Jobber for folkehelsen: Etter nærmere
fire måneders drift, kan det noteres svært
gode besøkstall – til stor glede for alle
ansatte på Bølgen.

SPØRSMÅLET ALLE LURER PÅ:

Hvordan går det
egentlig på Bølgen?
Bølgen bad & aktivitetssenter hadde som mål å nå 1000 faste medlemmer innen åpningen.
Om morgenen åpningsdagen 8. juni hadde det tikket inn 1.009 medlemmer totalt! Siden har
pilen fortsatt å vise oppover for det flotte anlegget.
Siden åpningen har tallet
økt jevnt og
trutt, og i
september
hadde over
1700 medlemmer tegnet
Leder Siv-Katrin Ramskjell. abonnement.
Målet er å nå
2.000 før utgangen av desember i år.
For å sammenligne med nærliggende anlegg, så har Røykenbadet ca
2000 medlemmer mens Østfoldbadet ligger litt under dette.
Antall besøkende pr dag har også
økt gradvis utover høsten, og an-

Les mer om:

legget har gått fra i snitt rundt 350
kunder pr dag til i dag å ligge på ca
450 kunder om dagen. I disse tallene
er også skoleungdommer og idrettslaget medregnet. Dette er også
ganske likt nivå som våre to nærliggende bad.
– Det som er ekstra gledelig, er at vi
har fått veldig mange kunder som
aldri har trent aktivt med lignende
aktiviteter før. Vi har for eksempel
sirkeltrening for seniorer i treningssenteret en gang i uken - og av de
10 deltakerne som var med sist uke
hadde halvparten aldri vært i et treningssenter før Bølgen åpnet. Det er
en gledelig nyhet for folkehelsen!

Klart for årets
influensavaksine
Se side 3

stråler daglig leder Siv-Katrin Ramskjell.
– I svømmeanlegget er det ofte kø
for å få plass på vanntrimtimene.
Baby- og småbarnsvømming er
veldig populært, og ungdommene
utfordrer hverandre til å hoppe fra
femmeren eller løpe over vannhinderløypa. I helgene har vi flere
søndager vært over 800 besøkende.
Kafeen på Bølgen serverer variert
hjemmelaget mat, så der kan man
få alt fra hjemmelagde hamburgere
og pizza, til thaigryte og enklere
baguetter. Softisen har også blitt
veldig populær, forteller Ramskjell.
Til tross for at håndverkerne bare så

vidt har kommet seg ut av anlegget,
og det fremdeles pågår en god del
mindre arbeider, virker Frogns innbyggere svært fornøyd med tilbudet
på Bølgen. Anlegget er virkelig blitt
et møtested for helse og glede!
Frogn kommune har også
mange andre gode tilbud til
alle sine innbyggere; fra ung til
gammel. Og slik skal det også
være i årene fremover. Bla om
og les mer om rådmannens
forslag til nytt budsjett og
handlingsprogram for de neste
fire årene.

Søke stilling i Frogn
kommune?

Skolefokus på
dysleksi
Se side 4

Se vår hjemmeside www.frogn.kommune.no
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Handlingsprogrammet 2020-2023
Frogn kommune har mange og gode tilbud til alle innbyggere; fra ung til gammel. Og slik skal det også
være i årene fremover. Derfor er det viktig å tilpasse seg de endringene vi vet kommer, og møte utfordringene ved en befolkning som blir stadig eldre. Rådmannens forslag til nytt budsjett og handlingsprogram for de neste fire årene handler om din økonomiske fremtid.
Rådmannen: - Mitt mål
er å sikre en balansert
og bærekraftig økonomi for fremtiden i
Frogn!
Det er
mye usikkerhet
i økonomien
fremover,
og jeg
mener
det er
riktigst å
Rådmann Harald K.
ikke alleHermansen legger
frem sitt forslag til
rede nå
handlingsprogram
foreslå
for perioden 2020-23
innspaonsdag 30. oktober.
ringer
som kan
komme. Det vi vet er at vi
må være mer effektive, både
innen skole- og barnehagesektoren og innen helse og
omsorg. Å se hvilke gevinster
man kan oppnå gjennom interkommunale selskaper og
gjennom digitalisering og nye
verktøy, blir viktig fremover.
Bygging og drift av nye
prosjekter vil binde opp
ressurser og oppmerksomhet. Vårt nye idrettsbygg og

badeanlegg, Bølgen bad &
aktivitetssenter, ble åpnet
8. juni i år. Driften av denne
type anlegg er et eksempel
på oppgaver det alltid vil
knytte seg usikkerhet rundt.
Byggingen av Bølgen har gitt
en utfordrende situasjon for
kommunen, men det er gledelig å konstatere at driften på
anlegget går svært bra og er i
balanse. Det er fint å se all den
treningsgleden som foregår
på Bølgen og på anleggene
rundt. Svømmeanlegget og
aktiviteten også på de andre
anleggene rundt på Seiersten,
bidrar sterkt inn på et av våre
satsingsområder som ikke kan
føres i tall eller pengesummer,
nemlig folkehelse.
Det er verdt å merke seg
at økonomien i forhold
til tjenestene våre er helt
uavhengig av Bølgen og
den foreløpige usikre situasjonen rundt byggeprosjektet. Innsparingene vi tar
i kommunen nå, er grep som
måtte tas uansett. Og går det
som vi håper og tror, vil vi
om et par år kunne få en mer
robust økonomi. Mitt mål er
å sikre en balansert og bærekraftig økonomi for fremtiden i Frogn!

Veien videre for kommunens
handlingsprogram
Rådmannen legger frem sitt
forslag til budsjett 30. oktober 2019 kl 16.30, og det vil
ligge tilgjengelig på hjemmesiden www.frogn.kommune.
no fra samme dato. Dette
skjer videre:
• Budsjettkonferanse for formannskapet avholdes 14. november 2019.
• Hovedutvalgene og formannskapet behandler budsjettet i
møtene 25.-26. november 2019
i Fraunar møterom i Rådhuset.
• Formannskapet behandler
budsjettet 2. desember 2019 i
Fraunar møterom i Rådhuset.
• Budsjettvedtaket fra formannskapet legges ut på offentlig
ettersyn i 14 dager.
• Endelig behandling av budsjettet skjer i kommunestyremøtet
16. desember 2019.

Budsjett 2020/Økonomiplan
2020–2022, alminnelig
ettersyn
Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan blir lagt
ut til alminnelig ettersyn etter
kommuneloven §§ 44 og 45. Forslaget ligger ute fra 02.12.19 og
frem til kommunestyrets behandling 16.12.19.
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 15.12.19.

Ordførerskifte og nytt kommunestyre
Etter konstituerende kommunestyremøte 7. oktober er det klart at ny ordfører i Frogn er Hans Kristian
Raanaas (Sp), mens Rita Hirsum Lystad (Ap) fortsetter som varaordfører. De ulike utvalgene i perioden
2019-23 er også klare.
Frogns formannskap
2019-23:
Hans Kristian Raanaas (Sp), Line
Stockholm (V), Rita Hirsum Lystad
(Ap), Kjell Engebretsen (Ap), Henrik Forsberg Mathiesen (MDG),
Sylvi Ofstad Samstag (SV), Sigbjørn Odden (H), Odd Haktor Slåke (H), Bente Krystad Heiersjø (H),
Anine Norén (H) og Ole Scheie
(Frp).
Frogns kontrollutvalg
2019-23:
Leder Eva Anderssen (H), nestleder Thore Vestby (H), Bjørn

Harald Christiansen (H), Bjørn
Rønbeck (Rødt), Hanne Dølheim
(SV), Knut Erik Robertsen (Ap) og
Per Oskar Jacobsen (V).
Frogns hovedutvalg for miljø-,
plan- og byggesaker 2019-23:
Leder Linda Byström (MDG), nestleder Tone Merete Hauk-Hansen
(Ap), Erik Jevne (Ap), Gjermund
Stormoen (MDG), Kine Dirro
Bøhlerengen (H), Snorre Øynes
(H), Ninja Helene Edsem (H), Tom
Inge Hellesvik (H), Taryn Galloway
(V), Morten Bjerknæs (Sp) og Terje Sørensen (Frp).

Frogns hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur:
Leder Line Nyhus Skuterud (V),
nestleder Vibeke Lundh Karlsen
(A), Kjell Engebretsen (Ap), Sander Ravndal (MDG), Brit Østby
Fredriksen (SV), Hanne Alm (H),
Aleksander Stein (H), Linn Sørvig (H), Stein Erik Halck (H), Per
Sætre Aas (V) og Bjørn Fuglestad
(Pp). (Sistnevnte utvalg vedtatt
delt i to nye hovedutvalg, henholdsvis hovedutvalget for oppvekst og kultur og hovedutvalget
for helse og omsorg. Dette trer i
kraft 1.1.2020.

Ny ordfører i Frogn, Hans Kristian Raanaas
i midten, flankert av varaordfører Rita
Hirsum Lystad (t.h.) og rådmann Harald K.
Hermansen (t.v.).

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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Datahjelpen

Åpne møter i rådhuset

Hver tirsdag
kl.10.00 – 12.00
på Frogn bibliotek
Kom innom oss hvis
du trenger hjelp
med nettbrett, PC,
Iphone, smarttelefoner. Vi er her for å
hjelpe deg!

Bli med oss på tur!
De tre siste turene: 23. oktober, 6.
november og 20. november.
Ta med mat og drikke. Kart sendes ut
på mail. Husk godt skotøy. Påmelding
mobil: 995 30438 eller mail: veronica.
hove@online.no

Frogn seniorsenter
Temamøte i kaféen: Tirsdag 29.
oktober kl. 11.30 kommer Line og
Viviann fra enhet for Helse, omsorg
og koordinering for å snakke/informere om hjelpemidler i hjemmet.
Du kan få skiftet «sko» og pigger på
krykker/stav. Ta de/den med deg
Konsert i kaféen: 18. november kl.
12.00. Underholdningsvogna med
forestillingen «Nylonstrømpa – da
mor ble sexy».
Jule-salg/-messe i arbeidsstua:
Onsdag 27. november kl. 11.00 går
startskuddet for årets julemesse hos
oss. Det blir mange flotte produkter
som er produsert her på arbeidsstua å
få kjøpt. Det er greit å være tidlig ute.
Vi har også loddboken liggende ute
med mange flotte gevinster. Kaféen
er åpen med gode rundstykker, vaffel
og kaffe/te. Middag/ varm lunsj fra kl.
12.30.
Kaféen vår er åpen mandag,
tirsdag onsdag og fredag fra
09.30 – 13.30.
Middagsservering onsdag
og fredag.
Velkommen til oss!

Kulturstipend på 10 000!
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.
• Stipendet blir overrakt 1. søndag
i advent i forbindelse med julegrantenningen.
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.S.Fladmoe@
frogn.kommune.no
• Husk å legge ved begrunnelse •Forslaget må sendes innen mandag 1.
november 2019

PS: Snart jul!
Sett av 1. desember i
kalenderen; da er det
julegrantenning på
torget i Drøbak!

«Kaspers mage» på rådhuset.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 25. november
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tirsdag 26. november kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00. Eventuelle orienteringer i
forkant av møtet: Se hjemmesiden.
Formannskapet onsdag 27. november kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Kontrollutvalget mandag 2. desember kl. 14.00 i møterommet Oscarsborg.
Formannskapets budsjettmøte
mandag 2. desember i møterommet
Fraunar. Oppstartstidspunkt: Se hjemmesiden.

Eldrerådet mandag 21. oktober
kl. 16.00 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 16.00
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 22. oktober
kl. 17.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 22. oktober kl.
18.00 i kantinen «Kaspers mage»
Kontrollutvalget mandag 28. oktober kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 28. oktober
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tirsdag 29. oktober
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00. Eventuelle orientDÅPSKJOLEUTSTILLING
eringer i forkant av møtet: Se
hjemmesiden.
22.-27.OKTOBER SMIA FLERBRUKSHUS
Formannskapet onsdag 30.
Arr.
Kirken i Drøbak og Frogn og Frogn Husflidslag
oktober kl. 16.30 i møterommet Fraunar. Spørsmål og innVi vil gjerne låne deres dåpskjole!
spill fra innbyggerne kl. 18.00.
gamle som nye-kjøpte som hjemmesydd.
Kommunestyret mandag
4. november i møterommet
i Fraunar. Eventuelle orienteringer i forkant av møtet:
Se hjemmesiden. Kl. 16.30
Spørsmål og innspill fra innbyggerne. Kl. 17.00 Behandling av
sakene starter.
Eldrerådet mandag 18.
november kl. 16.00 i kantinen
«Kaspers mage» på rådhuset.
Kirken v/Sokneprest Hartberg og Frogn Husflidslag v/Jorunn Hansen og Inger
Spørsmål og innspill fra innbygJohanne Stokstad ønsker å låne kjoler til utstillingen (Foto: Mariann L. Dahle/Amta)
gerne kl. 16.00
Innlevering av kjoler:
Rådet for personer med
Frogn husflidslag tar imot kjolene i sine lokaler i Holterveien 4 E (Der
nedsatt funksjonsevne
det og er garnbutikk) på disse tidene i uke 42:
tirsdag 19. november kl. 17.00 i Mandag 14.10-fredag 18.10 kl.10-16
Torsdag 17.10 også kl.18-21
Lørdag 19.10 kl.10-15
møterommet Fraunar
Mer info i egen brosjyre i butikken!
Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen tirsdag 19.
november kl. 18.00 i kantinen

Klart for influensavaksine
Nå er det på tide å vurdere influensavaksine. Er du i risikogruppa, er det viktig å ta vaksinen i oktober/november før influensasesongen starter.
I Norge faller influensasesongen vanligvis
innenfor perioden november til mars, med utbrudd som gjerne begynner i førjulstiden og
varer omtrentlig 6-8 uker, noen ganger lenger.
De siste 10 årene har influensatoppen kommet enten rundt nyttår eller i forbindelse med
vinterferien rundt uke 8. Hvilke virustyper som
dominerer varierer for hver sesong. Årets sesonginfluensavaksine inneholder de 4 virustypene
som det er mest sannsynlig at vil dominere sesongen 2019/2020. Vaksine bør tas i oktober/november, før influensasesongen starter. Maksimal
beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.
For noen kan influensa være farlig. Mest utsatte
er de som har nådd en viss alder, har en kronisk
grunnsykdom eller en tilstand som gjør at kroppen ikke tåler influensasykdom så godt. Hvis du
er blant disse, anbefales vaksine mot sesonginfluensa. Helsegevinsten kan være stor.

•
•
•

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer.
Influensavaksine anbefales spesielt for:
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3.
trimester). Gravide i 1. trimester med annen

•
•
•

tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
Alle fra fylte 65 år
Barn og voksne med:
- diabetes type 1 og 2
- kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der
influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter
individuell vurdering av lege
Helsepersonell som har pasientkontakt.
Husstandskontakter til immunsupprimerte
pasienter
Svinerøktere og andre som har regelmessig
kontakt med levende griser.

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

Smart å vite om din nye
vannmåler

I løpet av 2018/2019 er nesten alle
vannmålere i Frogn kommune
byttet ut til fjernavleste målere.
Det er mange fordeler ved de nye
fjernavleste vannmålerne:
• Stråling fra de nye vannmålerne er
200.000 ganger svakere enn fra en
mobiltelefon.
• Enklere avlesning med høy nøyaktighet.
• Sikrer avdekking av eventuelle
lekkasjer, rørbrudd og omvendt flyt.
Dette betyr at vanntapet minimeres – en fordel for miljøet og din
økonomi.
• i fremtiden skal det også være
mulighet for å oppdage bakterielle
forekomster og forurensning i vannet.
• Innsparing av kostnader, tid og
ressurser på fakturabehandling og å
sende ut purringer.

foodtrucks og bordservering.
Kommunen står for møbler, inngjerding og parasoll(er) til bordserveringen. Er du interessert i å
ha uteservering på Torget de to
neste årene, kan du sende søknad
innen søndag 1. desember 2019.
Leieperiode: 15. mai til og med 30.
september i sesongene 2020 og 2021.
Pris pr sesong for leie av bordserveringsplass:
kr. 25 000 for det største arealet
Kr. 20 000 for det minste arealet
Strøm kr. 970
Pris for leie av plass til foodtruck:
Sesongleie kr. 4010
Helårsleie kr. 4860
Avgiften beregnes per 10 m2
Strøm: Sesongplass kr. 790, helårsplass
kr. 1570
Krav til opplysninger i søknad:
Navn på serveringssted
Adresse, postnummer og poststed
Organisasjonsnummer
Kontaktperson, telefon samt e-post
Behov for strøm (ja/nei)
For mer informasjon om retningslinjer
med mer, kan du lese om dette på

Torget i Drøbak:
byens nye restaurant!

Det ble sommeren 2019 åpnet
for servering på Torget, både for

kommunens nettsider (www.frogn.
kommune.no) under «Leie av kommunale uteområder».
Det tas forbehold om endringer som
følge av politisk vedtak vedrørende
Torget for de kommende årene, samt
plassering av serveringsområdene.
Søknadsfrist:
søndag 1. desember 2019.
Søknad sendes til: Postmottak fellespostkasse: POSTMOTTAK@FROGN.
KOMMUNE.NO

HØRINGER/VEDTATTE
PLANPROGRAM
For reguleringsplaner som kan
ha vesentlige virkninger for
miljø og samfunn er det krav om
utarbeidelse av et planprogram.
Planprogrammet skal blant annet
inneholde en beskrivelse av planprosessen, behov for utredninger
og hvilke planalternativer som
skal vurderes.

Dyrløkkebakken
Frogn kommunestyre har i møte
02.09.2019 fastsatt planprogram for
omsorgsboliger i Dyrløkkebakken og
Åsveien. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for inntil 90
omsorgsboliger tilpasset eldre ved
Dyrløkkebakken. I prosjektet inngår
også internveier og offentlig vei som
kan ha virkninger på utformingen av
planen. Vedtatt planprogram kan ikke
påklages, men det vil være mulig å
komme med ytterligere innspill når
planforslaget blir lagt ut på høring.
Vedtatte planprogrammer og mer informasjon om planarbeidet finner du
på kommunens hjemmesider: https://
www.frogn.kommune.no/enheter/
samfunnsutvikling/reguleringsplaner/
planerpagaende/

Fossen Søndre
Frogn kommunestyre har i møte
02.09.2019 fastsatt planprogram for
Fossen Søndre. Forslagsstiller ønsker å
omregulere eksisterende reguleringsplan for Fossen Søndre til næringsformål. Innenfor planområdet planlegges det for lager‐ og logistikkbygg. I
tillegg vil det være aktuelt vurdere å
tilrettelegge for en gjenbruksstasjon.
Vedtatt planprogram kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme
med ytterligere innspill når planforslaget blir lagt ut på høring.

Rengjøring av hovedvannledninger
Vannspylingen gjennomføres for å ivareta en god vannkvalitet i Frogn kommune. Systematisk ledningsrengjøring
er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann.
Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det
kan også bli en del brunt vann hos
abonnentene. Dette er partikler som
består av rust og humus (organisk
stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Hvor mye av nettet som skal
rengjøres, og hvor ofte er svært
avhengig av den gjennomsnittlige
hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.
Mål:
Målet med ledningsrengjøring er å
fjerne løse materialer i nettet som
kan gi vannkvalitetsproblem, og å
bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk.
OBS: Etter at spyling er avsluttet er
det viktig at alle abonnenter spyler
ut av sin private vannledning ved
å tappe vann så nær inntaket som
mulig, for eksempel utekran/kjeller-

kran til det kommer klart vann.
Områder hvor vannledningene
spyles:
Torsdag 17.10.19 kl. 08:00–15:00
Heer (Skanseveien, Heerløkka,
Kringerudåsen, Askeladdveien,
Heerveien, Jutulveien, Huldreveien
og Regins vei).
Fredag 18.10.19 kl. 08:00–15:00
Heer og Seiersten (Nesoddveien,
Høilunds vei, Ottarsrud, Belsjø, Belsjøparken, Museumsveien,
Seiersten og Skansen)
Mandag 21.10.19 kl. 08:00–15.00
Dyrløkke (Hestehagen, Holterkroken og Holter terrasse).
Tirsdag 22.10.19 kl. 08:00–15:00
Ullerud og Skorkeberg (Grenåveien,
Ullerudfaret, Ullerudhellinga, Åmålveien, Skorkeberg allé, Traneveien,
Fugleveien, Svaleveien, Dueveien,

Rugdeveien, Lerkesvingen, Orrelia,
Bokfinken, Løvsangerveien, Hegreveien og Dyrløkketoppen).
Onsdag 23.10.19 kl. 08:00–15:00
Sogsti og Skiphelle (Elleveien,
Badeveien, Ellefaret, Elleflaten,
Elleskjærveien, Vardeveien, Rosekollen, Skogveien, Askveien, Odalen,
Sogstikollen og Strandveien).
Torsdag 24.10.19 kl. 08:00–15:00
Drøbak sentrum (Johanne Dybwads
vei, Jørnsebakken, Tollbugata,
Løktabakken, Husvikholmen,
Sagaveien, Sorenskriver Ellefsens
vei, Damveien, Osloveien)

Kommunalteknikk tar forbehold om
endringer av underveis.
Vi beklager hvis dette medfører
ulemper.
Ved spørsmål kan det tas
kontakt med:
På dagtid 08.00 – 15.00: Knut Magne Måleng, telefon 64 90 64 02 eller
41 53 13 25
Etter klokka 15.00: vakttelefon for
vann og avløp, telefon 98 24 55 79.

Fredag 25.10.18 kl. 08:00–15:00
Drøbak sentrum og Folkvang
(Osloveien, Buggebakken, Villaveien, Grande, Batteriveien, Gylteveien, Åsenveien, Folkvang, hyttefeltene Gylteåsen, HVASA, Indre og
Ytre Hallangspollen)

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

Barnehagebesøk fra Etiopia
Drøbak Montessori Stiftelse er engasjert i et pilot-prosjekt i Etiopia for å etablere et
Montessori-inspirert barnehagetilbud for 0-4 åringer. Nå har de vært på besøk i Heer barnehage som ga gjestene fra Etiopia en lærerik, interessant og hyggelig opplevelse.
- Dette kan bli starten på en nasjonal barnehageutbygging, og
få betydelige positive konsekvenser for kvinners yrkesdeltagelse
og for kvaliteten i barnehagetilbudet til små barn i Etiopia, sier
Mervi Flugsrud, daglig leder ved
Drøbak Montessori.
Fire pedagoger har vært gjennom en teoretisk utdannelse i
Montessori pedagogikk i Addis
Abeba, før de kom til Norge for
å få en opplevelse av hvordan vi
praktiserer, organiserer og drifter

Luftambulansens gamle bygg blir ny base
for den IKT-enheten for Ås, Vestby og
Frogn.

barnehager, både kommunale og
private. Alle ble mektig imponert

og tar med seg nyttig kunnskap
tilbake til Addis. Der er disse fire
i gang med å lære opp assistenter som skal jobbe i pilotbarnehagene, og i løpet av høsten skal
vi i gang med å utdanne flere
pedagoger og ledere. Vi håper
det blir flere besøk i fremtiden
og at Frogn kommune, som har
mange gode tilbud til barn, kan
bidra med inspirasjon og kompetanseoverføring, sier Flugsrud og
sender en takk til Heer barnehage og styrer Hans Inge Knudsen.

Tilrettelagte tjenester satser stort
Tilrettelagte tjenester satser stort på kompetanseutvikling i år! Hele 62 ansatte fra
enheten er påmeldt til Mitt livs ABC, mens fire stykker også er påmeldt utdanning innen
velferdsteknologi.
- Dette kommer til å bli et
skikkelig løft for enheten, sier
enhetsleder Therese Steen Johansen.
Opplæringen tilbys ansatte
som gir tjenester til barn, unge,
voksne og eldre personer med
utviklingshemming. Mitt livs
ABC er forankret i Meld. St. 45
(2012–2013) Frihet og likeverd –
Om mennesker med utviklingshemming, og er utarbeidet av
Aldring og helse på oppdrag av
Helsedirektoratet.

- De ansatte er delt inn i grupper fra de forskjellige avdelingene med 6-8 personer i hver
gruppe, med en gruppekontakt.
Gruppekontakten skal registrere frammøte og fravær.
Det som er så flott med denne
utdanningen er at det varer
kun noen timer hver gang i tillegg til 2 heldagssamlinger. Da
trenger vi ikke å leie inn vikarer,
understreker Therese.

De fire som deltar i Velferdsteknologi
er Ingunn Ryssdalsnes (Traneveien), Linn
Marie Hatleid Karlsen (Traneveien), Josefine Jacobsen (Einebu omsorgsbolig)
og Camilla Sørensen (Haukåsen).

Frogn: En dysleksivennlig kommune
Vet du at så mange som 20 % av de som går ut av skolen har generelle lesevansker?
Dette er over en million nordmenn! Frogn vil være en dysleksivennlig kommune og da er lærere og pedagoger våre viktigste ressurspersoner.

En ettermiddag i september var
lærere fra alle Frognskolene invitert til Smia etter skoletid for
å høre Åsne Midtbø Aas fra Dysleksi Norge fortelle om hvordan
vi kan finne de elevene som sliter
og hvordan vi kan hjelpe dem på
best mulig måte.
For det er et faktum at 50 % av
dem som står utenfor arbeidsli-

vet har lesevansker. Mange sliter
også med matematikk, men 60 til
80 % av førskolebarna som senere utvikler matematikkvansker,
kunne vært oppdaget ved hjelp
av enkel testing i førskolealder.
Åsne Midtbø Aas understreket
betydningen av å hjelpe disse
barna – helst så tidlig som mulig.
I Frogn har vi egne team for tilrettelagt opplæring på hver skole, og de har ekstra ansvar for å
følge opp elever som kan ha behov for ekstra hjelp. Listen over
tiltak er ofte enkel, men av stor
betydning for dem det gjelder,
for eksempel:
• La elevene bruke ulike arbeidsmåter slik at de alle får vist hva
de kan.
• La elevene bruke den tiden de
trenger på arbeidet.

• La elevene bruke tekster, bøker
og læremidler som passer for
dem.
• Bytte mellom tavleundervisning,
gruppearbeid og egentrening.
• Bytte på å snakke, skrive, bruke
data, aviser og så videre.
• Tilpasse vanskelig ting i faget,
slik at det blir lettere.

IKT-samarbeid
inn for landing
Samarbeidskommunene
Vestby, Ås og Frogn skal gå
sammen for å levere gode
IKT-tjenester og service til
alle ansatte og brukere i de
tre kommunene. Den nye
enheten lander snart på Luftambulansens gamle lokaler
ved Drøbak city.

Luftambulansens gamle bygg blir ny base
for den IKT-enheten for Ås, Vestby og
Frogn.

IKT-prosjektet
er svært fornøyd med de
nye lokalene
som samler
alle IKT-ansatte. I Luftambulansens
gamle lokaler
skal de holde
Leder for ny IKT-enhus
sammen
het, Geir Lesteberg.
med enhet for
eiendom og hjelpemiddelsentralen i Frogn kommune. 1. oktober
begynte enhetens nye leder, Geir
Lesteberg, og fra og med årsskiftet regner man med at alle
ansatte i den nye IKT-enheten er
samlokalisert.
Målet er å skape et godt team
som skal levere gode IKT-tjenester og service til samarbeidskommunene Vestby, Frogn og Ås.
Vi er for små hver for oss som
IKT-enheter til å drifte og utvikle
IKT utfra økonomi, driftsmiljø og
kompetanse. Vi trenger å ha et
større IKT-miljø for å kunne levere dagens og fremtidens IKT-løsninger på en effektiv måte.
IKT-samarbeidet vil etablere felles
systemarkitektur for alle kommuner som inngår i samarbeidet
på alle områder (klient, server,
nettverk, integrasjoner etc.) for å
kunne standardisere og hente ut
gevinster. Sammen blir vi bedre,
sterkere og mer kostnadseffektive!

Til finalen
Ullerud sentralkjøkken er kommet til finalen i ”Den
beste matgledebedriften 2019”!
– Vi er kjempeglade og veldig
stolte over hva vi har fått til
sammen på dette bygget, sier
avdelingsleder Bjørg Helene

Thue ved sentralkjøkkenet på
Ullerud. Den populære prisen
avgjøres 24. oktober på Hotel
Continental i Oslo.

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

BIBLIOTEKET

Lørdag 19. oktober
• Barneforestilling: «Noahs ark»
Kl. 13.00. Gratisbilletter, henv.
Biblioteket.
Tirsdag 22. oktober
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 23. oktober
• Frogn historielag, med Slekt og data
Oslo/Akershus kl. 17.00-19.00
• Poesibussen kommer til Språkkaféen
kl. 19.00
Torsdag 24. oktober
• Bokaften på Reenskaug kl. 18.00.

Billettsalg.
Forfattere: Anne Hege Simonsen,
Morten Hoff, Geir Hestmark, Jon
Larsen. Bokvert: Pål Mørk
NB! Biblioteket stenger kl. 17.00
Mandag 28. oktober:
· Jakten på det digge liv: Reiser og
kultur. Kl. 10.30-12.00
Tirsdag 29. oktober
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 30. oktober
• Alléer langs fremtidens veier ved Tor
Edvard Bergaust kl. 13.00. Gratis.
• Språkkafé. Åpen for alle. Kl. 19.00 –
20.00
Tirsdag 5. november
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 6. november
• Bokkafé kl. 13.00
• Tannlegevakt 17.00-19.00.
Påmelding
• Språkkafé kl. 19.00

DETTE SKJER I

Tirsdag 12. november
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 13. november
• Språkkafé kl. 19.00
• Frogn historielag, uten Slekt og data
Oslo/Akershus kl. 17.00-19.00
• Advokatvakt kl. 16.00-18.00
Lørdag 16. november
• Forfatterarrangement kl. 13.00,
Kathrine Geard med foredraget:
lokale kunstnere på Nesodden og i nordre Frogn.
Mandag 18. november
• Jakten på det digge liv: Sikkerhet.
Kl.10.30-12.30
Tirsdag 19. november
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 20. november
• Språkkafé kl. 19.00
Fredag 22. november
• Eventyrstund, kl. 10.30. Påmelding
for store grupper

Tirsdag 26. november
• Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
• Åpen barnehage. Kl. 09.30 -12.00
Onsdag 27. november
• Språkkafé kl. 19.00
• Frogn historielag, med Slekt og data
Oslo/Akershus kl. 17.00-19.00
Søndag 1. desember
Julegateåpent bibliotek 14.00 – 17.00.
Barneforestilling «Jul med Prøysen»
kl. 15.30. Gratisbilletter.

Nyhet! Logg inn på mobilen

Sjekk lån, reserveringer og frister selv
om du er på farta! Du finner mobilvennlig versjon av nettsiden vår på
websok.mikromarc.no/frogn-fb
Lånekort på mobilen: Du kan også
bruke lånekortet ditt fra mobilskjerm.
Logg inn og velg Lånekort. Du kan ta
skjermbilde om du vil bruke strekkkoden uten å være logget inn.

SMIA:
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ALLEHELGEN

LYSKONSERT

Lørdag 2. november kl. 18.00

Drøbak kirke

Ny i Frogn?

Drøbak Gospel
Trompetist Arne Kollandsrud

Fri entré

Kirken i Drøbak
og 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!

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

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 3. desember 2019
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Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

