Har du hørt det?

Se – høre – lytte: Elevene ved Seiersten ungdomsskole vil gjerne bli informert om alt som gjelder deres skolehverdag.

Har du hørt at Seiersten ungdomsskole skal legges ned? Eller var det kanskje Dyrløkkeåsen?
Eller var det kanskje ingen av dem? I Frogn kommunes egen avis får du riktig og viktig
informasjon om det som skjer i kommunen din. Hver måned fremover gir vi ut et eget bilag
som leveres rett hjem til deg i din postkasse. Her får du spennende nyheter, nyttige
kunngjøringer og ledige stillinger. Følg med!

Operasjon Vårt Drøbak
Kul konkurranse for barn og unge i Frogn – fine premier!
Hvordan skal Drøbak se ut i framtida? Tegn, fotografer, skriv eller lag en modell der
du foreslår et tilbud som kan bidra til mer aktivitet. Lever forslaget til Utekontakten,
Frivilligsentralen, Servicetorget eller Underhuset. Mer informasjon kommer som ranselpost
til alle skoleelever i Frogn kommune, eller du kan gå inn på frogn.kommune.no.
Frist: Onsdag 4. mars. Utstilling: 8. mars under UKM på Dyrløkkeåsen skole.
Konkurransen er en del av arbeidet med Byutviklingsplan for Seiersten, Ullerud og
Dyrløkke.
Vi vil vite hva du mener! F.v. planlegger Torunn Hjorthol, klubbkoordinator Helle Krag
Rudolph, utekontakt Anne Solhaug og leder for Frivilligsentralen, Gro Paulsen.
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Les mer om:
Digital skole

Skolebøkene byttes ut med nettbrett –
og ungene jubler!
Les mer på side 2

Jobbe i Frogn?

Se de mange spennende stillingene
som lyses ut nå.
Les mer på side 4

Fremtiden på ett brett

Rektor Linda Langås Vamnes ved Dal skole og rektor Kjell Gunnar Moen ved Seiersten ungdomsskole sammen med Anders Hermansen,
ansvarlig for prosjektet fra IKT, gleder seg til å dele ut nettbrett til ivrige skoleelever.

Fullskala pilot heter det når alle klassetrinn skal være med å prøve
ut nettbrett som læringsplattform. Seiersten og Dal er valgt ut til å
være pilotskoler når Frogn kommune satser på nettbrett som lærings
plattform som testprosjekt i 2015/16.

H

ensikten med å innføre lærings
brett, er å gi elevene økt motiva
sjon, mestring og læring. Erfa
ringer fra andre skoler er gode. De viser
at både arbeidskapasitet, produksjon
og kvalitet har vist seg å øke. I tillegg
kan nettbrettene gjøre det enklere for
elever med lese- og skrivevansker. Bedre
tilpasset opplæring, mer relevant opp
læring og økt mestringsfølelse er også
områder hvor digitalkompetanse bidrar.
– Dette er utrolig spennende, og er
noe alle rektorene, FAU og pedagogisk
personale gleder seg til å prøve ut. Vi
er heldige som får være med på dette,
sier sjefspilotene, rektor Linda Langås

Vamnes ved Dal skole og rektor Kjell
Gunnar Moen ved Seiersten ungdoms
skole. Piloten skal kjøres gjennom ett
år, før det avgjøres hvilke andre av
Frogns skoler som skal følge etter.
Over 500 nettbrett skal deles ut til
elever og lærere ved de to skolene, og i
IKT-avdelingen i kommunen jobbes det
med å bygge en ny plattform for den
digitale skolen i «skyen». Plattformen
baserer seg på Microsoft Office 365
og skal støtte flere typer enheter som
til eksempel iPad, Windows brett og
eksisterende elev-PCer. I tillegg pågår
en stor oppgradering av de trådløse
nettverkene på skolene slik at det blir

tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet til
alle de nye mobile enhetene.
– Nettbrettene gir en mulighet til vari
asjon av arbeidsmåter, noe som gjør
elevene mer motiverte, sier Vamnes og
Moen og understreker at det gjelder å
finne balansen mellom ulike lærings
metoder i skolen. Både tavla, bøker
og blyant skal fortsatt brukes, men
vekselvirkningen vil være positiv for
ungdommene som allerede lever i en
digital hverdag, mener rektorene. De
legger heller ikke skjul på at det er satt
av dobbelt så mye tid for å lære opp
de ansatte i forhold til elevene: – Vi
må jo få lærerne opp på elevenes nivå!

Kommunereformen og Frogn

Ny p-avgift

Kommunereformen er tema
også i Frogn. Kommunestyret
vedtok 8. desember 2014 å
nedsette en arbeidsgruppe
som har som oppgave å ar
beide med kommunerefor
men i vår kommune.

Frogn kommune tilbyr nå gjen
nom EasyPark en rask og enkel
parkeringsløsning via mobilen.

Arbeidsgruppen ledes av ordfører Thore
Vestby.
Øvrige representanter Vara:
Fra Høyre: Sigbjørn Odden og Gunn Heidi
Iversen
Fra Arbeiderpartiet: Varaordfører Rita
Hirsum Lystad og Knut Erik Robertsen
Fra Venstre: Terje Johansen og Rolf Ole
Tomter
Fra Fremskrittspartiet: Lasse Botten og Vivi
Ann A. Hansen
Fra Kristelig folkeparti: Bente Bjerknes

Fra Sosialistisk venstreparti: Kjell Monsen og
Sylvi Ofstad Samstag
Fra Pensjonistpartiet: Børre Moe og Tom
Lennart Pedersen
Fra Senterpartiet: Hans Kristian Raanaas og
Sonya Ayara
Arbeidsgruppen hadde sitt første møte
den 15. januar. Referat fra møtet og annen
informasjon om kommunereformen i
Frogn finner du på hjemmesiden
www.frogn.kommune.no

Tall fra skolen
Foreldreundersøkelsen er
gjennomført for andre
gang, og det er en liten
økning i antall besvarelser i forhold til i fjor.
Elevundersøkelsen viser
gode resultater også i år.
Hovedkonklusjonen er også i år
at elevene trives godt. Elevene
som svarer at de ikke trives med
skolearbeidet, trives i hovedsak
likevel på skolen. Elevene opplever
også bedre støtte hjemme, og sier
de opplever at foreldre engasjerer
seg og prater med sine barn om
skolegangen.
Foreldreundersøkelsen hadde
dessverre en så lav svarprosent (fra
29 % i fjor til 36 % i år) at svarene
kan være vanskelige å tyde. I sam
arbeid med Kommunalt foreldre
utvalg har man likevel forsøkt å
se noen tendenser: Foreldrene be
krefter at de er opptatt av hvordan
barna gjør det på skolen, men har
et større behov for veiledning fra
skolen i hvordan de kan hjelpe bar
net med skolearbeidet, og hvordan
følge opp i de ulike fagene. Foreld
rene mener at elevene i all hoved
sak beveger seg i trygge omgivelser
med ansatte som tar barna på alvor.
Når det gjelder aktivitetstilbudet
på SFO svarer noen foreldre at de
ønsker et mer variert tilbud.
Les mer om resultatene fra
undersøkelsene på www.frogn.no.
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Siste skoledag før
sommeren er 23. juni.
Se fullstendig
skole- og barnehagerute
for 2015/2016 på
www.frogn.no
Lyst til å jobbe i
Frognskolen?
Se alle de spennende
stillingene på
siste side!

Det er flere fordeler med å betale parkeringen med telefonen: Du trenger ikke
lenger stresse over at din p-tid utløper,
du slipper bekymring med kontanter eller
bankkort og du slipper legge parkeringsbillett i frontruten.
Tjenesten kan benyttes uavhengig av
telefontype og mobiloperatør og parkeringskostnadene trekkes fra ditt bankeller kredittkort, eller på faktura om du
er bedriftskunde. Du kan registrere deg
selv via appen, eller ringe 03456 for å få
hjelp til registreringen. EasyPark Appen
kan benyttes både av privatpersoner og
firmaer, og finnes til iPhone, Android
og Windows Phone. Vil du vite mer om
hvordan mobilbetalt parkering fungerer,
besøk vår samarbeidspartner, www.easypark.no

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

!

KUNNGJØRINGER
Trenger du barnehageplass?

Søknad om barnehageplass barne
hageåret 2015 – 2016 har frist 1. mars.
Søknadsskjema for barnehageåret
2015/2016 er tilgjengelig på Frogn
kommunes nettsider.
Søknadsfristen 1. mars gjelder både nye søk
nader, søknader om bytte av barnehage og
søkere som står på venteliste for inneværende
år da disse ikke blir overført. Mer informasjon
på www.frogn.kommune.no

Teatertur med
Seniorsenteret

Frogn seniorsenters venner inviterer til
teatertur til Oslo Nye, onsdag 8. april.
Hungnes og Skovli Aamodt satte opp CHICAGO på Hovedscenen i 2002. Nå gyver de løs
igjen. Denne gangen med nye uttrykksformer
og et nytt musikalsk bilde fra 1920-tallets
elleville, dekadente liv i Chicagos underverden.
Pris inkl. buss kr. 585. Bindende påmelding til
Frogn seniorsenter innen 27. mars –
tlf. 64 90 61 85.

Åpne møter i rådhuset

Bli en Drøbaksvenn!

Drøbaksvenn er et samarbeidsprosjekt
mellom flyktningkonsulent i Frogn, og
Frogn Frivilligsentral. Frogn kommune mottar 20 flyktninger hvert år, samt familiegjenforente med disse. Vi ønsker at du/dere kan
få mulighet til å bli kjent med flyktningene.
Dette er en god anledning til å lage verden
litt mindre, med et innblikk i andres land og
kulturer. Har du 2 timer hver 14. dag i ett år,
hvor du kan tenke deg å være en venn som
støtter og hjelper en flyktning? Tanken er at
de skal få anledning til å snakke norsk, og bli
kjent med nærmiljøet. Vi har gjennom årene
koblet flere flyktninger med Drøbaksvenner,
og har fått gode erfaringer og tilbakemeldinger. Ta kontakt med Frogn Frivilligsentral på tlf. 64 90 61 96 / 415 31 413 for mer
informasjon!

Bli med å kåre Frogns mest
attraktive friluftsområde

I forbindelse med Friluftslivets år er alle
norske kommuner oppfordret til å kåre
sitt mest attraktive friluftsområde. Frogn
kommune har tatt utfordringen!
Vi ber nå alle innbyggere, lag og foreninger om
innspill til hva som er Frogn kommunes mest
attraktive friluftsområde. Send gjerne bilder
eller tegninger, beskrivelse av hvordan området
brukes, hvorfor det er kommunens mest attraktive og hvordan man kommer seg dit.
Innspill med begrunnelse sendes til kommunen
per post eller elektronisk til postmottak@
frogn.kommune.no innen 1. mars, merket
med «Friluftslivets år – 14/03984».
Forslagene vil bli presentert i Frogn kommunes
informasjonsbilag i april, med påfølgende
demokratisk kåring.
Mer informasjon om friluftslivets år finnes
på nett. Friluftsarrangementer i Frogn fram
går av kommunens aktivitetskalender på
hjemmesiden. Godt år i friluft!!

Lokale kulturminner
fra andre verdenskrig

Kommunen har mange nasjonale kulturminner av stor verdi fra krigsårene, men nå er vi
på jakt etter de lokale og mer ukjente historier og minner som ikke har fått oppmerksomhet tidligere. Byantikvaren etterlyser lokale
krigsminner fra 1940 – 45, i forbindelse med
at det er 75 år siden okkupasjonen og 70 år
siden frigjøringen. Vet du om noe, henvend
deg til: liv.nygaard@frogn.kommune.no . På
www.frogn finner du mer informasjon om
prosjektet.

Parkinson-pasient?
Bli med!

Fysioterapeutene i Frogn kommune tilbyr
gruppetrening for personer med Parkin
sons sykdom, og ønsker flere deltagere!
Gruppen trener på onsdager klokken 13.00
– 14.00 i Frognhallen. For å kunne delta på
treningene må man kunne gå uten hjelpe
midler. Ta på klær som er lette å bevege seg
i og gode sko til innebruk. Ta også med en
flaske med vann. Vi holder treningen fra
midten av januar og til midten av juni, samt
fra midten av august til midten av desember.
Ingen treninger i skolens ferier.
For mer informasjon om treningsgruppen og
påmelding, ta kontakt med fysioterapeut Rita
C. Kirsten på tlf. 64 90 65 13 eller leder for
rehabilitering, Bjørg Astrid Johannessen på
tlf. 64 90 65 10/415 31 308.

Kommunereformen – møte i politisk ar
beidsgruppe tirsdag 10. februar kl. 16.00 i
møterommet Fraunar.
Komite for evaluering av politisk organ
isering onsdag 11. februar kl. 18.00 i møte
rommet Fraunar.
Eldrerådet mandag 2. mars kl. 16.00 i
møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra
publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt funk
sjonsevne tirsdag 3. mars kl. 18.00 i møte
rommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for grunn
skolen tirsdag 3. mars kl. 18.00 i møterommet Oscarsborg.
Komite for evaluering av politisk organ
isering onsdag 4. mars i møterommet Fraunar. Tidspunkt, se kommunens hjemmeside.
Hovedutvalget for miljø, plan- og bygge
saker mandag 9. mars kl. 16.30 i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og
kultur tirsdag 10. mars kl. 16.30 i møterommet Fraunar. Fra kl. 15.30 informasjon. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag 11. mars
kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 11. mars kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra
publikum fra ca. kl. 18.00.
Innspill/spørsmål fra publikum: I utvalg
der dette er en fast post er det avsatt inntil
½ time til spørsmål/innspill fra publikum. Det
er ikke anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal be
handles i møtet.
Sakspapirer er/ blir lagt ut til gjennomsyn på
Servicetorget og internett: www.frogn.no

Viktige
telefonnumre
hos NAV

NAV-kontoret har åpent for besøkende uten
timeavtale mellom kl. 12.00 – 15.00.
For timeavtale, ring tlf. 55 55 33 33
Spørsmål om uføretrygd, tlf. 21 05 21 05
Spørsmål om gjeld, tlf. 800 45 353
Spørsmål om pensjon, tlf. 55 55 33 34
Er du arbeidsgiver eller lege og har spørsmål
til NAV, ring tlf. 55 55 33 36

Høring av planforslag for
Gulliksbakken 11, 11b og 13
Hovedutvalget for
miljø-, plan- og bygge
saker har i møte 26.01.15
vedtatt å sende forslag
til detaljregulering av
Gulliksbakken 11, 11b og
13 (gnr 72, bnr 8,45 og 65) på høring og
offentlig ettersyn.
Høringsfrist er 16. mars 2015. Hensikten med
planforslaget er å tilrettelegge for å oppføre
inntil 10 nye boliger i området. Bebyggelsen
er foreslått delt i to hovedvolumer, og dagens
veitrase gjennom området opprettholdes som
adkomst. Verneverdien ved eksisterende bebyggelse er vurdert og eksisterende bebyggelse
forutsettes revet. I hht plan- og bygnings
loven § 17-4 kunngjøres det også oppstart av
forhandlinger om en utbyggingsavtale knyttet
til oppgradering av eksisterende vann- og
avløpsanlegg i området. Fremforhandlet avtale
vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Frogn seniorsenter
Frogn seniorsenter (Hospitalet), ligger sentralt i sentrum av Drøbak og betjener
brukere fra hele kommunen. Målet for oss er å være møteplass for alle pensjonis
ter og uføretrygdede i kommunen! Hvilke tilbud som benyttes, og hvor ofte brukerne
kommer hit, er opp til hver enkelt. Alle kan være med å velge nye aktiviteter og gi stedet det
innhold og den betydning brukeren selv mener er viktig. De fleste av brukerne fremhever
at det sosiale samværet rundt aktivitetene betyr mest for dem – men vi har også mange
organiserte aktiviteter. Kan noe av dette være noe for deg?

TID

AKTIVITET

Mandager 		
09.30 – 14.00
Åpen vev- og arbeidsstue
11.45 –14.30 i uke 1,
3, 5, 7 osv.
Akvarellmalegruppe
10.45 –11.45
Styrke- og balansetrim
		
10.30 – 12.00
Tyskstudie
11.30 – 12.00
Styrke- og balansetrim
		
12.00 – 15.00 i uke 2,
4, 6, 8 osv.
Strikkekafe
12.15 – 13.15
1.mandag i måneden
Litteraturgruppe
13.00 – 15.00
Spansk konversasjon
12.00 – 13.30
Bocciagjengen har lunsj og
(vår-høst m/+ grader)
opplesing av resultater.
1.mandag i måneden
Lagsmøte i LHL
Tirsdager		
10.00 – 13.00
Engelsk konversasjon
10.30 – 14.00
Bridge
13.00 – 15.00
Fransk konversasjon
09.30 – 14.00
Vev- og arbeidsstue
Onsdager		
10.30 – 12.00
Styrke- og balansetrim
		
12.00 – 13.00
Engelskundervisning/ kurs
(annonseres)
12.00 – 13.30
Porselensmaling
09.30 – 14.00
Vev- og arbeidsstue
Torsdager		
11.00 – 13.00
Foredrag
1. og 3. torsdag i mnd.		
10.00 – 12.00
Dataundervisning
		
Fredager		
09.30 – 14.00
Åpen vev- og arbeidsstue
10.45 – 11.45
Styrke- og balansetrim
		
En fredag i mnd.
12.00 –14.00
Kunstgruppe med foreleser

ANSVARLIG
brukerne
Sissel/Helene- 64 90 61 85
Fysioterapeuter (kommunale)
Wenche Sunde-64 90 65 07
Dorothea Åsheim-454 87 215
Fysioterapeuter (kommunale)
Wenche Sunde-64 90 65 07
Wenche Thaysen - 990 21 567
Ingbritt Loeneken - 936 90 368
Sissel/Helene-64 90 61 85
LHL - 900 94 469
Mette Thorp-918 79 187
Sissel/Helene-64 90 61 85
Ranveig Ødegaard - 909 95 334
Helene Ramstad-64 90 61 86
Fysioterapeuter (kommunale)
Wenche Sunde-64 90 65 07
Gertrud Johnsen-64 93 66 46
Helene Ramstad-64 90 61 86
U3A – Thor Stein Mogen
908 26 069
Gro Paulsen- 415 31 413
(Frivilligsentralen)
Brukerne
Fysioterapeuter (kommunale)
Wenche Sunde-64 90 65 07
Karen-Marie Volmert 63 01 07 45

Kafé: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00. Onsdag og fredag er det middagsservering
med god, og sunn mat til kr. 50. Velkommen til hyggelig samvær!

Oppstart av forhandlinger
om utbyggingsavtale på
Haneborgenga

I henhold til plan- og bygningsloven av
27. juni 2008 paragraf 17 – 4 første ledd,
varsles det om at Frogn kommune ved enhet
for Miljø, idrett og kommunalteknikk starter
opp forhandlinger om utbyggingsavtale på
Haneborgenga.
Det startes opp forhandlinger med Hasselbakken Kontor AS for følgende eiendommer:
Haneborgenga 3, gnr./bnr. 64/8, Haneborg
enga 1, gnr./bnr. 64/14, Steingrims vei 31
B, gnr./bnr. 64/15, Tømtveien 64, gnr./bnr.
20/165, Gnr./Bnr. 20/16, Gnr./Bnr. 20/12,
Gnr./Bnr. 20/1, Gnr./Bnr. 17/2, Feltene BB1,
BB2, BK1, BK2, BF1, BF2 og BB3 som vises
på kartet.
Utbyggingsavtalen vil i hovedsak gjelde utbygging av enebolig, rekkehus og leiligheter,
oppgradering av tilliggende veier, utarbeidelse
av adkomstveier, utarbeidelse av gangvei/
fortau samt tekniske anlegg. De fremforhand
lede avtalene legges ut til offentlig ettersyn
før de fremmes til
politisk behandling.
Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig
til: Enhet for Miljø, idrett
og kommunalteknikk,
e-post: postmottak@
frogn.kommune.no,
Postadresse: postboks
10, 1441 Drøbak. Merk
henvendelse med
saksnummer 14/03126.

Områderegulering
Gamle Drøbak

Høring og offentlig ettersyn av forslag
til revidert planprogram: I medhold av
plan- og bygningslovens § 12-9 legges forslag
til revidert planprogram, tidligere prosjektbeskrivelse, ut til offentlig ettersyn, med
høringsperiode 31.1.2015 til 16.3.2015.
Forslaget til planprogram er i sin helhet lagt ut
på kommunens hjemmeside. Dokumentene
ligger til gjennomsyn på Servicetorget, Rådhuset, Rådhusveien 6, Drøbak og Frogn biblio
tek. Merknader og innspill kan sendes med
vanlig post til Frogn kommune, Postboks 10,
1441 Drøbak, eller på e-post til: postmottak@
frogn.kommune.no. Merknader til planprogrammet og innspill til planarbeidet må være
kommunen i hende senest 16. mars 2015.
Det planlegges et åpent møte til dette tema i
månedsskifte februar/mars. Tidspunkt og sted
vil bli annonsert på kommunens hjemmeside.

Planforslag med saksdokumenter er publisert på kommunens hjemmesider: www.frogn.
kommune.no/horinger. Papirversjon er tilgjengelig for gjennomsyn på servicetorget, Frogn
rådhus. Dersom du har innspill eller merknader til planforslaget må disse sendes skriftlig til
Frogn kommune, Hovedutvalg for miljø-, plan-, og byggesaker på e-post til postmottak@
frogn.kommune.no eller pr post til postboks 10, 1441 Drøbak.

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

KUNNGJØRINGER

7. februar Kodeklubben:
Scratch kl. 11.00 – 13.00
Et gratis og frivillig tilbud til barn og unge
mellom 8 og 16 og er en forlengelse av be
vegelsen Lær kidsa koding. Påmelding til
kurset kan gjøres på http://www.digitalkode.
no/kodeklubbendrobak/
25. februar Frogn Historielag med DIS til
stede kl 17.00-19.00.
27. februar Jan-Kåre Øien: Havets skrekk
kl 13.00
Presentasjon av ny billedbok og utstilling av
originaltegninger fra boken.
28. februar Kodeklubben: Arduino Elek
tronikk del 1 kl 11.00-13.00
Arduino er en glimrende måte å konstruere
små elektroniske prosjekter via et kretskort.
Morsomt for både barn og voksne!
3. mars Rådgivningstjeneste kulturmin
nevern kl 12.00-15.00
Byantikvaren er tilgjengelig for publikum råd
og informasjon i forhold til verneverdige hus,
på biblioteket hver tirsdag fra 12.00 – 15.00.
4. mars bokkafé kl 13.00
En av våre bibliotekarer presenterer ny littera
tur. Som vanlig blir det servert kaffe og noe
å bite i.
7. mars Barneforestilling:
Under barnehagen kl. 13.00
En dyrisk og komisk forestilling for alle
mellom 3 og 8 år! Under barnehagen handler
om det bittelille fuglebarnet som kræsjer inn i
en barnehage, brekker nebbet, faller til bakken
og dør. Og om hvalen og giraffen som svømmer til og fra Afrika. Om klatretreet som råtner,
og om gravemaskinen som graver seg nedover
og nedover. Er alt under barnehagen dødt?

Støtte til
kulturarbeid 2015
– søknadsfrist 15. mars

Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur
disponerer midler til kulturaktiviteter. Lag,
foreninger og enkeltpersoner i Frogn kommune kan søke.
Det kan søkes om følgende tilskudd:
• Driftstilskudd (innvilges kun til organi
sasjoner som organiserer barn og unge)
• Aktivitetstilskudd:
• Underskuddstilsagn til åpne kultur
arrangementer
• Tilskudd til åpne kulturarrangementer
• Tilskudd til rusfrie helgearrangementer for
ungdom
• Etableringstilskudd
Utvalgets retningslinjer og søknadsskjema
fås ved henvendelse til servicetorget på tlf.
64 90 60 00 eller på www.frogn.kommune.
no. For ytterligere informasjon, ta kontakt
med enhet for kultur og fritid v/Elisabeth
Seljevold Fladmoe.

Kulturstøtte til
uorganisert aktivitet
– søknadsfrist 15. mars

1. Hvem kan søke
Alle frivillige organisasjoner i Frogn, jfr. De
generelle retningslinjenes pkt. 2, og andre
ikke-kommersielle grupper/kulturaktører.
2. Formål
I henhold til vedtak i Handlingsplan er
15 % av kulturmidlene til idrett og kultur
avsatt til uorganisert aktivitet. Formålet med
tilskuddet er å skape aktiviteter hvor alle kan
delta, uforpliktende og gratis. Frivillige lag
og foreninger vil bli prioritert.
3. Beregningsgrunnlag for tilskudd
Tilskudd kan innvilges til uorganiserte aktivi
teter i Frogn. Beregningen av tilskuddet tar
utgangspunkt i budsjett.
4. Søknad
Søknaden må inneholde opplysninger om
ansvarlig arrangør, programbeskrivelse med
tid, sted, finansieringsplan og markedsføringsplan. Kontonummer for oversendelse
av eventuelle bevilgninger skal påføres.
Skriftlig søknad sendes Frogn kommune,
enhet for kultur og fritid,
postboks 10, 1441 Drøbak.

Spennende oppgaver
som lærer i Frognskolen!

Har du lyst på nye utfordringer i en
spennende og flott kommune ved
Oslofjorden? Frogn kommune er blant
de aller beste i Norge når det gjelder
resultater for elevenes læring. Kommunen satser tungt på vurdering for læring,
klasseledelse, lesing og matematikk, og
har som mål å bli enda bedre! Vi søker nå
rause, dyktige lærere som vil være med å
utvikle våre skoler videre gjennom å lede
klasser og grupper til gode læringsresultater. For mer informasjon, fullstendig
utlysningstekst og elektronisk søknads
skjema, se www.frogn.no
Dyrløkkeåsen skole
Dyrløkkeåsen er en 1 -10 skole med
ca 470 elever. Her jobber 70 personer
fordelt på 55 stillinger.
Skolen har behov for inntil 5 stillinger,
faste, allmennlære. 3 til barneskole og 2
til ungdomskolen
Kontaktpersoner:
Rektor Trond Kristensen, tlf. 988 85 497
Inspektør Arild Huseby, tlf. 975 79746
Inspektør Astrid Stormoen, tlf. 404 50 719
Seiersten ungdomsskole
Seiersten er en ren ungdomsskole med
13 klasser, 380 elever og et 50-talls
ansatte. Skolen har behov for inntil
3 lærerstillinger i norsk, matematikk,
engelsk, naturfag og spes.ped.
Stillingene er tenkt som styrkingstiltak i
form av 2-lærersystemet e.l.
Kontaktperson: Rektor Kjell G. Moen,
tlf. 415 31440
Drøbak skole
Drøbak skole er en 1 – 7 skole med
270 elever og 60 ansatte.
Skolen har behov for inntil 1 stilling,
årsvikariat, allmennlærer.
Drøbak skoles tilrettelagte avdeling med
barn med spesielle behov, søker etter
spesialpedagog i 50% stilling. Kontaktperson: Leder av enheten Hanne Barkvoll,
tlf. 64 90 66 45
Kontaktperson: Rektor Jon Grønli,
tlf. 415 31 423
Heer skole
Heer skole er en 1 – 7 skole med
320 elever og 40 ansatte.
Skolen har behov for inntil 1 stilling,
årsvikariat/faste allmennlærer/
kontaktlærer
Kontaktperson: Rektor Mette Skaarnæs,
tlf. 958 53760
Inspektør Silje Fledsberg Eriksen,
tlf. 950 67266
Sogsti skole
Sogsti skole er en 1 – 7 skole med
ca 350 elever og 40 ansatte.
Skolen har behov for inntil 2 stillinger,
faste årsvikariat, allmennlærere/
kontaktlærere.
Kontaktpersoner: Rektor Vivi Methi,
tlf. 415 31 428
Inspektør Katrine Kongshaug,
tlf. 402 31 231
SØKNADSFRIST for alle stillingene er
fredag 27. februar.

Kontaktperson: Hege Therese Skarbø
Berle, tlf. 481 69 760, e-post:
hege.berle@frogn.kommune.no
Søknadsfrist: 13. februar 2015

Demenskoordinator

Stilling: 100 % stilling
Ansvarsområde: Delta i kartlegging
og utredning ved mistanke om demens,
koordinere tjenestetilbud og være en ressurs for ansatte som jobber med demente
Arbeidstid: 8.00-16.00
Arbeidssted: Enhet Helse og koordine
rende tjenester
Kvalifikasjonskrav: 3-årig helse og
sosialfaglig høyskoleutdanning. Stillingen
krever erfaring innen demens-problema
tikken, videreutdanning er en fordel.
Faglig kompetanse, interesse og engasjement vil vektlegges og personlig egnethet
vil bli vurdert.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktpersoner: Lillemor Svenning,
tlf. 415 31359 eller Maria N. Flatøy,
tlf. 415 31410
Søknadsfrist: 24. februar 2015

Seniorkontakt

Stilling: 50 % stilling
Ansvarsområde: Seniorkontaktenes
hovedoppgave er å fremme livskvalitet og
fysisk og mental helse, samt forebygge sykdom og skade, i aldersgruppen fra 67 år.
Arbeidstid: Etter avtale
Arbeidssted: Enhet helse og koordine
rende tjenester
Kvalifikasjonskrav: Offentlig godkjent
ergoterapeut
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktpersoner: Bjørg Astrid Johannessen, tlf. 415 31308 eller Maria N. Flatøy,
tlf. 415 31410
Søknadsfrist: 24. februar 2015

Kontaktpersoner: Mette Torp, tlf. 64 90
62 18 og Maria N Flatøy, tlf. 415 31410
Søknadsfrist: 24. februar 2015

Vei- og
prosjekteringsingeniør

Ansvarsområde: Saksbehandling av
saker knyttet til vei, park og havner,
behandle søknader om tiltak på og bruk
av kommunalt veianlegg, prosjektering av
det kommunale veinettet, prosjektledelse
innen fagområde vei, herunder organisering, planlegging, implementering og gjennomføring av rutiner, planer, retningslinjer
og investeringer innen fagområde vei
Arbeidstid: 100 % Fast
Arbeidssted: Hestehagen 5, Drøbak
Kvalifikasjonskrav: Høyskole/universi
tetsutdanning, erfaring eller annet relevant kompetanse kan kompenseres for
manglende utdannelse. Relevant erfaring
innen saksbehandlingssystemer og gode
IT- og datakunnskaper, erfaring med pro
sjektledelse og prosjekteringsverktøy, god
økonomisk forståelse og styring, gode
samarbeidsevner, sterk drivkraft med høy
arbeidskapasitet, god norsk skriftlig og
muntlig fremstillingsevne.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Enhetsleder Otto
Schacht, tlf. 941 66380
Søknadsfrist: 31. mars 2015.01.29
For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer, se
www.frogn.no. Ved behov for tilgang
til PC, finnes det på Servicetorget,
Biblioteket og NAV Follo. Søknads
dokumenter blir ikke returnert til
søkerne, men makuleres når tilsetting
er foretatt. For mer informasjon,
kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.

Konsulent i 50 % stilling

Ansvarsområde: Saksbehandling,
administrering og generelt kontorarbeid
Arbeidstid: 50 % stilling med arbeid
på dagtid
Arbeidssted: Søknadskontoret for
helse og omsorgstjenester
Kvalifikasjonskrav: Kommunikasjon og
samarbeidsevner i møte med brukere
av tjenestene, kjennskap til fagsystem innen helse og omsorg vil
være en fordel. God skriftlig
fremstilling er nødvendig.
Tiltredelsesdato:
1. mai 2015
Lønnsplassering:
I henhold til
gjeldende
tariff og
avtaler

BOYZ CLUB

2 ledige stillinger som
barnehagestyrer

Ansvarsområde: Styrer/mellomleder
Arbeidstid: 100 % fast stilling
Arbeidssted: Enhet barnehager og
spesialpedagogisk team
Kvalifikasjonskrav: Barnehage
lærerutdanning, annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk
kompetanse
Tiltredelsesdato: 1. august 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.

Er du gutt og går på ungdomsskolen?
Lyst til å prøve nye aktiviteter og bli kjent med flere?
Utekontakten i Frogn kan tilby ulike aktiviteter frem til
sommeren HELT GRATIS (torsdager). En unik mulighet! Og det er DU
som er med på å bestemme aktivitetene. Vi har plass til 8 gutter og
starter opp før vinterferien. Det er mulig å melde seg på så lenge vi har
plass (også etter oppstart).
Dette må du gjøre for å melde deg på:
Send mail til utekontakten@frogn.kommune.no eller ring/sms til
tlf: 400 27389 / 474 68514

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 10. mars.
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