Handlingsprogram 2021-24:

Gode tjenester i en utfordrende tid
I disse dager legger rådmannen frem Frogn kommunes handlingsprogram for de neste
fire årene. Bla om og les mer om dette, samt rådmannens forslag til budsjett for 2021.

Side 3

Julehandel på Seniorsenteret
I november og desember er dørene åpne for julehandel på Seniorsenteret i Niels
Carlsensgate i Drøbak. For deg som er på jakt etter den spesielle gaven; bla om og
se hvor mye fint som lages av våre driftige seniorer!

Side 5

Knask eller knep i koronatid
Halloween 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til grøss og glede for mange små og
store. Ved å være ekstra nøye på smittevern i knask og knep, kan vi unngå de altfor skumle
konsekvensene.
– Som med alle andre arrangementer og sosiale sammenkomster for tiden er det særlig viktig
at ingen syke deltar, og at alle
husker på god hånd- og hostehygiene underveis, påpeker kommuneoverlege Merete N. Hvistendahl, som har følgende tips:
10 knask eller knep-råd
• Følg gjeldende forbud og råd
om antall personer som kan
være samlet der du bor.
• Hold deg til ferdiginnpakket
godteri.
• Ikke del halloween-sminke med
andre enn de du bor sammen
med.
• Både de som ringer på og de
som åpner døren må være
friske.
• Gå i små grupper og med de
man er sammen med til vanlig.
• Hold avstand til andre grupper
dersom det oppstår kø utenfor
enkelte hus.
• Den som åpner døren, er den

Les mer om:

som deler ut godteri. Husk rene
hender, eller bruk skje/pølseklype.
• Vent med å spise godteriet til
runden er ferdig og man har
fått vasket/spritet hendene.
• Ikke del godteri.
• Ha gjerne en voksen med på
runden: de kan sikre både smittevern og trafikksikkerhet i
mørket.
– Det er fint å finne andre måter å feire halloween på enn
den tradisjonelle knask eller
knep-runden ute i nabolaget.
Skattejakt, rebusløp og liknende
med de samme faste gruppene
man vanligvis er en del av, er
gode alternativer. Hensikten er å
redusere antall kontakter slik at
man reduserer sjansen for smittespredning og bidrar til en enklere
smittesporingsjobb for kommunen dersom det blir nødvendig,
sier kommuneoverlege Merete N.
Hvistendahl.

Folkemøte om
ny markagrense
Se side 3

Har du spørsmål om
gamle Drøbak?		
			Se side 3

Hva er ditt favorittsted i Frogn?

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 27. oktober 2020

Se side 6

Rådmannen:

– Gode tjenester også fremover
– Frogn kommune er stolte av å levere gode tjenester til kommunens innbyggere.
Slik skal det også være fremover – selv om vi står overfor noen år med økonomiske utfordringer,
sier rådmann Harald K. Hermansen.

Rådmann Harald K. Hermansen legger frem sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2021-24 torsdag
29. oktober.

Kommunen ligger an til et underskudd på over 20 millioner kroner
i 2020. Disposisjonsfondet vil som
en følge av dette bli redusert fra
80 til om lag 60 millioner kroner.
Kostnadene må reduseres og kvaliteten tilpasses de økonomiske
rammene som er tilgjengelig.
Det er på linje med 2020 fortsatt
flere usikre faktorer knyttet til
2021-budsjettet: sluttoppgjøret
etter ferdigstillelse av Drøbak
Frogn Idrettsarena og driften der,
endringer i interkommunalt samarbeid som konsekvens av opprettelse av Nordre Follo kommune,
demografi og rentenivå. Samlet
representerer dette en økono-

misk usikkerhet anslått til +/- 10
til 15 millioner kroner – og driften
må tilpasses dette. Rådmannens
vurdering er at man trenger 1 – 2
år for å gjøre denne tilpasningen
og effektene vil i mindre grad gi
utslag i budsjettet for 2021.
Utfallet av sluttoppgjøret ved vårt
nye idrettsbygg og badeanlegg,
Bølgen bad & aktivitetssenter, vil
ha stor betydning for kommunens
utgifter framover. Uansett bidrar
svømmeanlegget og aktiviteten
på de andre anleggene rundt på
Seiersten, sterkt inn på et av våre
satsingsområder som ikke kan
føres i tall eller pengesummer,
nemlig folkehelse.

Arbeid pågår: Barnehage- og skolestruktur
Færre barn betyr at vi må justere skole- og barnehagesektoren. Vi må være mer effektive
med de ressursene vi har og samtidig finne langsiktige og fleksible løsninger for kapasitet
og organisering.
Kommunestyret vedtok 16.
desember 2019: Rådmannen
gis i oppdrag å utrede strukturendringer innen skole- og
barnehageområdet tilpasset
den demografiske utviklingen
i Frogn.
Første fase i arbeidet er nå avsluttet, og kommunestyret har
fattet vedtak om hvilke konkrete alternativer som skal utredes
og hvilke kriterier det skal legges vekt på. I arbeidet frem til
nå er det presentert fakta om
antall barn i Frogn kommune de

neste 10 årene, hva som påvirker
kvalitet i barnehage og skole,
fakta om økonomiske forhold
sammenlignet med andre kommuner og informasjon om de
eksisterende byggene.
videre utredningsarbeidet starter umiddelbart. Her skal barn,
foresatte, ansatte, innbyggere,
politikere osv. vil bli involvert
gjennom informasjon og møteplasser for dialog. Hvordan
dialogen skal foregå, vil naturlig
nok avhenge av gjeldende smittesituasjon og retningslinjer for

smittevern.
Enhet for
skole er i
gang med
å utarbeide
en plan som
viser hvordan involvering skal
foregå.
For mer
informasjon om arbeidet fremover, følg med på Frogn kommunes nettsider.

Støtte til kultur, idrett og frivilligheten
På grunn av koronaviruset opplever både kulturlivet, idretten og frivillig sektor sviktende
inntekter. Hvilke sentrale tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?
En rekke kultur-, frivillighets- og
idrettsarrangementer har blitt
helt eller delvis avlyst, stengt
eller utsatt som følge av pålegg
eller råd fra helsemyndighetene
i forbindelse med virusutbruddet. Flere sentrale kompensasjons – og stimuleringstiltak,
krisepakker, er opprettet og flere tiltak er under utarbeidelse.
Norsk kulturråd forvalter ord-

ninger for kultursektoren og
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordninger for frivillighetsog idrettssektoren, herunder
kulturfrivillighet.
For mer informasjon om ordninger, søknadsfrister, søknadsbehandling og utbetaling se:
Informasjon fra Kulturrådet: https://www.kulturradet.no/

Informasjon
fra Lotteri- og
stiftelsestilsynet:
https://lottstift.
no/
Synes du det er
vanskelig å orientere deg om hva
som er aktuelt for ditt område?
Kontakt Frogn kommune ved
Enhet for kultur og frivillighet,
vi bistår deg gjerne.

Lav befolkningsvekst medfører
lav vekst i inntektene og følger
befolkningstrendene i landet for
øvrig. Vi må være mer effektive
enn tidligere, både innen skoleog barnehagesektoren og innen
helse og omsorg.
Vesentlige investeringer skal fullføres og finansieres i fireårsperioden. De største investeringene er boliger, spesielt for eldre
og mennesker med nedsatt funksjonsevne samt vann og avløp.
Digitalisering og velferdsteknologi er også sentrale prosjekter for
kommunen i neste fireårsperiode.

Veien videre for
kommunens
handlingsprogram
Rådmannen legger frem sitt forslag
til budsjett 29. oktober 2020 kl 16.00.
Dette vil streames så langt det er teknisk mulig, og også ligge tilgjengelig
på hjemmesiden www.frogn.kommune.no.
Dette skjer videre:
• Budsjettkonferanse for formannskapet avholdes 4. november 2020
på Smia.
• Formannskapet behandler budsjettet 30. november 2020 i Fraunar
møterom i Rådhuset.
• Budsjettvedtaket fra formannskapet legges ut på offentlig ettersyn i 14 dager.
• Endelig behandling av budsjettet
skjer i kommunestyremøtet
14. desember 2020.

Budsjett 2021/Økonomiplan 2021 – 2023,
alminnelig ettersyn
Formannskapets forslag til budsjett
og økonomiplan blir lagt ut til alminnelig ettersyn etter kommuneloven
§§ 44 og 45. Forslaget ligger ute fra
30.11.2020 og frem til kommunestyrets behandling 14.12.20.
Dokumentene er publisert i sin helhet
på kommunens hjemmeside
www.frogn.kommune.no og ligger
også til gjennomsyn på Servicetorget.
Eventuelle uttalelser sendes Frogn
kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak
eller på epost til postmottak@frogn.
kommune.no. Uttalelser må være
mottatt i kommunen innen 14.12.20
kl. 12.00.

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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Folkemøte om ny markagrense

Digital utsendelse
av faktura

Har du meninger om ny markagrense og framtidig arbeid
med friluftsliv og nærmiljø i Frogn? Nå inviteres du til
digitalt folkemøte 9. november 2020 kl 17.00-20.00.
Kommunestyret har satt ned et
polisk arbeidsutvalg som skal
foreslå ny markagrense for Frogn
og overordnede rammer for
videre arbeid med friluftsliv og
nærmiljø i kommunen vår.
Kommunestyreutvalg for friluftsliv og nærmiljø har utarbeidet et
foreløpig forslag, både til markagrense og overordnede rammer.
Utvalget har hatt direkte dialog
med Frogn idrettsråd, Frogn
friluftsforum og flere lag og
foreninger underveis i prosessen,
og ønsker nå ytterligere dialog
med innbyggerne. Av smittevernhensyn vil møtet bli gjennomført
digitalt.
På utvalgets nettside vil du
finne en lenke for å logge
deg inn på møtet: https://www.
frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/
kommunestyrekomite-for-friluftsliv-og-narmiljo/ .
Her kan du også se utvalgets forslag til ny markagrense, forslag
til formål for markagrensen og
overordnede rammer for videre
arbeid med friluftsliv og nærmiljø. Forslaget til ny markagrense

Kulturstipend på 10 000!

kan også sees i en åpen kartklient
https://kommunekart.com/klient/
follo/markaplan_ny_frogn.
Som det framgår, er markagrensa
vist i to alternativ for noen områder; på Høiås og en del hytteområder i kommunen. Forslagene
vil bli nærmere presentert i møtet. Hensikten med folkemøtet
er å få innspill og synspunkter på
arbeidet som er gjort så langt.
Agenda
• Velkommen v/ Rita Hirsum
Lystad, leder av utvalget
• Gjennomgang av utvalgets
foreløpige forslag og videre
prosess
• Innspill og spørsmål fra medvirkende
• Dialog med utvalget
Delta og si din mening!

Hvert år deler Frogn kommune
ut et kulturstipend til kommunens unge lovende. Kjenner du
noen du synes fortjener det?
Kulturstipendet i Frogn ble opprettet i 2009 og har som formål å
stimulere til videreutvikling av unge
lovende talenter.
• Kulturstipendet på kr. 10 000 skal
benyttes til videreutvikling av den
kunstneriske uttrykksformen.
• Du kan nominere enkeltpersoner
eller grupper av ungdom/unge
voksne i alderen 13-25 år.
• Stipendmottakeren må være
bosatt i Frogn kommune.
Kulturstipendets jury består av
ordfører, enhetsleder for kultur og
fritid og leder av Frogn Kulturråd.
Kjenner du til talenter av de sjeldne
du synes fortjener et klapp på skulderen?
Send inn din nominasjon med
begrunnelse til elisabeth.seljevold.
fladmoe@frogn.kommune.no /
Postadresse: Enhet for kultur, Pb 10,
1441 Drøbak. Forslaget må sendes
innen 1. november 2020.

Høring områdeplan Gamle Drøbak
Bor du, eller driver en virksomhet i Gamle Drøbak? 31. august 2020 ble justert forslag til
områdeplan for gamle Drøbak førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for miljø-, plan og byggesaker. Utvalget vedtok å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn i henhold
til plan- og bygningsloven § 12-10.
Du finner planen på kommunens
hjemmeside, i kartløsningen
kommunekart.com og på papir på
biblioteket. Innspill og merknader
til planen må sendes til postmottak@frogn.kommune.no eller via
skjema på kommunens hjemmeside innen 16. november 2020.
Planen består av plankart,
planbeskrivelse og bestemmelser. Til bruken av planen er et
lokalt kulturminneregister og
en veileder under utarbeidelse. Dette plangrunnlaget skal
ivareta byens bevaringsverdige og
identitetsbærende særtrekk slik
at kulturhistoriske, arkitektoniske

og miljømessige verdier ikke går
tapt. Videre utvikling av gamle
Drøbak skal samspille med kulturminner og kulturmiljøer og bidra
til et attraktivt sentrum for besøk
og opplevelse, bolig og handel.
Du har kanskje spørsmål om
planforslaget, og hvordan
det berører din eiendom? Av
hensyn til forsvarlig smittevern vil
det ikke arrangeres åpne møter

i høringsperioden. I stedet vil
Anne Margit Bratten, Elena Glosli
og Mathilde S. Dahl i Enhet for
samfunnsplanlegging være tilgjengelige for å svare på spørsmål
på tlf. 64 90 60 00 i uke 45 og
46 tirsdag-onsdag fra kl. 9-16 og
torsdag fra kl. 12-16 (lunsj mellom
11.30-12.00). Ønsker du heller å
snakke med oss på ettermiddag/
kveld? Ring servicetorget på dagtid i forkant for å gjøre en avtale
for en prat på kveldstid torsdag
5/11 og torsdag 12/11.
Spørsmål kan også sendes på mail
til: postmottak@frogn.kommune.
no

Som et ledd i digitaliseringen
av kommunen, sender Frogn
kommune ut faktura i digitale
kanaler. Utsendelseskanal er
bestemt av kunden, og kan ikke
overstyres av kommunen.
Alternativene under viser
rekkefølgen på valgene digital
utsendelse følger:
• Hvis du har opprettet eFaktura
avtale eller ønsker dette – vil
fakturaen gå direkte inn i nettbanken til manuell betaling. Du
vil kunne se grunnlaget i nettbanken. Du ordner selv avtale
i nettbanken, ditt kundenr er
eFaktura referanse. Hvis din bank
har aktivert «Ja takk til alle» kan
faktura komme automatisk i nettbanken uten at du har inngått
spesifikk avtale på dette.
• Hvis du har opprettet avtalegiro
eller kombinasjonen eFaktura/avtalegiro – vil fakturaen gå direkte
inn i nettbanken til automatisk
trekk. Du er selv ansvarlig for å
sjekke at trekket har blitt gjennomført. Hvis du kun har avtalegiro, vil du ikke kunne se fakturagrunnlaget i nettbanken. Du må
ha kombinasjonen eFaktura/avtalegiro for å kunne se grunnlaget.
Avtalen ordner du selv i nettbanken, eller ta kontakt med
banken din.
• Har du installert Vipps-appen, og
«Alltid Vipps eFaktura» og «Vis
regninger i Vipps» er aktivert, vil
fakturaen bli sendt til Vipps og
din nettbank. Du får varsel om
faktura, fra Vipps og banken, hvis
du har aktivert dette. Du bestemmer selv om du betaler i Vipps
eller i nettbanken. Det er ingen
fare for dobbeltbetaling.
Se mer info på https://vipps.no/
hjelp/vipps/betale-regninger/
• Har du Digipost konto, men ingen
av alternativene over – så vil
fakturaen komme til din Digipost
konto. Det er viktig at du har aktivert varsel i Digipost, slik at du enten mottar epost eller SMS, når du
mottar en faktura. Noen banker
har også kobling mot Digipost,
slik at du kan se fakturaen i din
nettbank. Se mer info på https://
www.digipost.no/hjelp/privat
• Hvis du ikke har noen av de digitale kanalene over, vil faktura bli
sendt pr post til din folkeregistrerte adresse.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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Politiske møter
på rådhuset
NB: Møtene i råd, utvalg og formannskap som fysiske møter mens
kommunestyremøtene avholdes
som digitale møter, med mindre
annen beskjed blir gitt. På grunn
av den pågående pandemien er
ikke møtene åpne for publikum,
men de vil så langt som mulig bli
streamet på Frogn kommunes
hjemmeside. Møtedokumentene
publiseres på Frogn kommunes
hjemmeside.
Eldrerådet mandag 16. november
kl. 16.00 i møterommet «Fraunar».
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 16.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 12. november.
Rådet for personer med
funksjonsnedsettelse tirsdag
17. november kl. 17.00 i møterommet «Fraunar».
Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen tirsdag 17.
november kl. 18.00 i møterommet
«Filisterkroken».
Ungdommens kommunestyre
onsdag 18. november kl. 09.00 i
møterommet «Fraunar».

Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 23.
november kl. 16.30 i møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00. Må
sendes inn til politisketjenester@
frogn.kommune.no senest torsdag
20. november.
Hovedutvalget for helse,
omsorg og sosiale tjenester
mandag 23. november kl. 17.30
i møterommet «Filisterkroken».
Eventuelle orienteringer fra
kl. 16.30. Se innkallingen på
hjemmesiden.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 20. november.
Hovedutvalget for oppvekst
og kultur tirsdag 24. november
kl. 17.30 i møterommet «Fraunar».
Eventuelle orienteringer fra
kl. 16.30. Se innkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Må sendes
inn til politisketjenester@frogn.
kommune.no senest torsdag 20.
november.
Administrasjonsutvalget
onsdag 25. november kl. 14.30 i
møterommet «Filisterkroken».

Korona i Frogn:

Status covid-19
– Tallene for smittesituasjonen i Frogn og
status for vår kommune så langt i pandemien, viser hvor flinke innbyggerne våre har
vært til å følge opp tiltakene rundt smittevern. At innbyggerne i Frogn viser ansvarlighet rundt dette, er en investering i fremtiden, sier ordfører Hans Kristian Raanaas.
Testede:
Antall tester utført i kommunens tjenester fra 27. februar
2020 til 7.oktober 2020: 3706
tester.
Bekreftede tilfeller:
Antall positive covid-19 prøver:
48. Antall døde: 1. Antall friskmeldte: 47.
Tallet forteller oss ikke hvor
mange som faktisk har hatt
covid-19 siden februar. Til å
begynne med var testkapasiteten begrenset og vi fanget
derfor opp en lavere andel av
de faktisk smittede enn det vi

gjør i dag hvor alle med symptomer kan teste seg. Vi regner
med at et sted mellom 100 og
200 personer i Frogn har hatt
covid-19 frem til nå. Det innebærer også at vi har lav immunitet i befolkningen, opplyser
kommuneoverlege Merete N.
Hvistendahl.
– Med smittevernstiltakene
som vi alle følger kan vi holde
smittetallene stabile og unngå
ny smittebølge. Vi må holde
ut litt til, sammen! oppfordrer
kommuneoverlege Merete N.
Hvistendahl.

Formannskapet onsdag 25.
november kl. 16.30 i møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill
fra innbyggerne kl. 18.00. Må
sendes inn til politisketjenester@
frogn.kommune.no senest torsdag
20. november.
Formannskapets budsjettmøte
mandag 30. november. Se hjemmeside for møtetidspunkt.
Kontrollutvalget onsdag 2.
desember kl. 14.00 i møterommet
«Fraunar».
Kommunestyret mandag 7. desember kl. 16.30. Digitalt møte. Se
innkallingen på hjemmesiden for
eventuelle orienteringer. Spørsmål
og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00. Må sendes inn til politisketjenester@frogn.kommune.no
senest torsdag 3. desember
Ekstramøte i hovedutvalget
for miljø-, plan- og byggesaker onsdag 9. desember kl. 16.30.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Må sendes inn til
politisketjenester@frogn.kommune.no senest torsdag 3. desember.
Kommunestyrets budsjettmøte mandag 14. desember. Digitalt
møte. Se innkallingen på hjemmesiden for møtetidspunkt og
eventuelle orienteringer.

Ny i Frogn?
Vi ønsker alle våre nye innbyggere velkommen med en
egen velkomstmappe full av
nyttig informasjon om vår
flotte kommune! Ta kontakt
med Servicetorget på tlf. 64
90 60 00, på mail: servicetorget@frogn.kommune.no,
på hjemmesiden www.frogn.
kommune.no – eller stikk
innom oss i Rådhusveien 6.

Velkommen til
Frogn kommune!

Tid for influensavaksine
Årets vaksiner mot sesonginfluensa er ankommet, men frem til
1. desember er vaksinene forbeholdt de som er i målgruppen
for sesonginfluensavaksine. Dette er personer over 65 år,
gravide og de som har kroniske sykdommer som gir økt risiko
for alvorlig influensasykdom, samt helsepersonell.
Time for vaksinering for deg
som er i risikogruppe bestilles
hos fastlege. Å vaksinere seg
koster i år 50 kr. Helsepersonell med pasientkontakt skal
få tilbud om vaksine fra sin
arbeidsgiver. Man kan også
kjøpe vaksine og få denne satt
på apotek, men dette vil være
dyrere.

ser kommuneoverlege Merete
N. Hvistendahl – som ellers kan
legge til at kommunen har bestilt inn flere influensavaksiner
enn noen gang.

– Etter 1. desember vil også
andre deler av befolkningen
kunne forvente å få tilbud om
vaksine, men dette avhenger
av tilgang på tilstrekkelig
antall doser. De mest sårbare
prioriteres først og det er for
tidlig å si hvordan etterspørselen vil være, og dermed hvor
langt vaksinene rekker, opply-

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

Julehandel og trivsel på Seniorsenteret
Nå kan du starte julehandelen på Seniorsenteret i Niels Carlsens gate 20! I november og
desember er det bare å stikke innom. Flittige fingre i arbeidsstua har stått på og sitter klare
med masse flotte varer. Dørene er åpne fra 10.00 -14.00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag.

Flittige hender i arbeid på Seniorsenteret. Finn din julegave her!

– Her er det fint å være, smiler gjengen rundt bordet –
omgitt av garnnøster, sysaker
og halvtomme kaffekopper.
Midt oppe i det hele står aktivitør Helene Ramstad og kan
ikke få fullrost arbeidsgruppa
og produktene de lager nok.
– Som regel er det kø utenfor
når julemessen åpner, og det
er ikke rart – for se på alle de

flotte tingene her!
Gjennom hele året jobbes det
iherdig med vevskyttel, strikkepinner, heklenål og symaskiner, både i enkeltarbeider
og fellesprosjekter. Her er selbustrikk i votter og strømper,
lappetepper, vesker, nisser,
forklær og filleryer.
Alt er til salgs til gode priser
– og noen godbiter spares

Aktivitør Helene Ramstad (f.v.) og leder for Seniorsenteret, Sissel Johansen.

til loddsalg. Kortautomat og
antibac står klart, og inntektene fra salget går tilbake til
materialkjøp og utstyr.
– Dette er en gjeng på rundt
25 friskuser helt opp til 87 år,
skryter Helene – som også åpner for nye krefter.
– Er du pensjonist eller
uføretrygdet og har lyst
å være med, er det bare

å komme. Dette er trygt, sosialt og hyggelig, og vi tar godt
vare på hverandre.
Vi er utrolig glade for at vi
har klart å opprettholde tilbudet under koronapandemien,
og vi har gode rutiner for
smittevern på hele huset, understreker Helene og ønsker
velkommen til julehandel.

Velkommen til
Frogn diskusjonsforum

Frogn Seniorsenter
i november

Her kan du få sagt din mening! Frogn diskusjonsforum
møtes hver onsdag kl.12.00 i Seniorsenteret på Drøbak
hospital (ved siden av Drøbak kirke) i Niels Carlsens gt. 20.

Liten konsert i Smia med Steinar Ofsdal.
Påmelding til seniorsenteret. Tlf. 64 90 61 85.
Konserten er gratis.

Samfunnsengasjerte innbyggere møtes til frisk diskusjon
ukentlig om aktuelle lokale,
regionale, nasjonale eller
internasjonale spørsmål.
Ingen forhåndspåmelding,
møt opp!

Mandag 9. november kl. 12.00:

Bowls: Hver tirsdag kl. 10.30 – 12.00
i Drøbak gamle skoles gymsal

Bowls er den mest populære sporten blant pensjonister i England, og dette er et nytt tilbud i Norge.
Bowls er en blanding av curling og boccia, og går
ut på å trille kuler som veier ca. halvannet kilo,
mot en liten kule i andre enden av en matte. Det
kreves ikke særlig fysisk styrke, og det går fint å
sitte i en stol og kaste.

For spørsmål eller temaforslag, kontakt Aasmund Berg,
Bringebærhagen 10. 1448
Drøbak, mobil 959 36019
eller epost: aasmundberg9@
gmail.com.

Dette er et gratis og åpent tilbud for alle vår
pensjonister. Vi ønsker gamle og nye spillere
velkommen!

Velkommen til god og hyggelig diskusjon!

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

BIBLIOTEKET

Datahjelpen: Har du problemer
med å finne frem på nettet? Med PC,
mobil, apper eller innlogging? Du får
hjelp på biblioteket Kl. 11.00 – 13.00
tirsdag 27. oktober, tirsdag 3. november og tirsdag 1. desember.
Slektsforum: Et uforpliktende treffsted der alle som driver med slektsforskning kan møte likesinnede. Møtene holdes onsdag kl. 17.00 – 19.00
og er åpne for alle interesserte. Ingen
påmelding, men begrenset antall

deltakere grunnet smittevern. 28.
oktober, 11. november og
25. november.
Språkkafe: onsdag kl. 19.00. Her
møtes innvandrere fra mange land
og nordmenn for å snakke sammen.
Språkkaféen er åpen for alle og gir
en fin anledning til å bli kjent med
andre og til å lære seg bedre norsk.
28. oktober, 4. november, 11. november og 2. desember.
Tannlegevakt: Kl. 17.00 -19.00. Har
du spørsmål om tenner og tannhelse?
Du kan få en halv times gratis konsultasjon (ingen behandling) med en
tannlege. Påmelding. Onsdag 4. november og onsdag 2. desember.
Advokatvakt: kl. 16.00 – 18.00.
Påmelding. Du kan velge om du vil
ha et fysisk møte eller ta møtet over
telefon. Onsdag 11. november.

Onsdag 18. november kl. 18.00:
Jan-Kåre Øien presenterer Verneforeningens 50-års jubileumsbok «Vi valgte Drøbak for sommeren. Kunstnerne
i Drøbak 1875 - 1935» Billettbestilling
via Smia: https://www.smiaflerbrukshus.no/
Nytt digitalt tilbud:
Les eller hør engelske bøker med appen Libby. Last ned appen, koble deg
opp mot Viken fylkesbibliotek og du
får tilgang til mange engelske bøker.
Åpningstider:
Mandag, tirsdag–fredag 09-00 – 15.00
Onsdag – torsdag 09-00 – 19.00
Lørdag 10-00 – 14.00
På hverdager er det selvbetjent kl.
09.00 til 11.00. Skankene er betjent
fra kl. 11.00.

LEDIGE STILLINGER
Lærere 1. - 7. trinn ved Sogsti
og Heer skole
Vi ønsker oss de beste lærerne! Lærere som prioriterer
elevene og som blir motivert
av å se hver enkelt elev. Frognskolen har gode resultater,
satser hardt på utvikling og er
fremtidsrettet. Blir du med på
laget?
Stillinger: Fast 100 % undervisningsstilling og 100 % undervisningsstilling vikariat
Arbeidssted: Heer skole, 100 %
fast - Sogsti skole, 100 % vikariat
t.o.m. 31.07.21
Kvalifikasjonskrav: Allmennlærer kompetanse 1. - 7. trinn
begge skoler
Tiltredelsesdato: 01.01.21
Kontaktperson: Heer skole:
rektor Mette Skaarnæs, tlf. 958 53
760, Sogsti skole: rektor Katrine
Kongshaug, tlf. 402 31 231
Søknadsfrist: 2. november 2020
For fullstendig utlysningstekst og
elektronisk søkeskjema, se
www.frogn.kommune.no

Systemadministrator/arkivar
Liker du å jobbe med oppgaver
innen elektronisk arkiv, digitalisering og integrasjoner? Da
ønsker vi å høre fra deg.
Arbeidsoppgaver: Hovedansvar
for systemadministrasjon av P
360, eArkiv, og SvarUt/Svar inn,
herunder kvalitetssikring av databasene
Arbeidssted: Arkivet/rådhuset
Kvalifikasjoner: Høgskole- eller
universitetsutdanning tilsvarende
Bachelor – fortrinnsvis med arkivfag/IKT i fagkretsen. Realkompetanse kan veie opp for manglende
formalkompetanse.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Kontaktperson: Arkivleder Vegard
Arnesen, tlf. 64 90 60 00 eller mob.
920 46 506
Søknadsfrist: 1. november 2020
Frogn kommunes verdier:
Respekt - Raushet Engasjement - Profesjonell

Følg oss!
Frogn kommune er på Facebook,
Instagram og Snapchat
(skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og nyttig
informasjon!

Historier om tilhørighet
Vil du dele en bit av din historie med oss? Gjennom
prosjektet «Historier om tilhørighet» ønsker vi å finne ut mer om hva som gjør at vi knytter oss til stedet
vi bor. Hva betyr Drøbak og Frogn akkurat for deg?
Enhet for kultur vil gjennom inneværende år invitere alle kommunens innbyggere i ulike aldre til å fortelle oss mer om hva som knytter de til Frogn.
Dette for å bli mer kjent med stedet vi bor på, hva som er viktig for oss og
hva som skaper tilhørighet. Spørsmål prosjektet vil se på er: Hvordan påvirker
hvor vi vokser opp, hvem vi er og blir? Hva gir tilhørighet? Hvordan forholder
vi oss til stedet vi vokser opp? Hvilket ansvar føler vi for lokalsamfunnet?
Et utvalg av historiene vil bidra til utvikling av en scenetekst som vil formidles
gjennom digitale plattformer og aktuelle arrangement.
Send inn din tekst – kort eller lang!
Her er noen stikkord:
• Hvor er ditt favorittsted i Frogn?
• Hvorfor er det ditt favorittsted?
• Hvordan ser det ut der?
• Hva lukter det der? Hvis du ikke husker med
en gang, prøv å tenk på en gang du var der
• og se om du husker noen lukter
• Har du et fint minne om noe du har opplevd
der?
• Hva skjedde? Hvem var du med? Hva opplevde du? Hvordan følte du deg da?
• Fyll gjerne på med egne spørsmål eller fortell mer om ditt favorittsted.
Teksten/opptaket merkes fornavn og alder og sendes innen 15. november
2020 til favorittsted@frogn.kommune.no. Spørsmål til prosjektleder Elisabeth
Seljevold Fladmoe tlf. 992 98 810 eller e-post esf@frogn.kommune.no

Vi tilbyr deg spennende og varierte aktiviteter!
Se mer på bolgenbad.no
Helse og glede for alle!
Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 62 80
bolgen@bolgenbad.no

WWW.BOLGENBAD.NO

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 27. november–1. desember 2020
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