2016
Organ for Vatnestrøm Grendelag

Nr. 4 — 2016 Årg. 27

Våre nye førsteklassinger

Bak fra venstre: Marcus, Kristina, Miriam, Tor, Jakub, Emily
Foran: Philip og Andreas

Frivillig medlemskap koster kr 100 per husstand / år og betales til Grendelagets bankkonto
nummer 2920.57.03495. Web-adresse: http://vatnestromgrendelag.velnettbeta.no/

Så var det blitt høst...
Da er sommeren over og vi håper alle
sammen har hatt en kjempefin sommerferie. Hverdagen er godt i gang, og vi beveger oss mot en fargerik og spennende tid,

Bagasjeromsalget
Vi prøvde oss på en ny aktivitet i år, bagasjeromsalg. Det
var dårlig oppmøte p.g.a. at styret hadde litt lite tid til å reklamere om dette, det vil vi gjøre annerledes neste gang. Folk
som møtte opp var veldig positive og det er noe vi veldig gjerne vil gjøre igjen, bare med mange flere folk og mye bedre

Basar
Som vi snakket om i fjor så ville vi flytte basaren til høsten i
år. Dette vil vi arrangere Lørdag 22.okt kl:13.00 i gymsalen
på Vatnestrøm. Håper dere tar med dere familie og venner

Kalenderkomitéen
Vi trenger bilder til kalenderen!

Utlån av filmklipp fra Vatnestrøm skole og barnehage
Vatnestrøm skole var tidlig ute med å «dokumentere» elevaktiviteter på film, så langt tilbake som til 70-tallet. I årenes løp
har det blitt filmet en del timer film, og i de nyere år har også
barnehagen filmet en del aktiviteter med barna.
I dag må foresatte til barn og elever skrive under på samtykke
til at barna deres kan filmes og senere ses av andre med tilknytning til Vatnestrøm oppvekstsenter.
I tidligere år var ikke personvernet like tydelig, og det foreligger derfor ikke samtykke til framvisning av filmer som man er
med i tilbake i tid.
Datatilsynet er likevel av den klare oppfatning om at filmene
klassifiseres til å ha historisk verdi, være av allmenn interesse
og at det er lite personvern å ta hensyn til, og derfor kan lånes
ut til visning etter gitte kriterier.
Vatnestrøm oppvekstsenter har derfor besluttet å låne ut filmer fra vårt «arkiv» etter følgende regler:
Den som skal låne film må ha tilknytning til Vatnestrøm
skole/barnehage og den filmen/de filmene som skal lånes
-

Filmer kan ikke vises offentlig

-

Filmer kan ikke kopieres

Filmer kan ikke deles med andre eller på sosiale medier
av noen slag
-

Personer som ønsker at filmer de selv er med i ikke skal

Utlån av filmer (forts.)
lånes ut av hensyn til personvern, må gi beskjed om det til
Vatnestrøm oppvekstsenter snarest mulig. (forts. neste side)
-

Filmene lånes kun ut på minnepenn

Låner må ved lån av film skrive under på at punktene
over overholdes og at filmen(e) leveres tilbake etter endt lånetid.
Liste over tilgjengelige filmer og årstall de er filmet finner du
på hjemmesiden til Vatnestrøm oppvekstsenter. Listen vil bli
oppdatert med svært ujevne mellomrom..

Ogge Gjesteheim
Dessverre har Ogge Gjesteheim gått konkurs, noe vi alle
synes er veldig trist, og vi håper stedet vil være oppe og gå
igjen om ikke så lenge. Det er mange vi kan takke angående Ogge, men vi vil rekke en stor takk til ei spesiell dame
som har stått på i alle år for at Ogge Gjesteheim skal gå
rundt: Åse Omestad!
En god latter forlenger livet!
Det var en gang en okse og ei ku som gikk langs en vei.
Plutselig fant oksen en skinnhanske og spurte kua:
-Er dette din BH?

E-post: inger@eikweb.com

Tlf. 32700815 / 90541441

