Full fart for frivillighet
Frogn Frivilligsentral ønsker å være med å skape et pulserende lokalmiljø;
et Drøbak der mennesker møtes, finner glede og inspirasjon for seg selv
og for andre. Kan du tenkte deg å bidra til å gjøre Frogn til et godt sted å
bo? Bli med oss da vel!
Les mer på side 2

Seiersten stadion snart i mål

boret energibrønner; rundt 60 hull som alle
er ca. 200 m dype. Disse energibrønnene gjør
det mulig å hente ut jordvarme på ca. 650 kW.
Krysset Osloveien/Belsjøveien vil bli oppgradert
med justerte busslommer, nye trafikkøyer og
fortau. Disse arbeidene startes opp i april og
vil pågå frem til august.

Stadion og tribune: Det pågår nå drenering
og fundamenteringsarbeider for tribunen.
Selve elementmontasjen for tribunen er planlagt i mai/juni. Stadion med ny kunstgressbane
(med undervarme) og friidrettsbane med
tartandekke rundt vil komme etter at dette er
utført. Arbeidene starter opp i juni og fortsetter frem til begynnelsen av august. Stadionanlegget med tribune vil kunne bli ferdigstilt
15. august.

Skissen viser nye Seiersten idrettspark med f.v. boksehall, idrettshall og svømmeanlegg.

Oppgraderingen av Seiersten er godt i gang, og arbeidene går med raske
skritt fremover. Her får du status for byggeprosjektet – som til slutt vil gi alle
Frognbeboere ny idrettspark og ny svømmehall!
Infrastruktur og nytt kjøremønster: Det er
nå etablert et nytt kjøre- og gangmønster som
vil gjelde ut juni 2015. Endringen innebærer
i hovedsak at handikap- og varetransport til
Drøbak skole blir endret. Når det gjelder skolebarna vil vi henstille til at disse i størst mulig

Les mer om:

Parkeringsplasser og gjenvinningsstasjon:
Det gjenstår en god del arbeider med vann og
avløpsarbeider, kabelarbeider, belysning, kantstein og beplanting. Disse arbeidene vil pågå
fremover til og med juni. De gamle gjenvinningsstasjonene på Seiersten vil bli erstattet av
nye tidsriktige nedgravde løsninger på nedsiden av ungdomsskolen (mellom Osloveien og
Ullerudveien). Disse forventes klare til bruk i
løpet av august.

grad sykler eller går. Der barna må kjøres,
oppfordres det til å vise særskilt varsomhet.
Vann og avløpsledninger i området skal byttes
ut, og disse arbeidene vil pågå ut mai. Det er
sprengt ut i størrelsesorden 6000 m³ fjell, som
er knust, sortert og benyttet på anlegget. Tils-

varende vil bli gjort med de jordmassene som
er tatt av på fotballbanen og andre grøntarealer. Det må også fjernes en god del løsmasser.
Dette er stort sett leirholdige masser, og utgjør
ca. 8000 m³. Det er denne transporten som
i hovedsak merkes til og fra anlegget. Det er

Svømmeanlegg: Av miljømessige, praktiske,
økonomiske og framdriftsmessige årsaker
gjøres det allerede nå forberedende grunn
arbeider knyttet til svømmeanlegget. Disse
arbeidene består i hovedsak av å sprenge ut
fjell og uttak av masser i det området hvor
svømmeanlegget kommer. Det skal ytterligere
sprenges ut ca. 8000 m. Arbeidene med utsprenging og knusing/sortering av masser vil
pågå ut i mai. Går alt som planlagt, står svømmehallen ferdig i løpet av 2017.

Frogns fineste
friluftsområde?

Sjekk skoleruten
for 2015-16

Jobbe i Frogn
kommune?

Se forslagene og stem på din favoritt!
Les mer på side 2

Nå kan du planlegge ferien neste år!
Les mer på side 3

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 14. april 2015

Se de mange spennende stillingene.
Les mer på side 4

Flotte & frivillige Frogn
Daglig leder av Frivilligsentralen,
Gro Paulsen

Hvorfor
frivillig?
ü Lyst
Den viktigste drivkraften til alle frivillige er
lysten til å gjøre noe for andre. Frogn
Frivilligsentral tar tak i enkeltpersoners lyst
til å skape, og forsøker å lage rom for å
støtte opp om dette i felleskapet.
ü Glede
Det er vanskelig å glede en annen uten å
glede seg selv
ü Ansvar
Vi har alle et ansvar for å lage et godt miljø
rundt oss.

Frivilligsentralen ønsker å være med og kjenne pulsen på Drøbak! Hos
oss finner du et sted hvor mennesker møtes, finner glede og inspirasjon
for seg selv og for andre. Ønsker du å komme deg ut og møte andre?
Trenger du noen å prate med eller en å gå på tur med? Kontakt oss!
ü Besøksvenn
Ønsker du å besøke eller trenger du besøk?
Det er godt å vite at noen kommer på besøk
til deg og har tid til å sette seg ned og bare
prate litt. Vi organiserer besøksvenner som
kan komme på besøk 2 timer hver 14 dag
for en kopp kaffe og en prat. Vi trenger alltid
flere besøksvenner!
ü Følgehjelp
Vi følger trygt til fastleger, tannleger, sykehus
og andre helsetjenester. Dette er et tilbud til
alle som har behov for følge og så langt vi har
frivillige som har mulighet til å følge.
ü Barnevakt
Mange flinke barnevakter er klare for opp
drag. Dette er ungdom fra 15 år som er
glade i barn og som har opparbeidet god
erfaring.

ü Norskundervisning
Vi har grupper for fremmedspråklige og egen
au-pair gruppe som tilbyr norskundervisning
på alle nivåer.
ü Blomsterpatruljen
Fra begynnelsen av juni til slutten av september sørget blomsterpatruljen for at det alltid
er friske og nystelte blomsterbed og krukker i
Drøbak sentrum. Det blir satt opp ukesvakter
og vi går parvis. Kan du tenkte deg å jobbe
frivillig til glede for fastboende og turister som
kommer for å se på byen vår?
ü Malergruppen
Vi maler sammen til felles glede. Du må ha
med dine egne male- eller tegnesaker, men
får felleskap, hygge og deling av tips,
teknikker og erfaringer.

ü Strikkekafé
Elleville strikkedamer møtes for felles strikke
glede på dagtid.
ü Ut på tur
En glad gjeng ønsker alle velkommen på tur!
Om du vil gå kort eller langt finnes det et
tilbud som passer for deg:
• Hver tirsdag kl. 11.00 gås tur fra Follo
museum. Det er forskjellige turverter fra
gang til gang. Turen er på rundt en time.
Lavterskel, sosialt og koselig.
• Frivilligsentralen og Frognmarkas venner
samarbeider om turer over litt lengre
distanser. Se vårens program under kunn
gjøringene på neste side.
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Vår yngste frivillige er 15
og den eldste er over 90 år.

!

Vi er 68 % kvinner og
32 % menn.

ü Drøbaksvenn og Drøbaksvennkafé
Et spennende samarbeidsprosjekt med flyktningkonsulenten i Frogn. Kan du tenke deg å
bli kjent med en flyktning?
ü Den Internasjonale matfestivalen
30.mai braker det løs nok en gang på Drøbak
torg. Mat fra mange land blir servert i løpet
av fire timer. Vi trenger frivillige! Meld deg på
hvis du vil være med på noen hektiske, men
spennende timer med nye vennskap fra hele
verden - og prøvesmaking av maten!
ü Verdensdagen for psykisk helse
Årets tema er «Se hverandre – kast masken».
Før selve verdensdagen i uke 41 vil vi ha mange
spennende arrangementer knyttet opp mot
psykisk helse. Mange er flinke til å ta vare på
kroppen sin, men er vi flinke nok til å ta vare på
vår psykiske helse? Og hvordan gjør vi det?

Alle våre tilbud er gratis og åpne for alle! Se www. frogn.frivilligsentral.no eller ring oss på 415 31413

Hvilket friluftsområde i Frogn synes du er finest?
Frogn kommune har tatt utfordringen! I Friluftslivets år skal
norske kommuner kåre sitt mest attraktive friluftsområde.
Fem områder i Frogn er foreslått av
foreninger og enkeltpersoner.
• Golfbanen
• Lysløypa på Seiersten
• Badeparken
• Skanseåsen
• Håøya
Hvilket av disse mener du er
kommunens beste?

Bli med og stem innen 15. juni 2015.
Vinneren blir annonsert under Barnas
dag i Badeparken 30. august. Du kan
stemme ved å logge deg inn på kommunens hjemmeside www.frogn.no.
Her finner du også flere bilder, kart og
nærmere omtale av områdene.
Mer informasjon om friluftslivets år
finnes på nett http://www.friluftslivetsar.
no/arrangement/natt-i-natur/

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

KUNNGJØRINGER

Utleie av idretts
haller og andre
kommunale lokaler
Frogn kommune er i ferd med å
rydde opp i utleiepraksisen, slik at
vi kan bli mer arealeffektive og yte
bedre service til brukerne. Alle de
som har brukt, eller som ønsker å
bruke gymsaler, haller eller andre
lokaler må derfor søke om ny halltid nå – innen 1. mai 2015!

Utleie av hall-tid til trening og annen
bruk: På kommunenes hjemmeside finner du
informasjon og bruksanvisning på hvordan
du skal gå frem. Søknadene vil bli behandlet
i samråd med Frogn Idrettsråd. Det vil bli gitt
tilbakemelding om fordeling av tider i god
tid før høstsemesteret. Spørsmål rundt utleie
rettes til Karl Erik Slettebøe mellom kl. 08.0016.00 på telefon 64 90 60 00.
Utleie Dyrløkkeåsen Kultursenter: Søknad
om utleie av lokaler/flerbrukshall i Dyrløkkeåsen Kultursenter sendes til enhet for kultur og fritid, ved Hege Elnæs.
Spørsmål kan rettes til Hege Elnæs,
Kultur & Fritid, tlf. 415 31382, email:
hege.elnes@frogn.kommune.no

Ønsker du torgplass
sommeren 2015?

Onsdag 6. mai: Fuglekikking i skogen mellom Frogn Kirke og Bunnefjorden - start fra
Frogn kirke kl. 08.00. Vi går, stopper, ser og
lytter på fuglesangen og følger den blå stien
til Fløyspjeld. Fuglekjenneren Knut blir med
på turen. Gåtid 2 ½ timer.
Ta med mat og drikke. Kart deles ut. Husk
godt skotøy. Påmelding mobil: 99530438
eller mail: veronica.hove@online.no.

Mosjon gjennom
Frisklivssentralen
og DFI

DFI friidrett samarbeider med Frogn kommune (frisklivskoordinator og kreftkoordinator) om et gratis mosjonstilbud for
alle torsdager klokken 18.00. Tanken bak
er at det er trivelig og inspirerende å mosjonere med andre og vi tilbyr derfor gratis gå/
joggegrupper som skal passe for alle uansett
målsetting.
Oppstart og kick off er torsdag 16. april
klokken 18.00. Gratis T-skjorte til de 50
første som kommer! Møt opp ved Seiersten
ungdomsskole og bli med på en av våre
mosjonsgrupper. Velg mellom fire merkede
løyper i Seierstensmarka på gode stier;
• Løype 1: GÅ – ca 2 km
• Løype 2: GÅ evnt. litt JOGG – ca 3,5 km
• Løype 3: JOGG, litt GÅ – ca 5 km
• Løype 4: JOGG, litt LØP - ca 7 km
Du velger selv gruppe du vil være med i. Alle
går ut sammen og starter i samme løype.
Varighet omtrent 60 minutter.

Nytt fra Frogn
seniorsenter

Onsdag 15. april blir det salg av klær på
seniorsenteret (Hospitalet)
«Madam klær» tar oppstilling i entréen
utenfor arbeidsstuen på Hospitalet i Niels
Carlsensgt. 20 i Drøbak. Velkommen til oss!
Vi minner om at fristen for å søke torgplass i
Drøbak sentrum for sesongen 2015 er 1. mai
2015. Søknad sendes Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Spørsmål kan rettes til
Mona Johansen på telefon 415 31 395.

Turdager for
de litt spreke

Veronica Hove fra Frivilligsentralen
og Grete Voll Tandberg fra Frognmarkas venner tilbyr turer på litt
lengre distanser. Her er vårens
program; bli med!

Frogn seniorsenters venner inviterer
til 17. mai-feiring etter barnetoget på
Seniorsenteret (Hospitalet). Det vil bli
servert kaffe og hjemmebakte kaker samt
mineralvann til barna. Pris kr 50 for kaffe og
et kakestykke. Velkommen!
Engelsk konversasjon i regi
av Frogn seniorsenter
Det har vært en del etterspørsel til denne
gruppen, derfor vil vi starte opp en gruppe til.
Vi har lærer, vil du være elev? Ta kontakt med
Frogn seniorsenter og meld din interesse! Du
finner oss i Niels Carlsens gate 20, i Drøbak
sentrum. Du når oss på tlf. 64 90 61 85.

• Siste skoledag før sommerens skoleferie er tirsdag 23. juni.
Skolebarnehagerute
Frogn skoleåret
30. april er planleggingsdag,
mensog
fredag
1., torsdag 14. for
og mandag
25. mai alle er
helligdager. Barnehager og SFO er alle stengt i uke
28 og 29; fra 6. -17. juli.
2015/2016
over skoledager,
ferier, fridager og planleggingsdager
• Til høsten er første skoledagoversikt
onsdag
19. august.
barnehage og
SFO
Her ser du planleggingsdager og helligdageri skole,
for skoleåret
2015-16:
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Frogn kommunestyre har i møte
09.02.2015 vedtatt detaljregulering for
Løktabakken 4. Hensikten med regulerings
planen er å legge til rette for å bygge opptil
16 omsorgsleiligheter av varierende størrelse
beregnet for eldre, i tråd med kommunestyremelding om boligutvikling (vedtatt i august
2012).
Vedtatte plandokumenter, saksfremlegg og
politisk vedtak finner du på hjemmesiden:
om kommunen / plan og styringsdoku
menter / reguleringsplaner
Orientering om klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen,
jf. plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9
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Barnehage og SFO er stengt i uke 28 og 29

Planleggingsdager

Detaljregulering
for Løktabakken
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19.08.15
Skolestart:
Høstferie:
28.09 - 02.10
Juleferie:
21.12 - 01.01
Vinterferie:
22.02 - 26.02
Påskeferie:
21.03 - 28.03
Planl.dager i skole, bhg, SFO:
17.08, 18.08, 06.11, 29.01
06.05,
Fridager:
05.05, 16.05, 17.05
Skoleslutt: 23.06.16

16 dager

og forvaltningslovens kap. VI. . Klagefristen er
3 uker regnet fra du er orientert om vedtaket.
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen
fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak eller
postmottak@frogn.kommune.no. Den skal
være undertegnet, angi vedtaket det klages
over, den eller de endringer som ønskes og
begrunnes. Forvaltningsloven § 18 gir
partene rett til å se sakens dokumenter,
dersom ikke annet følger av § 19.
Krav om erstatning
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning
stilles til Hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker, og må fremsettes skriftlig innen 3 år
etter denne kunngjøring, j.fr. plan- og byg
ningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Frogn kommune/Geovekst

Onsdag 8. april: Bølerhytta og Fuglesangåsen - felleskjøring fra gamle Rema
kl. 11.00. Vi starter fra Dalbanen. Derfra går
vi blåstien til Bølerhytta med retur over Fuglesangåsen. Gåtid: 2 timer.
Onsdag 22. april: Stupinn – felleskjøring fra
gamle Rema kl.11.00. Vi starter fra Dal skole
og går forbi nordenden av Dalsmåsan og
videre til Stupinn. Hvis det ikke er for vått, går
vi skiløypa tilbake til Dalsmåsan og Dal skole.
Gåtid ca 3 timer.

Frogn seniorsenters venner arrangerer
Vårfest torsdag 23. april kl. 18.00 på
restaurant «Sjøstjernen».
Inkludert i prisen er
• En velkomstdrink ved ankomst.
• Tre-retters middag med to glass vin samt
kaffe og kake til dessert.
Pris pr. person kr. 530.
Bindende påmelding til Frogn seniorsenter
innen 15. april. Tlf. 64 90 61 85.

Skoleåret 2015 – 2016

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

LEDIGE STILLINGER

KUNNGJØRINGER

Tidsplan for kommune Biblioteket:
reformarbeidet
Faste arrangementer:
Kommunestyret vedtok den 23. mars
tidsplan for det videre arbeidet med
kommunereformen i Frogn.
Kommunestyret vil behandle arbeidsgruppens
anbefaling til kommunereform 15. juni. Så
legges kommunestyrets
vedtak ut på åpen høring
til over sommeren.

Det vil inviteres til et åpent informa
sjonsmøte om dette spennende arbeidet
torsdag 28. mai. Der vil alle som ønsker
det kunne få en oppdatering av status,
mulighet til å komme med innspill og
stille spørsmål.
Etter høringen skal kommunestyret behandle
saken nok en gang. Dette vil etter planen
skje i kommunestyrets møte 7. september.
Frogn kommune vil sørge for at befolkningen holdes løpende orientert om status i
arbeidet med kommunereformarbeidet,
se www.frogn.no

Åpne møter i rådhuset

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne tirsdag 14. april kl. 18.00 i møte
rommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for grunn
skolen tirsdag 14. april kl. 18.00 i møterommet Oscarsborg.
Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker mandag 20. april kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Ombudsutvalget tirsdag 21. april kl. 14.30
i møterommet Ringeplan.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og
kultur tirsdag 21. april kl. 16.00 i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum
fra ca. kl 17.45
Kommunestyrets eiermøte tirsdag
21. april kl. 19.00 i møterommet Fraunar
Administrasjonsutvalget onsdag 22. april
kl. 14.30 i møterommet Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 22. april kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra
publikum fra ca. kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 4. mai i møterommet Fraunar. Tidspunkt for informasjon
og orienteringer: se kommunes hjemmeside.
Ca. kl. 17.15 innspill/spørsmål fra publikum.
Behandlingen av sakene starter kl. 18.00.
Kommunereformen – heldagsmøte i
politisk arbeidsgruppe mandag 11. mai
fra kl. 09.00 – 16.00. Møtested er ikke
avklart – se kommunens hjemmeside.
Kontrollutvalget mandag 11. mai kl. 16.30
i møterommet Fraunar.
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
behandles i møtet.
Sakspapirer er/ blir lagt ut til gjennomsyn
på Servicetorget og internett: www.frogn.no

• Åpen barnehage hver
tirsdag
kl. 09.30 – 12.00 (følger skoleruta)
• Lesesirkel første torsdag i måneden
kl. 19.00. Påmelding
Rådgivningstjeneste kulturminnevern:
14. april, 21. april, 28. april og 5. mai
kl. 12.00-15.00
Byantikvaren vil som en prøveordning
komme til biblioteket hver tirsdag og gi råd
rundt spørsmål rundt vedlikehold eller
endring av ditt gamle hus.
Frogn Historielag, 8. april:
«Med egne krefter»
Bokkafé, 8. april
kl. 13.00: Gurid Bergem presenterer egen
diktsamling: Mjukt. Flere av diktene har
vakkert følge av datteren Åsa Bergems
fotografier. Som vanlig kaffe med noe godt
å tygge på.
Snakker du lite norsk? Lese- og prategruppe for innvandrere hver onsdag 8. april,
15. april, 22. april, 29. april og 6. mai kl.
19:00
11. april kl.11.00 Kodeklubben: HTML/
CSS. Lær web-programmering med kode
klubben. HTML er basis for alle hjemmesider
på nettet, CSS er koden for å bestemme
hvordan hjemmesidene skal se ut.
Frogn historielag, 22. april:
Med DIS til stede.
Advokatvakten. 22. april kl. 17.00 –
19.00: Du har tilgang til en halvtimes gratis
rådgivning. Påmelding må gjøres på forhånd.
Dette gjøres enten ved å kontakte oss i
voksenavdelingen eller sende oss en e-post.
23. april kl.18.00 Roser i Follo: Roser –
historie – helseeffekter og gode tips for
planting og valg av roser. Foredrag med
Hanne Dølheim. Det blir også gitt råd om
hvordan roser best skal stelles og temmes.
Bokkafé, 6. mai kl. 13.00: En av våre
bibliotekarer snakker om litteratur. Servering
av kaffe med noe å tygge på.
Barneteater, lørdag 9. mai kl. 13.00:
Hurra for Grunnloven av Dårekisten teater.

Velkommen til
familiedag på
Skiphelle!

Faglærerstilling tysk

intervju, personlig egnethet og referanser.
Arbeidsoppgaver: knyttet til vedlikehold
av parkanlegg/friluftsområder og kommunale bygg, så som rydding av søppel langs
veier og strender, klipping av gress, luking,
rydding av friområder, flytting av møbler for
hovedrengjøring av kommunale bygg, lett
vedlikehold av bygninger og uteområder og
annet lett forfallende arbeid.
Tiltredelsesdato/arbeidsperioder: Etter
avtale
Lønnsplassering: Etter gjeldende avtaleverk
Kontaktpersoner: Anne Solhaug, tlf. 474
68514 og Linda Malm Schmidt, tlf. 905
48073
Søknadsfrist: 27. april 2015

Leder for SFO og
undervisningsinspektør

Regnskapssjef

Ansvarsområde: Faglærerstilling i tysk
i 8. - 10. trinn.
Arbeidstid: Etter avtale. 34,35 % stilling
og mulighet for vikartimer i tillegg
Arbeidssted: Seiersten ungdomsskole
i Drøbak
Kvalifikasjonskrav: Kvalifiserte søkere vil bli
foretrukket og blir da ansatt fast. I tillegg vil
det bli lagt vekt på personlig egnethet.
Tiltredelsesdato: 1. august 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktperson: Seiersten ungdomsskole
v/rektor Kjell Gunnar Moen, tlf: 415 31 440
Søknadsfrist: 24. april 2015

Ansvarsområde: 100% inspektør, hvorav
ca. 50% som SFO-leder
Arbeidssted: Sogsti skole
Kvalifikasjonskrav: Ønske om leder
utdanning og/eller ledererfaring. Skolen satser på vurdering for læring, klasseledelse,
lesing og matematikk. Satsningsområdene
for SFO er uteaktivitet, læring gjennom
lek og bruk av digitale verktøy. Vi søker en
undervisningsinspektør som er opptatt av
elevenes læring og skoleledelsens rolle i
dette arbeidet. Vi ønsker en person som vil
være en pådriver for å videreutvikle SFO.
Sosial, raus og godt humør er andre viktige
stikkord. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: 1. august 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Rektor Vivi Methi,
tlf. 415 31428 eller undervisningsinspektør
Katrine Kongshaug, tlf. 402 31231
Søknadsfrist: 21. april 2015

Badebyvakter

Stillingsangivelse: 100 % stillinger
•5-7 personer i perioden 22.juni - 3. juli
•5-7 personer i perioden 6. juli - 24. juli
•5-7 personer i perioden 27. juli – 7. august
Kvalifikasjonskrav: Alder 15-18
år. Ansettelser skjer på
bakgrunn av

Stilling: 100 % fast
Ansvarsområde: Kommunens regnskaper
fra A til Å, løpende veiledning av organi
sasjonen, systemutvikling, lede regnskaps
teamet.
Arbeidstid: Fleksitid
Arbeidssted: Rådhuset, Drøbak
Kvalifikasjonskrav: Minimum 3-årig
høyskole, med relevant erfaring, interesse
for og erfaring fra relevante IT-verktøy.
Egnethet for stillingen.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til avtale
Kontaktperson: Økonomisjef Jo Ragnar
Finserås, tlf. 415 31 305, regnskapssjef
Hilde Wetlesen, tlf. 950 39 299
Søknadsfrist: 22. april 2015
For fullstendig utlysningstekst og elektro
niske 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.

Bli
med pÅ
fotokonkurranse!

Vi kårer Drøbakskatten 2015! Har du katt? Eller kjenner du
en? Ta et bilde av katten, fortell oss hva den heter og skriv
en liten begrunnelse for hvorfor den skal vinne.

Vi inviterer til familiedag, et uformelt
arrangement for hele familien!
Oppmøte på Skiphelle søndag 26. april
2015 kl. 11.00-14.00. Ta med niste, vi sør
ger for at grillen er varm. Dykkene vil hente
ting opp fra havet mens marinbiologen vil
fortelle om tingene dykkerne har tatt med
opp på land.

Friluftslivets år – Nå er det din tur!
Dato
26.4
3.5
10.5
10.5
28.5
31.5
24.6
30.8
13.9
sept
11.10

Arrangement
Familiedag på Skiphelle
Mosesstafetten og Mosesmarsjen
Tur med Frognmarkas venner - Digerud
Minnemarkering på Håøya
Åpning av Lagerbygget på Bergholmen
Festningsmarsjen Oscarsborg
St. Hans feiring i Badeparken
Barnas dag i Badeparken
Frogn på Langs  	
Familiedag på Seiersten Skanse
Tur med Frognmarkas venner

Arrangør
Frogn kommune
Oscarsborg festning
Frognmarkas venner
Oscarsborg festning
Oslofjordens friluftsråd
Oscarsborg festning
Frogn kommune
Frogn kommune
Frognmarkas venner
Frogn kommune
Frognmarkas venner

Nærmere omtale av arrangementene finnes i kommunens aktivitetskalender på nett https://
www.frogn.kommune.no/kalender/kategori/friluftsliv/. Kalenderen oppdateres fortløpende
med flere friluftsarrangementer. Godt år i friluft!!

Gizmo, Drøbakskatten 2014

Bidraget sender du innen 1. august 2015 til: utekontakten@frogn.kommune.no eller
til Utekontakten i Frogn på facebook. Alle mellom 12-23 år kan delta. Bidragene vil
fortløpende bli utstilt i helsegangen på Rådhuset. I tillegg til ære og berømmelse, vil
vinnerkatten få en liten premie. Vi gleder oss til mange fine kattebilder!
Hilsen Merethe og Anne i Utekontakten

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 12. mai

Trykk og layout: Nr 1 Trykk Grefslie, Mysen

Vi oppfordrer alle til å ta seg en tur UT i nærmiljøet friluftslivets
år! Hva med å utøve friluftsliv på minst én ny måte i løpet av
året; tar du utfordringen? Det finnes også mange spennende
arrangementer å delta på i Frogn:

