Foto v/ elever fra Frogn videregående (Design og håndverk + Barn og ungdom) fra
Utekontaktens fotokonkurranse «Senk skuldrene» (Verdensdagen for psykisk helse).

God sommer!

Frogn kommune byr på flotte konserter og morsomme arrangementer for både
store og små gjennom hele sommeren
– og moroa
starter tradisjonen tro allerede
St.Hans feiring
i Badeparken
på Sankthans. Kanskje du vil være med på stupe- og hoppekonkurransen i BadeAktiviteter
for barna
parken i år? Konkurransen er for både barn
og voksne,
og vi premierer den
fra kl 1700-2100
største «bomba», den fineste spiker’n, rare badedrakter, pussige hodeplagg eller
andre gøyale innslag! Bli med da vel! Barnekonsert kl 18 med
Mikkel og reverockerne

Velkommen til
Sankthansfeiring
• Aktiviteter for barna
fra kl. 17.00-21.00
• Barnekonsert kl. 18.00 med
Mikkel og reverockerne
• Stupekonkurranse kl. 19.00
• Dr. Øbak spiller på scenen
fra kl. 19.30
• Bålet tennes kl. 21.00

Stupekonkurranse kl 19
Dr. Øbak
spiller
fra
Grillene
er varme
kl 1930
fra kl. 17.00.
Bålet Velkommen
tennes kl 21
til
tradisjonsrik feiring
i Badeparken!

Les mer om:
Det er mye mer som
skjer i sommer!
Se mer om alle våre kulturarrangementer på side 2

Pass deg for
feriesmellen!
Ferie på kreditt kan bli dyrt…
Les mer på side 3

Grillene er varme fra kl 1700

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 9. juni 2015

Jobbe i Frogn?
Se alle de spennende stillingene som
lyses ut nå! Er det noe for deg?
Se side 4

SOMMER på BRYGGA
Sommershow i Drøbak

MUSIKALSK GJØGLERI, LETT STEMNING OG MORSOMME
KARAKTERER. SOMMERLIG, LETT OG UFORPLIKTENDE HUMOR.

PÅ SCENEN:

Hans Esben Gihle, Kari Gjærum og Guro Karijord
Regi: Ole Christian Øen I Musikalsk leder: Jørn Atle Støa

SommerScenen - i Hjertet av Drøbak Suksessen
18.-20. juni
25.-27. juni
2.-4. juli

«Sommer på Brygga» med Kari
Gjærum, Guro Karijord og Hans Espen
Gihle. Billetter kjøpes hos Billettservice.

18. juli

Jenny Jensens trio med allsang og drag.

28. juli

«1880 – Amerika» med Statsteatret.

31. juli

PREMIERE 18. JUNI 2015

Sommerscenen i GAMLE SKOLEN, Torget i Drøbak

SPILLEDATOER

5.-8 august

Torsdag 18. juni I Fredag 19. juni I Lørdag 20. juni
Torsdag 25. juni I Fredag 26. juni I Lørdag 27. juni
Torsdag 2. juli I Fredag 3. juli I Lørdag 4. juli NB! kl. 19
ALLE KVELDER KL. 20.00

12. august

Billetter selges på billettservice.no

21. august

RABATT ved kjøp av 10 eller fler, bestill via: allentertainment@icloud.com

Suks
forts essen
ette
r!

29. august

Billetter kjøpes i døra.

Se www.statsteatret.no.
Billetter kjøpes hos Billettservice.

”Hei… Jeg trenger litt hjelp her, jeg…”

med Ingar Helge Gimle.
Billetter kjøpes hos Billettservice.

«Rekecabareten Solgin og tonic».

Billetter kjøpes hos Billettservice.

«Maja &Raria Rusk» Barneteater.
Billetter kjøpes i døra.
Jailhouse Rock med Kjell Jørung.
Billetter kjøpes i døra.
The New Orleans Collective

-Gla’ jazz på sitt beste.

fortsetter

Etter utsolgte hus i fjor er
Sommerscenen tilbake – i år
med premiere 18. juni.
Sommer på Brygga er først ut, og her
blir det humor, masse musikalsk gjøgleri
og god sommerstemning. På scenen
står Hans Esben Gihle, Guro Karijord og
Kari Gjærum. Regi Ole Christian Øen,
musikalsk leder Jørn Atle Støa.

!

Ny forestilling
«1880 Amerika» 28. juli

Statsteatret er en gruppe erfarne skue
spillere som med sitt ti-årige prosjekt
«Norge 1066 - 2066» har satt seg fore
å skrive fortellingen om Norge på nytt,
kunstnerisk ledet av regissøren Yng
ve Sundvor. Den femte forestillingen
handler - sånn ytre sett - om en norsk
immigrantfamilie i Chicago mot slutten
av 1800-tallet, hvis levebrød er lute
fiskproduksjon.

For oppdatert program og info
om arrangementene, følg oss på

Sommerkonsertene i Drøbak
Lørdager kl.12.00 i Drøbak kirke
Fri entré

4

23. MAI

Klaverkvintetten «Die Forelle»

30. MAI

Filharmoniens Fagottkvartett

6. JUNI

Barokkanerne, fløytekvartett

13. JUNI

Vertavokvartetten, strykekvartett

20. JUNI

St. Hallvard-guttene, Jon Inge Sigerland, orgel

27. JUNI

Wolfgang Plagge, klaver

4. JULI

Tord Gustavsen, jazzklaver

11. JULI

Solveig Kringlebotn, sang - Ingrid Andsnes, klaver

18. JULI

Ole Bøhn, fiolin - Einar Sten-Nøkleberg, klaver

25. JULI

Monrad Johansen Project-group, klaversekstett

1. AUGUST

Brynjar Kolbergsrud, trompet - Anders Eidsten, orgel

8. AUGUST

Njål Sparboe, sang - Julia Strelchenko, klaver

Ingar Helge Gimle
tilbake 31. juli.

Etter stappfullt forestilling forrige
sommer kommer Ingar tilbake til
Drøbak med sitt fantastiske
one-man show.

Jazz på SommerScenen

Lørdag 29.august
kl 20.00

The New Orleans Collective

15. AUGUST Trio Clarinord
22. AUGUST Aage Kvalbein, cello - Petter Richer, gitar

- Gla’ jazz på sitt beste -

29. AUGUST Oslo Camerata, Kammerorkester

Billetter kr 100,selges i døra fra kl 19.00

DEN NORSKE KIRKE
Drøbak og Frogn menighet

Svein Jensen
Bilverksted AS

Arrangør: Frogn kommune, Enhet kultur og fritid

Drøbak kino er åpen hele sommeren! Vi viser
filmer med bredde og kvalitet for liten og stor
hver torsdag, fredag, lørdag og søndag i alle
sommermånedene. Velkommen!

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

KUNNGJØRINGER



Nytt fra Frogn
seniorsenter

Nytt tilbud til
KOLS-pasienter

Velkommen til
åpen dag på
Seniorsenteret!
Onsdag 10. juni fra
kl.11.00–14.00 er
det åpent hus, hvor
du kan se hva Seniorsenteret kan tilby av
aktiviteter på dagtid.
Vi har blant annet:
• Datahjelpen.
• Styrke- og balansetrim.
• Venneforeningens hyggekvelder.
• Språk-grupper.
• Ulike håndarbeidsgrupper, litteraturog kunstgruppe.
• Bridge- og bocciagruppe.
• Turverter i nærmiljøet, opplevelsesturer,
teater og konserter.
• Likemann for hørselshemmede.
• Transport fra Nordre Frogn.
Representanter for de ulike gruppene vil
være tilstede for å fortelle om tilbudene.
Ta en tur innom og hils på våre to hyggelige
damer i 2. et. som driver frisør- og fottera
peutsalongene.
Frogn seniorsenters venner drifter kafeen
vår som er hjertet og samlingspunktet i
seniorsenteret. Vi har litt over 40 frivillige på
kjøkkenet, men vi har stort behov for flere!
Seniorkontakt, kreftkoordinator, husets ak
tivitør og daglig leder for Frogn seniorsenter
samt daglig leder for Frogn Frivilligsentral vil
også være å treffe.
Velkommen til Hospitalet i Niels Carlsens
gate 20!
Tirsdag 23. juni fra kl. 12.30–15.00
feirer vi Sankt Hans på seniorsenteret!
Tradisjonen tro blir det servert rømmegrøt
og spekemat. Pris: kr. 80 pr. porsjon. Åse
Steinbakk spiller trekkspill.
Velkommen til hyggelig samvær ute i vår
nydelige hage og inne i våre trivelige stuer.
Vi holder stengt for sommeren fra og
med 13/7-15, til og med 9/8-15.
Vi ønsker alle våre gjester og brukere en
riktig god sommer! En spesiell hilsen til våre
frivillige hjelpere! Hilsen Helene og Sissel.

Frogn kommune vil høsten 2015
starte et nytt tilbud til pasienter med
diagnosen KOLS.
Vi starter en KOLS-skole med oppstart
mandag 7. september kl 12.30 – 14.00
i lokalene til Stamina Trening Drøbak
(Holterveien 4B).
Tilbudet går over 10 ganger med kom
binasjon av undervisning og trening. Pris
kr 300. Gruppen ledes av fysioterapeuter.
Dette er et lavterskel-tilbud som ikke krever
henvisning fra lege. For påmelding kontakt
Bjørg Astrid Johannessen på tlf. 415 31308.
For pasienter som av ulike årsaker ikke klar
er å delta på KOLS-skolen vil kommunens
Innsatsteam gi et tilbud rettet mot KOLS i
pasientens hjem.

Orientering om
fastsatt planprogram
– Områderegulering
Gamle Drøbak
Kommunestyre i Frogn kommune har i
møte 4.5.2015 fastsatt planprogram for
Områdereguleringsplan Gamle Drøbak.
Saksutskrift og fastsatt planprogram er
lagt ut på kommunens hjemmeside frogn.
kommune.no/kommunen/plan-og-styrings
dokumenter/Reguleringsplaner/Planer-un
der-arbeid/Varslede-planer/Omradereguler
ing-Gamle-Drobak/
Orientering om fastsatt planprogram
oversendes til de som har gitt uttalelse.
Fastsettelse av planprogram er ikke et en
keltvedtak etter forvaltningsloven, og kan
ikke påklages.

2015
Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er 14. september, men du
trenger ikke vente helt til valgdagen med å stemme!
Tidligstemme:
I perioden 1. juli – 7. august er det mulig å stemme. Dette gjelder velgere som ikke har
mulighet til å stemme i forhåndstemmeperioden eller på valgdagen. Disse
velgerne kan tidligstemme på rådhuset i Frogn, men det må avtales på forhånd.
Ta kontakt med Frogn kommune på telefon 64 90 60 00 eller
postmottak@frogn.kommune.no for å avtale tidspunkt.
Forhåndstemme:
Den ordinære forhåndstemmeperioden starter mandag 10. august og avsluttes fredag
11. september. Husk at du kan forhåndstemme i hvilken som helst kommune!
Åpningstider for forhåndstemmemottaket på Frogn rådhus:
10. august – 31. august (hverdager) .............. Kl. 09.00 – 15.00
1. september – 4. september (hverdager) ...... Kl. 09.00 – 15.30
Lørdag 5. september ..................................... Kl. 11.00 – 15.00
Søndag 6. september .................................... Kl. 14.00 – 16.00
Mandag 7. september ................................... Kl. 09.00 – 15.30
Tirsdag 8. september .................................... Kl. 09.00 – 19.00
Onsdag 9. september .................................... Kl. 09.00 – 19.00
Torsdag 10. september .................................. Kl. 09.00 – 19.00
Fredag 11. september ................................... Kl. 09.00 – 15.30
Kommunen tar også i mot forhåndstemmer på kommunens institusjoner og på Frogn
videregående skole den siste uken før valget. Er du syk og ufør og ikke kommer deg til
valglokalet, kan du søke kommunen om å få forhåndstemme hjemme. Det holder at du
ber om å få stemme der du oppholder deg fordi du er syk eller ufør. Ta kontakt med Frogn
kommune på telefon 64 90 60 00 eller postmottak@frogn.kommune.no. Siste frist for å
søke om å få stemme hjemme er torsdag 10. september.
Husk legitimasjon!
Du må ha med legitimasjon for å kunne stemme. Som legitimasjon godtas vanlige identi
fikasjonspapirer med velgerens navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort
og førerkort. Det er ikke nødvendig å ha med valgkort, men det kan gå raskere om du tar
det med.
Listeforslag til kommunestyret:
Følgende partier stiller lister til kommunestyrevalget i Frogn: Arbeiderpartiet, Fremskritts
partiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Pensjonistpartiet, Senterpartiet,
Sosialistisk Venstreparti, Venstre.
Listeforslag til fylkestinget:
For informasjon om hvilke lister som stiller valg til fylkestingsvalget i Akershus,
se http://www.akershus.no/Politikk/valg-2015/Krav-til-listeforslag-i-Akershus/
Mer informasjon om valglistene i Frogn og valget generelt finner du på www.frogn.no
og www.valg.no

Friluftslivets år i Frogn – kommende arrangementer
Dato
9.6
10.6
11.6
17.6
18.6
14.6
24.6
29.6
10.10
20.8
24.8
27.8

Arrangement
Prøv en kajakk
Bli med oss på tur – til Hallangstangen
Skaubygda IL terrengkarusell – løp 7
Treningsløp i orientering Måren OK
Skaubygda IL terrengkarusell – løp 8
Bli med oss på tur – til Hvitsten
St. Hans feiring i Badeparken
Golfcamp – uke 27
Golfcamp – uke 33
Skaubygda IL terrengkarusell – løp 9
Åpning av Jacobineruta
Skaubygda IL terrengkarusell – løp 10

Arrangør
Drøbak kajakklubb
Frivillighetssentralen
Skaubygda IL

Skaubygda IL
Frivillighetssentralen
Frogn kommune
Drøbak Golfklubb
Drøbak Golfklubb
Skaubygda IL
Oslofjorden friluftsråd
Skaubygda IL

Dato
30.8
3.9
10.9
13.9
17.9

Arrangement
Arrangør
Barnas dag i Badeparken
Frogn kommune
Skaubygda IL terrengkarusell – løp 11
Skaubygda IL
Skaubygda IL terrengkarusell – løp 12
Skaubygda IL
Frogn på Langs  	
Frognmarkas venner
Skaubygdakarusellen – siste av tolv terrengløp.
Avslutning med premieshow
Skaubyga IL
sept Familiedag på Seiersten Skanse
Frogn kommune
28.9 Golfcamp – uke 40
Drøbak Golfklubb
11.10 Tur med Frognmarkas venner
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!!!

Ikke gå på en feriesmell
Det går an å ha en hyggelig sommer, uten at den koster all verden. Tenk på det når du planlegger årets
ferie, oppfordrer NAV Frogn – som har egen gjeldsrådgiver for dem som går i «feriefellen».
Mange starter planleggingen av årets
sommerferie i disse dager. Det er viktig å
tilpasse forventninger og forbruk til lom
meboka og huske at regningene kommer
– og de må betales.
NAV-kontorets økonomiske gjeldsråd
giver, Mette Jeanne dit Fouque, møter
mange fortvilte mennesker med alt for
høyt forbruk. Hun advarer innbyggerne
mot for høy kredittkortgjeld, og ikke
minst å falle for fristelsen med «kjøp nå
og betal om ett år»: - Om ett år kan mye
ha skjedd, ikke minst med betalings
evnen. Når regningene kommer er kon
toen tom, og den økonomiske bakrusen
er et faktum...

Lett å misbruke
– Jeg ser dessverre mange eksempler på
uvettig og overdreven bruk av kredittkort,
sier Mette Jeanne dit Fouque. – Noen skaf
fer seg mange hundre tusen kroner i for
bruksgjeld, og det er en topp av henvendel
ser etter feriene. De som trenger hjelp til å få
orden på gjelden sin, har dessverre latt ting
skure og gå for lenge. Det er viktig å kjenne
til konsekvensene ved betalingsanmerk
ninger og overdreven bruk av kredittkort.
Man må åpne posten sin, skaffe seg oversikt
over ubetalte regninger, og lage en plan for
hvordan regningene skal betales. Ofte må
kreditorene kontaktes og man må be om
egne avtaler for å komme ajour. Om man
ikke får betalt inkassogjelden sin vil det ofte

ende med trekk i lønn eller ytelse. Da blir det
vanskelig å forhandle om nedbetaling og det
blir ofte umulig å nedbetale de andre inkas
sokravene eller kredittkortgjelden.
Hun mener det viktigste er å sette opp et
budsjett, og holde seg til det: - Ikke fall for
fristelsen til dyre sydenturer eller høyt forb
ruk, dersom du ikke har god nok økonomi til
å betale regningen når den kommer.
Kan få hjelp
– Hvis du føler at du selv har mistet oversik
ten, kan vår økonomiske rådgiver hjelpe
deg. Mange synes det er vanskelig å ta
direkte kontakt med inkassobyråene, også
dette kan du få hjelp til av oss, opplyser
NAV-leder i Frogn, Gro Ravne.

Unngå kjedelige overraskelser – planlegg
økonomien! NAV Frogn tilbyr økonomisk
rådgivning/gjeldsrådgivning til innbyggere
som har behov for det.

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

LEDIGE STILLINGER

Biblioteket

Sommeråpningstider
15. juni – 15. august:
Mandag – fredag
kl 09.00 – 15.00
(selvbetjent mellom kl 9.00 – 11.00)
Lørdag kl 11.00 – 14.00
Bli med på Sommerles 2015!
Sommerles er Frogn biblioteks leselystkampanje
for barn og unge, bli med da vel! Les så mye du
orker innen 31. august! Passer for deg i alderen
1. klasse til 10. klasse. Les 5 bøker, få diplom og
bli med på Iskremfest!
Les 10 bøker eller fler og vinn kule premier.
I september blir det fest med iskrem og un
derholdning. Sommerlesskjema kan hentes på
biblioteket og skrives ut fra Frogn biblioteks
hjemmeside.
• Rådgivningstjeneste kulturminnevern
9. juni, 16. juni og 23. juni, kl. 12-15
• Slekstforum med /DIS O/A starter opp
igjen etter sommeren
26. august. Kl. 17-19
• Sleksforum uten DIS tilstede O/A
9. september, kl. 17-19
• Start høsten med et besøk på vår
trivelige bokcafé onsdag 2. september
kl. 13.00. Vi tilbyr en god bok, litt kaffe
og noe godt å bite i.
Velkommen!
• «Snakker du lite norsk?
Lese- og prategruppe for innvandrere.
Starter i begynnelsen av september.

Omvisning i Drøbak

Byggesaksbehandler og
arealplanlegger

Arbeidstid: 100 % fast
Arbeidssted: Enhet for samfunnsutvikling,
Drøbak
Ansvarsområder:
Byggesaksbehandler: Avdelingen har an
svar for byggesaksbehandling etter plan- og
bygningsloven. Arbeidsoppgavene omfatter
blant annet behandling av søknader om
tillatelse til tiltak, tilsyn, oppfølging av ulov
lige tiltak, forberedende klagebehandling,
publikumsveiledning.
Arealplanlegger: Avdeling for plan og
utvikling har ansvar for arealplanlegging og
stedsutvikling, med ivaretakelse av viktige
samfunnshensyn som bokvalitet, miljøvern,
friluftsliv, kulturminnevern og næringsut
vikling. Arbeidsoppgavene omfatter blant
annet behandling av private og offentlige
detalj-/områdeplaner, bistå i arbeidet med
rullering av kommuneplan, ajourhold av
digitalt planarkiv, behandling av delesaker.
Kvalifikasjonskrav: Mastergrad innen
for relevant fagområde, god kjennskap til
plan- og bygningsloven, god norsk muntlig
og skriftlig fremstillingsevne. Det er en
fordel med erfaring og kjennskap til digi
tale GIS-verktøy. Lang realkompetanse kan
oppveie for formalkompetanse. Det legges
vekt på personlig egnethet.
Kontaktpersoner: Enhetsleder Ann Mari
Nylund, tlf. 930 38757, avdelingsleder plan
og utvikling Randi M. Tornås, tlf 64 90 62
32/tlf. 995 53033 eller avdelingsleder
byggesak Christian Ingolfsrud,
tlf. 64 90 61 62/415 31390
Søknadsfrist: 12. juni 2015

Juridisk rådgiver

Bli med på en rusletur i Drøbak! I juni, juli
og august arrangerer Turistinformasjonen
i Drøbak omvisning hver torsdag kl. 12.00.
Turen tar oss rundt i Drøbak sentrum, litt
avhengig av vær og vind.
Oppmøte: Drøbak Turistinformasjon på
Sjøtorget
Når: torsdager kl 12.00 i juni, juli og august
Varighet: Cirka 1 time
Pris: Voksne kr 100, barn gratis
Omviser: Aasmund Berg
Velkommen!

Åpne møter i rådhuset

Kommunestyret mandag 15. juni i møte
rommet Fraunar. Informasjon og orienteringer
fra kl. 16.45. Ca. kl. 17.15 innspill/spørsmål
fra publikum. Behandlingen av sakene starter
kl. 18.00.
Innspill/spørsmål fra publikum: Det er av
satt inntil ½ time til spørsmål/innspill fra publi
kum. Det er ikke anledning til å stille spørsmål
eller komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Sakspapirer: Er lagt ut til gjennomsyn på
Servicetorget og på internett: www.frogn.no.

Informasjonsmøte
Avdeling for byggesak inviterer til åpent
informasjonsmøte i Rådhusets kantine
17. juni kl 18.00.
Det blir gjennomgang av nye regler i plan- og
bygningloven som trer i kraft 1. juli 2015.
Hovedfokus vil være på forenklinger for
enkelte byggetiltak (uthus, garasjer, tilbygg
etc.). Øvrige endringer som vil gjennomgås
er nabovarsling, tidsfrister fristforlengelse,
innskrenking i klageadgang, endring for
ferdigattest i gamle saker og endre endringer.
Se de nye reglene på www.dibk.no.
Vi ønsker at mange benytter denne mulighet
– møtet er åpent for alle!
Følg Frogn kommune på facebook for
spennende nyheter og korrekt informasjon!

Ansvarsområde: Rådgiveren skal yte
juridisk bistand til rådmannsgruppen og de
enkelte enheter i kommunen innen et bredt
spekter av rettsområder, som for eksempel
forvaltningsrett, offentligloven, vann- og
avløpsrett, kontraktsrett, entrepriserett,
offentlige anskaffelser og erstatningsrett.
Arbeidstid: 100 %
Arbeidssted: Rådhuset, Drøbak. Stillingen
er for tiden organisatorisk plassert i Råd
mannens stab.
Arbeidsoppgaver: Saksbehandling,
generell juridisk rådgivning og bistand til
rådmannsgruppen og enhetene i kommu
nen etter løpende behov. Forberedelse av
enkeltsaker til politisk behandling, forbere
delse av klagesaker til både Fylkesmannen
og kommunens særskilte klageorgan,
kvalitetssikring av lokale forskrifter, interne
retningslinjer, kontrakter og andre type
dokumenter samt opplæring/kursing av
ansatte. Frogn kommune har egen kom
muneadvokat, som den juridiske rådgiveren
vil ha et utstrakt samarbeid med.
Kvalifikasjonskrav: Juridisk embetsek
samen/master i rettsvitenskap, minimum
2-3 års relevant juridisk arbeidserfaring,
faglig dyktighet og et godt juridisk skjønn,
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Det er ønskelig med god erfaring innen
ett eller flere av de ovennevnte aktuelle
rettsområder.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: Etter gjeldende
avtaleverk
Kontaktpersoner: Rådmann Harald K.
Hermansen, tlf. 926 00794, eller kommune
advokat Cecilie Wiik, tlf. 970 73960
Søknadsfrist: 15. juni 2015

Mye

Psykologer

Arbeidstid: 2 X 100 % fast stilling med
arbeidstid fra kl. 08.00-16.00. En av stil
lingene har p.t. arbeidstid fra kl 10 - 18
én dag pr. uke.
Ansvarsområde: Barn og unge som står
i fare for og/eller har utviklet psykiske
vansker. Arbeid med familie og nettverk.
Arbeidssted: Enhet for barn, unge og
familier, Familieteamet
Kvalifikasjonskrav: Profesjonsstudiet i
psykologi, autorisert psykolog
Tiltredelsesdato: 1. august eller snarest
Lønnsplassering: Etter avtale
Kontaktperson: Enhetsleder Anne Irene
Bollestad, tlf. 415 31429 eller familieteamet
v/ Heidi Jülke, tlf. 415 31441
Søknadsfrist: 25. juni 2015

Sykepleiere 80 % og
38 % natt

Ansvarsområde: Nattsykepleier vil få ans
varet for 21 beboere ved Ullerud sykehjem,
men må også påregne å bli tilkalt til Bofel
lesskapet med 24 beboere i spesielle tilfeller.
Sykepleier på natt er ansvarlig for at pleie og
omsorg utøves og dokumenteres i samsvar
med juridiske og etiske retningslinjer.
Arbeidstid: Natt, turnus over 6 uker med
arbeid hver 3. helg, 80 % eller 38 % stilling
Arbeidssted: Ullerud sykehjem
Kvalifikasjonskrav: Autorisert sykepleier,
gjerne med erfaring fra eldreomsorg/
geriatri. Vi søker deg som er faglig enga
sjert, har gode samarbeidsevner, men som
også kan arbeide selvstendig. Du må ha
gode kommunikasjonsevner og beherske
norsk skriftlig og muntlig. Personlig
egnethet vil vektlegges.
Tiltredelsesdato: 14. september 2015 eller
etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Avdelingsleder Kirsti
Svinndal, telefon 64 90 56 02 eller
mobil 934 05843
Søknadsfrist: 12. juni 2015

Sykepleier 50 %

Ansvarsområde: Kontaktsykepleieransvar i
samarbeid med primærkontakt/helsefag
arbeider, ansvarlig for at pleie og omsorg
utøves og dokumentes i samsvar med juri
diske og etiske retningslinjer.
Arbeidstid: Turnus, 2-delt (dag og kveld)
med arbeid hver 3. helg.
Arbeidssted: Ullerud sykehjem
Kvalifikasjonskrav: Autorisert sykepleier
som er faglig engasjert, dyktig på samar
beid, men samtidig viser selvstendighet. Du
må ha gode kommunikasjonsferdigheter
og beherske norsk skriftlig og muntlig.
Nyutdannet? Ingen hindring – ny kunnskap
er god kunnskap. Personlig egnethet vil
vektlegges.
Tiltredelsesdato: 20. juli 2015 eller etter
avtale
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler.
Kontaktperson: Avdelingsleder Kirsti
Svinndal, telefon 64 90 56 02 / mobil 934
05843 eller avdelingsleder Johanne Lexau,
tlf. 64 90 56 12

Spesialpedagog

Ansvarsområde: Spesialpedagog med an
svar for å planlegge og gi spesialpedagogisk
hjelp til barn med spesielle behov i førskole
alder. Ansvar for individuelle opplæringspla
ner i samarbeid med foresatte, barnehage
personale og støttepedagoger, ansvar for
veiledning og samarbeid med foreldre, kom
munale og private barnehager, støttepedago
ger og eksterne samarbeidsinstanser, bidra til
å utvikle og tilrettelegge barnehagens miljø i
forhold til barnets utfordringer.
Arbeidstid: 100 % vikariat, 17.08.15 –
01.07. 16
Arbeidssted: Spesialpedagogisk team
Kvalifikasjonskrav: Barnehagelærer med
videreutdanning i spesialpedagogikk (tilsv.
gammel 2.avd.spes.ped.). Ønskelig med
erfaringer fra arbeid med barn med nedsatt
funksjonsevne.
God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
Søkeren må disponere egen bil i tjenesten
mot kjøregodtgjørelse. Politiattest må fore
ligge ved tilsetting.
Tiltredelsesdato: 17. august 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Mette Lise Steen,
tlf. 415 31 328

Støttepedagog

Ansvarsområde: Støttepedagog med ansvar
for oppfølging og tilrettelegging for førskole
barn med spesielle behov i samarbeid med
spesialpedagog.
Arbeidsoppgaver: inngå som del av spesial
pedagogisk team, yte spesialpedagogisk hjelp
til enkeltbarn i barnehagene under veiledning
av spesialpedagog, utarbeide og bidra i ar
beidet med planer i samarbeid med foresatte,
barnehagepersonale og spesialpedagog,
bidra til å utvikle og tilrettelegge barneha
gens miljø i forhold til barnets utfordringer.
Arbeidstid: 60 % fast stilling med mulighet
for utvidelse til full stilling
Arbeidssted: Spesialpedagogisk team
Kvalifikasjonskrav: Barnehagelærer eller
annen relevant 3-årig høgskoleutdanning.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med
barn med spesielle behov. Søkeren må dispo
nere egen bil i tjenesten mot kjøregodtgjørel
se. Politiattest må foreligge ved tilsetting.
Tiltredelsesdato: 17. august 2015
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Mette Lise Steen,
tlf. 415 31 328
Søknadsfrist: 12. juni 2015

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.
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Tur til Sommarland i Bø, leir
på Steilene eller høyt og lavt på
Tryvann? Det skjer masse morsomt for
ungdom i Frogn i sommerferien – bare sjekk her!

Alle ungdommer fra 8. klasse og opp til 18 år
kan være med på sommeraktivitetene Frogn
kommune tilbyr i sommer. Har du lyst og ledig
tid i sommer, kan dette kanskje være noe for
deg? Du får prøve ut nye ferdigheter, og aktivi
tetene vil gi fine opplevelser sammen med an
dre ungdommer. Kanskje du også får noen nye
venner på tvers av alder og skoletilhørighet?

Tilbudet er gratis og ledes av ansatte i kommu
nen med lang erfaring med arbeid med barn
og ungdom.
Påmelding senest 21. juni på
www.frogn.kommune.no. Dette blir gøy!
Spørsmål? Kontakt Helle Rudolph, tlf. 415
31387, helle.rudolph@frogn.kommune.no

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 8. september

Trykk og layout: Nr 1 Trykk Grefslie, Mysen

KUNNGJØRINGER

