Bli med på
dugnaden:

Et bærekraftig Frogn
Ingen kan gjøre alt, men sammen kan vi gjøre mye. Bærekraftig utvikling handler om å
ta vare på behovene til menneskene som lever i vår kommune i dag, uten å ødelegge
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Alle har en betydning i den
store sammenhengen. Vi har ikke råd til å glemme noen – alle må være med! VelkomForeldrekurs
(COS-P/Trygghetssirkelen)
men til FNs verdensdugnad her i Frogn. Bla om og se hva du
kan gjøre
for å påvirke!
Vi starter flere nye kurs våren 2020 for ulike aldersgrupper.
Kursene går over 8 ganger. Grupper med ca. 8-10 personer

Bli en bedre forelder!
Synes du også det av og til kan være vanskelig å være den forelderen du
ønsker å være? Lurer du på hvordan andre foreldre møter utfordringer
knyttet til måltider, skjermtid, søvn eller liknende? Da er du ikke alene.
Frognbarnehagene og tjenestene i enhet for psykososialt arbeid (EPA) samarbeider om å tilby gratis
foreldreveiledning i gruppe for alle foreldre med
barn i alderen 0–6 år. Hovedmålet er å styrke omsorgen og fremme trygg tilknytning mellom foreldre
og barn. Vi tilbyr to ulike foreldreveiledningsprogram: Frognbarnehagen tilbyr foreldreveiledning
etter programmet International Child Development
Program (ICDP), mens Psykososialt arbeid følger
programmet Circle of Security – Parenting (COS-P/
Trygghetssirkelen).
Veiledningen foregår i gruppe, med plass til 6–10
foreldre per gruppe. Med utgangspunkt i de ulike programmenes modell, legges det til rette for
refleksjon rundt ulike problemstillinger og det gis
mulighet til å dele erfaringer, gleder og utfordringer

Les mer om:
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Målgruppe

Oppstartdato nye kurs

Foreldre med barn 0-1,5 år

Mandager fra 3 februar kl.12.30-14.00

Foreldre med barn 1-5 år

Tirsdager fra 4 februar kl. 17.00-18.30

Foreldre med barn 0-1,5 år

Tirsdager fra 10.mars kl.09.00-10.30

Foreldre med barn 6-12 år

Onsdager fra 25 mars kl. 14.30-16.30

Foreldre med ungdom13 år +

Tirsdager fra 14.april kl. 15.30-17.30

Foreldre med skolestartere 1. trinn
høst 2020

Tirsdager fra 21 april kl. 09.00-10.30

Foreldre med barn 6-12 år

Tirsdager fra 5. mai kl. 14.00-15.30

fra hverdagen. Foreldregruppene ledes av to sertifi-

som par. Gruppene kan også være en måte å bygge
nettverk med andre foreldre på.
For påmelding eller spørsmål om ICDP:
Ta kontakt med barnehagestyrer i den barnehagen
ditt barn går i for mer informasjon og informasjon
om neste kurs.

serte veiledere som er ansatt i barnehagene (ICDP)
eller de ulike tjenestene i enhet for psykososialt
arbeid (COS-P). Veilederne og gruppens deltakere
har taushetsplikt. Hver gruppe samles 6–8 ganger
med varighet på 1,5–2 timer per gang. Tilbudene
er gratis og foregår i barnehagen, EPAs lokaler på
Bølgen eller rådhuset. Foreldre kan delta alene eller

Bli med på
skriveverksted!

For påmelding eller spørsmål om COS-P
(Trygghetssirkelen):
EPA holder COS-P grupper for foreldre med barn i
ulike aldre; sped- og småbarnsalder, skolestartere,
barneskolealder og ungdomsalder. Begrenset antall
plasser på hver gruppe. «Førstemann til mølla» for
påmelding. Kontakt familietjenesten på telefon 982
45 576 eller send en e-post til anne.emberland@
frogn.kommune.no

Kjenner du en som
har demens?
Se side 3

Se side 2

Søke jobb i
Frogn kommune?
Se vår hjemmeside www.frogn.kommune.no

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 25. februar 2020

Frivilligsentralen satser på bærekraft
Tessa van der Staak kom til
Drøbak og startet som frivillig
i høst. Hun var nyutdannet
klimaantropolog fra Sveits –
og da var det naturlig å spørre: Er dette noe du kan dele
med oss?
Det ble startskuddet for årets
tema i Frogn frivilligsentral.

Hvordan håndterer vi
klimaendringene?

Velkommen til et spennende
år med gratis foredrag, diskusjoner og workshoper med
fokus på klima og miljø!

Klimaantropolog Tessa van der Staak:
En verden i endring
Gratis foredrag mandag
16. mars kl 19.00 i Smia
flerbrukshus
Temaer i foredraget:

• Den menneskelige siden av en
verden i forandring
• Hva slags rolle spiller følelser i vår
forståelse av klima og våre reaksjoner til endring?
• Hvordan påvirker kultur hva vi
tenker om klima og hva vi velger
å gjøre eller ikke gjøre?
• Fornekter eller anerkjenner vi faktisk problemet?
• Hva slags sosiale ringvirkninger
har bevisstheten om et klima i
forandring?
Foredraget starter 19.00. Gratis
og åpent for alle. Velkommen!

Hva er det og hvordan kan vi unngå å la oss lure? Ikke alt som virker «grønt» er nødvendigvis bra… I denne kreative workshopen blir det både foredrag, mye diskusjon og
aktivitet! Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Pårørendeskolen i Follo
For pårørende til personer med demens

Kommende temaer

• Kafferunde med perspektiv Diskusjon om hvordan vi opplever
klimaendringer og utviklingen vi
er vitne til.
• Mat-vinn! Isteden for matsvinn.
Kombinasjon av matlaging og
foredrag.
• Unge i endring” Samling av ideer
om å fremme en grønnere fremtid. Diskusjon rundt klimaangst,
visjoner og påvirkning.
Har du noe du kan bidra med?
Ta kontakt med leder Gro Paulsen i
frivilligsentralen på tlf 64 90 61 96
eller mail gro.paulsen@frogn.kommune.no

Sommerleir 2020

Vestre Kjærnes gård, Våler kommune i Viken

2.-5. juli

Tid til å være ung?
H V E M S E R M E G . N O

NESODDEN –
Nesoddtunet bo servicesenter

4 onsdagskvelder i Mars 2020

Kursinnhold
Sykdomslære
Kommunikasjon
Praktiske tips i hverdagen

04.mars, 11.mars,
18.mars og 25.mars
Klokkeslett: 18:00 – 21:00

Sommerleiren skal være på Vestre Kjærnes gård, Våler kommune i Viken, den 2.-5. juli. Vi starter
torsdag ettermiddag og avslutter søndag etter lunsj.
Målet med sommerleiren er at deltakerne:
Treffer andre som er i samme situasjon

Deltakere på Tid til å være ung? gir uttrykk for at det er nyttig med kunnskap om demens, og
at de etter kurset har en bedre forståelse for situasjonen og tro på at de klarer å møte
utfordringene.

Får kunnskap om demens
Får svar på spørsmål og støtte fra fagpersoner
Har det gøy med forskjellige aktiviteter

Pårørendes reaksjoner

Påmeldingsfrist: 28. februar 2020

Møte med hjelpeapparatet

Målet med helgekursene er at unge får støtte til å håndtere sin livssituasjon og hjelp til å
mestre utfordringene i hverdagen. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får deltakerne
snakket med fagpersoner samt delt tips og råd med hverandre. Det er også lagt vekt på
sosiale aktiviteter på kurset.

Tone.Gjersum.Avlesen@nesodden.kommune.no

Tlf: 41514992 (du kan sende sms)

Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.
Påmeldingsfrist 15.mai. Begrenset antall
plasser, så her er det «først til møllaprinsippet» som gjelder. Deltakere som ikke har
vært på sommerleiren før vil bli prioritert.

Kursene blir avholdt:
24.-26. april 2020 på Tjøme i Vestfold og Telemark
11.-13. september 2020 i Selbu i Trøndelag
For mer informasjon ta kontakt med Celine Haaland-Johansen,
helgekurs@aldringoghelse.no, tlf. 93089398

Pris: kr 300,- pr. deltager.
Enkel servering.

For mer informasjon kontakt
Celine Haaland-Johansen. Mobil: 93089398.
Epost: sommerleir@aldringoghelse.no

Adresse: Nesoddtunet bo- og servicesenter
Håkonskastet 25, 1453 Bjørnemyr

FOLLO
DEMENSNETTVERK

11.-13. september i Selbu i Trøndelag
Tid til å være ung? er et landsdekkende helgekurs for unge mellom 18-30 år som har en mor
eller far med demens. Det arrangeres to kurs i året, som starter fredag kveld og avsluttes
med lunsj søndag. Alle utgifter til reise og opphold blir dekket.

Sommerleir er en landsdekkende leir for barn under 18 år som har en pappa eller mamma med demens,
der den friske forelderen eller annen voksen ressursperson også deltar. Lederne på leiren består av
fagpersoner og personer som har erfaring som pårørende.

Påmelding: Tone Gjersum Avlesen

Fremtidsfullmakt / Vergemål
Velferdsteknologi

Kjenner du, eller er du barn under 18
år som har en mamma eller pappa
med demens?

24.-26. april på Tjøme i Vestfold og Telemark

Bilde fra: http://www.kjaernes.no/

Sommerleiren administreres av Aldring og helse på oppdrag
fra Helsedirektoratet, og er et av pårørendetiltakene i
Demensplan 2020.

Tid til å være ung? administreres av Aldring og helse på oppdrag fra Helsedirektoratet, og er et
av pårørendetiltakene i Demensplan 2020

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

KUNNGJØRINGER
mail til Elisabeth Seljevold Fladmoe:
esf@frogn.kommune.no
Historiene vi utvikler kan bli en del
av årets LysNatt og prosjektet er
støttet av Sparebankstiftelsen DnB.

Allidrett med Gr. 13 jr.

DFI og Frogn kommune har nå
sammen startet opp allidrettsgruppen, Gr. 13. jr, for barn og
unge med nedsatt funksjonsevne. Alle som ønsker, har lyst eller
bare ønsker å stikke innom for å se
om dette kan være noe, er velkommen!
Sted: Gymsalen på Heer skole
Dag: Tirsdag kl 18.00 – 19.00
Aktiviteter: Mye forskjellig lek og
moro Vi håper å se dere!

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!

Bli med på skriveverksted!

Frogn kommune, enhet for kultur og frivillighet er i gang med
prosjektet Historier om tilhørighet. Vi ønsker å løfte frem de
gode historiene om Frogn og
hvordan vi er knyttet til stedet
vi bor på.
Vi håper du vil bidra med din historie! Gjennom skriveverkstedet kan
du lære å gjøre om din historie til
scenetekst.
Vi arrangerer gratis skriveverksted for alle som vil lære mer om
skapende skriving og om å skrive
scenetekst. Her kan du lære å skrive
scenetekst og kanskje din historie
kan bli et lite teaterstykke? Første
skriveverksted er på Seniorsentret/
Hospitalet, onsdager kl 11.00- 13.00
på med oppstart 4. mars. Verkstedet
går over fire uker fram til onsdag
25. mars og er åpent for alle aldre.
Neste skriveverksted er for alle
under 18 år, torsdager kl 17-19 med
oppstart torsdag 16. april. Verkstedet går over 4 uker fram til 7. mai.
Vil du være med? Påmelding via

Veteraner på
Camp Oscarsborg

På Husvikodden i Drøbak ligger
Veteranhuset Camp Oscarsborg.
Dette er en forening som har
dom formål å drive et samlingssted for personell som har
tjenestegjort i militære og sivile
internasjonale operasjoner for
Norge.
Veteranene har fått leie Angelgården på Husvikodden i Drøbak av
Forsvarsbygg og har siden september 2017 jobbet for å få til et samlingspunkt der veteraner kan møtes
alene eller sammen med familie og
venner. Vi har åpent hver onsdag
fra kl 17.00 og utover med kaffe og
noe å bite i.
Går du forbi, er du hjertelig velkommen innom! Se mer på https://
camp-oscarsborg.no

Åpne møter i rådhuset:
Eldrerådet mandag 2. mars kl.
16.00 i møterommet Fraunar. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl.
16.00.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 3. mars kl.
17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 3. mars kl.
18.00 i møterommet Filisterkroken.
Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 9. mars
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester mandag
9. mars kl. 18.00 i møterommet
Filisterkroken. Presentasjon av
relevante enheter i kommunen kl.
16.30. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 10. mars kl. 18.00 i
møterommet Fraunar. Presentasjon
av relevante enheter i kommunen
kl. 16.30. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
11. mars kl. 14.30 i møterommet
Filisterkroken.
Formannskapet onsdag 11. mars
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 16. mars
kl. 16.30 i møterommet i Fraunar.
Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00. Se kommunens hjemmeside for eventuelle orienteringer.
Kontrollutvalget torsdag 25. mars
kl. 14.00 i møterommet Fraunar.

Utbedring i
Jørnsebakken

SØKE
BARNEHAGEPLASS?

Grunnet oppgradering av vann- og avløpsanlegg etter pålegg fra fylkesmannen, vil Jørnsebakken bli stengt i begge
retninger i to perioder i løpet av dette året. Veien vil være
stengt for gjennomkjøring, med omkjøring til Vestbyveien
via Sogstiveien.

Søknadsfrist for å være
med i hovedopptaket for
barnehageplass i Frogn
kommune barnehageåret
2020–2021 er 1. mars 2020.

Kommunen er pålagt å utbedre
overvannsproblematikken i hele
Drøbak. Dette viktige arbeidet
innebærer at vannledningen i
Jørnsebakken vil bli byttet og
overvannet som i dag går i samme
ledning som kloakken, vil få et
eget rør.

Søk barnehageplass via Barnehageportalen ved å logge deg inn på
våre nettsider: https://www.frogn.
kommune.no/enheter/barnehagene/
Her finner du oversikt over både
kommunale og private barnehager, og nærmere informasjon om
hvordan søke barnehageplass.
I hovedopptaket har barn som
fyller ett år innen 30. november
rett til å få plass i barnehage i
samsvar med barnehageloven med
forskrifter.
Barn som fyller ett år innen 31. august 2020 har lovfestet rett til å få
plass i barnehage fra august, mens
barn som fyller ett år i september,

Arbeidet og stengingen av veien
vil bli gjennomført i to etapper:
Første etappe er fra 1. mars
2020 til 30. juni 2020.
Det vil bli ett opphold i juli og
august grunnet sommerferie. I
feriemånedene vil grøftene være
fylt igjen slik at veien blir åpen for
gjennomkjøring.

Andre etappe er fra 1. september 2020 til 1. desember 2020.
– Vi forstår at dette arbeidet kan
medføre utfordringer for trafikken, men håper at vi med velvilje
fra alle parter skal klare det på en
god måte. Arbeidene er pålagt oss,
og må gjennomføres – så håper vi
resultatet blir bra, sier avdelingsleder Eivind Smestad i teknisk drift
og forvaltning.
Kommunen jobber også med tilsvarende separering av overvann
fra spillvann ved Ringedammen
og Gulliksbakken. Disse arbeidene
er allerede i gang, og fortsetter
utover året.

oktober eller innen 30. november
2020, har lovfestet rett til å få plass
i barnehage innen utgangen av
den måneden barnet fyller ett år.
Søknader for barn som ikke faller
inn under retten til barnehageplass blir behandlet ved supplerende opptak i henhold til fastsatte
vedtekter og opptakskriterier.
Supplerende opptak skjer kontinuerlig i perioden fra hovedopptaket
er avsluttet (ca.1. mai) og gjennom
hele året. Dette gjelder søknader
som ikke inngår i hovedopptaket.
Her foreligger det ikke noen søknadsfrist. Det er heller ikke lovfestet rett til barnehageplass ved
supplerende opptak.

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

KUNNGJØRINGER

Nytt fra teknisk:

Utlysing av torgplass

Fristen for å søke torgplass i
Drøbak sentrum for sesongen
2020 er 1. april. Søknad sendes
elektronisk via Frogn kommunes
hjemmeside, www.frogn.no. Spørsmål kan rettes til Mona Johansen på
mobil: 415 31 395.
Adgangskontroll på
gjenvinningsstasjonen
Follo Ren har innført adgangskontroll på gjenvinningsstasjonen for
å sikre at alle som ikke er private
husholdninger i Follo Rens område betaler full pris. Dermed kan
man holde egenandelen lav. For
å sikre at adgangsbeviset ikke blir
misbrukt, blir det samtidig innført
en kvoteordning per husholdning.
Kvoten gjelder per kalenderår, og

gir rett til å betale lav egenandel.
Når kvoten er oppbrukt, må man
betale full pris ved levering av både
grovavfall og hageavfall.
Alle husholdninger har mottatt et
informasjonsbrev fra Follo Ren om
ordningen og med et midlertidig
adgangsbevis. Dette adgangsbeviset er gyldig i 6 måneder, i løpet av
denne perioden må hver husholdning anskaffe et permanent adgangsbevis, dette gjøres ved å laste
ned appen MiljøID og/eller bestille
et fysisk kort hos www.folloren.no

Kommunale avgifter

1. termin 2020 med avregning 2019
vil bli utfakturert i begynnelsen av
mars med forfallsdato 31.03.2020.
Dette er gebyr for perioden
01.01.2020-31.03.2020 med fratrekk/
påslag for reelt vann- og avløpsforbruk for perioden 01.01.2019
-31.12.2019.
Har du spørsmål etter at du har
mottatt denne, send henvendelse
til fakturateam@frogn.kommune.
no. Husk å opplyse om kundenummer, fakturanummer eller gårds- og
bruksnummer i henvendelsen.

E-torg for tekniske tjenester
På e-Torg finner du kart og eiendomsinformasjon, nabovarsel,
digitale kartdata, 3D-modeller –
og andre nyttige produkter, som
gjør hverdagen enklere både for
innbyggere og næringsliv.
• e-Torg gjør ting enklere og sparer
deg for masse tid ved innhenting
av kart- og eiendomsinformasjon
fra kommunen.
• e-Torg er tilgjengelig på alle plattformer og er åpent 24/7.
• Se https://frogn.e-torg.no/

Søk etter eiendom eller adresse
for å få opp en liste med de ulike
produktene som er tilgjengelig. Det
kommer flere produkter etter hvert,
blant annet situasjonskart.

Gratis drop in:
Data og mobilhjelp
Trenger du hjelp med apper, innlogging og
andre dibelidupper på PC, nettbrett, PAD
eller mobil?
Velkommen til Frogn bibliotek tirsdager mellom kl 10.00-12.00!
Hilsen Frogn Frivilligsentral

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

DETTE SKJER I

FROGN:

www.bolgenbad.no

Det beste møtestedet
for helse og glede!
Har du vært på Bølgen i Drøbak?
Vi tilbyr deg spennende og varierte aktiviteter!
• Stort bad med fire bassenger, stupetårn, sklie og barneområde
• Trivelig kafé med god, hjemmelaget mat
• og mye mer...
Se mer på bolgenbad.no

Bølgen bad & aktivitetssenter
Belsjøveien 2, 1440 Drøbak
Tlf.: 64 90 62 80
E-post: bolgen@bolgenbad.no

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

BIBLIOTEKET
blikk i den genuine japanske kulturen.
Kl. 18.00. Enkel servering. Gratis.

Lørdag 29. februar
Greenbonanza kl. 13.00 med Mia Frogner, forfatter, blogger og inspirator.
Hun vil inspirere til et grønnere og
mer bærekraftig alternativ i hverdagen. Enkel servering. Gratis.
Tirsdag 3. mars
• Åpen barnehage kl. 09.00 – 12.00
• Datahjelpen: Har du problemer med
å finne frem på nettet? Med PC, mobil, apper eller innlogging? Du får
hjelp på biblioteket Kl. 10.00 – 12.00
Onsdag 4. mars
• Bokkafé kl 13.00. Enkel servering
• Tannlegevakt. Påmelding. Kl. 17.00
-19.00 (Ingen behandling)
• Språkkafe kl. 19.00.
Torsdag 5. mars
Hvordan komme til Nirvana uten å dø
først. Christine Istad og Kari Gjæver
Pedersen forteller om en 140 mil lang
reise i Japan og gir publikum et inn-

Tirsdag 10. mars
• Åpen barnehage kl. 09.00 – 12.00
• Datahjelpen: Har du problemer med
å finne frem på nettet? Med PC, mobil, apper eller innlogging? Du får
hjelp på biblioteket kl. 10.00 – 12.00
Onsdag 11. mars
• Språkkafe kl. 19.00
• Frogn historielag inviterer til slektsforum på Frogn bibliotek, kl. 17.00
– 19.00. Ingen påmelding.
Torsdag 12. mars
Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding
Tirsdag 17. mars
• Åpen barnehage kl. 09.00 – 12.00
• Datahjelpen: Har du problemer med
å finne frem på nettet? Du får hjelp
på biblioteket kl. 10.00 – 12.00.
Onsdag 18. mars
Språkkafe kl. 19.00
Tirsdag 24. mars
Åpen barnehage kl. 09.00 – 12.00
Datahjelpen: Har du problemer med å
finne frem på nettet? Med PC, mobil,
apper eller innlogging? kl. 10.00 –12.00
Onsdag 25. mars
• Advokatvakt kl. 16.00 – 18.00.

DETTE SKJER I

Påmelding
• Språkkafe kl. 19.00
• Slektsforum på Frogn bibliotek kl.
17.00 – 19.00. Ingen påmelding. Slekt
og data er tilstede på møtet.

Har du lyst til å bli
lærling i Frogn
kommune?

Faste arrangement:
Bokkafé: første onsdag i måneden; nå
onsdag 5. februar. Vi serverer en god
bok, en kopp kaffe og noe å bite i. Kl.
13.00 -13.30.
Tannlegevakt: 30 minutters gratis
konsultasjon med en tannlege første
onsdag i måneden, nå onsdag 5. februar. (Ingen behandling). Påmelding.
Kl. 17.00 -19.00.
Advokatvakt: 30 minutters konsultasjon med en advokat. Påmelding. Tilbudet er en gang i måneden, onsdag
22. januar og onsdag 26. februar, kl.
16.00–18.00.
Slektsforum med Frogn historielag: Vi har slektsforum et par ganger i
måneden på biblioteket. Det er åpent
for alle som er interessert i og har lyst
til å lære mer om slektsforskning. Kl.
17.00–19.00. «Slekt og data» Norges
største organisasjon for slektsforskere,
er med på noen av møtene.
Bibliotekets lesesirkel: Vi har lesesirkel første torsdag i måneden kl.19.00,
nå torsdag 6. februar. Åpen for alle,
men det er påmelding. Begrenset antall plasser
Språkkafé: Velkommen til vår
språkkafé hver onsdag kl. 19.00.
Her møtes innvandrere fra mange land
og nordmenn for å snakke sammen.
Kaffe/te/kjeks.
Åpen barnehage: Hver tirsdag kl.
09.30–12.00. Følger skoleruta.
Datahjelpen: Har du problemer med
å finne frem på nettet? Med PC, mobil, apper eller innlogging? Du kan få
hjelp på Datahjelpen av flere fra Frogn
Frivilligsentral hver tirsdag kl. 10.0012.00

Vi søker etter lærlinger til toårig
læreløp innen følgende fagområder: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget og
IKT-servicefag.
Vi søker deg som:
• Er engasjert, raus, positiv og
lærevillig og som ønsker å bli
en god fagarbeider.
• Personlig egnethet blir vektlagt.
Kvalifikasjoner: Fullført og bestått
VG1 og VG2 innen aktuelt programfag. I enkelte stillinger er det krav om
gyldig politiattest.
Tiltredelse: August 2020
Lønn: I henhold til gjeldende tariff
og avtaler
Kontaktperson: Kristofer Grannes
Børresen, Enhet for HR, politisk sekretariat og service. Telefon: 64 90 64 42
Søknadsfrist: 15. mars 2020
Frogn kommunes verdier: Respekt,
Raushet, Engasjement, Profesjonell
For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer, se
www.frogn.no. Ved behov for tilgang
til PC, finnes det på Servicetorget,
Biblioteket og NAV Follo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til
søkerne, men makuleres når tilsetting
er foretatt. For mer informasjon, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.

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

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg 27.–31. mars 2020
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Onsdag 26. februar
• Advokatvakt kl. 16.00 – 18.00. Påmelding
• Frogn historielag inviterer til slektsforum på Frogn bibliotek.
Slektsforum på biblioteket er et uforpliktende treffsted der alle som
driver med slektsforskning kan møte
likesinnede. Møtene holdes kl. 17.00
– 19.00 og er åpne for alle interesserte. Ingen påmelding.
• Språkkafé kl. 19.00

Lørdag 7. mars
Bokormfest: Vi feirer barna som ble
Bokormene i 2019 med fest på biblioteket kl. 13.00. Enkel servering, noe
godt å drikke og utdeling av diplomer.
Jan-Kåre Øien kommer også, han vil
fortelle og tegne for oss. Bokormfesten er åpen for alle. Vi har begrenset
antall plasser, gratisbilletter/påmelding
til biblioteket.

LEDIG STILLING

