Snart valg!
Kontinuitet og tradisjon for lokaldemokratiet: Drøbaks første ordfører i 1837, Johan Burchardt, med en tidsriktig stemmeurne – og Frogns avtroppende ordfører Thore
Vestby med nåtidens stemmeurne kan enes om en ting: Din stemme teller!

Husk valgdagen 14. september. Nå er det du som bestemmer – bruk stem
meretten! Bla om og les mer om høstens kommunevalg i Frogn kommune.

Ad
AdAstra
Astra

◆ Konsertserie med unge, norske talenter ◆
◆ Konsertserie
med unge,
talenter ◆
Lørdager
kl. 12.00 i Drøbak
kirke. norske
Gratis adgang!
Lørdager kl. 12.00 i Drøbak kirke. Gratis adgang!

12.september
Strykere fra Talentutviklingsprogrammet ved Norges
musikkhøgskole
19.september
Blåsere fra Talentutviklingsprogrammet ved Norges
musikkhøgskole
26.september
Unge Talenter fra Barratt Due musikkinstitutt
3.oktober
Louise N. Røsland - Vinner av Ungdommens
musikkmesterskap
10.oktober
Elever fra Talentutviklingsprogrammet ved Norges
musikkhøgskole
17.oktober
Follo piloten - Studenter fra NMH i samarbeid med
kulturskolene i Follo
24.oktober
DNB Trio - Vinnere av Ungdommens musikkmesterskap
31.oktober
Alegrar Strykekvartett - Vinnere av Ungdommens
musikkmesterskap
7.november
Follo piloten - Studenter fra NMH i samarbeid med
kulturskolene i Follo
14.november
Unge Talenter fra Barratt Due musikkinstitutt
Arrangør: Frogn kommune, Enhet kultur og fritid
Arrangør: Frogn kommune, Enhet kultur og fritid

Les mer om:

Hva skjer i Storgata? Åpen dag!
Arbeidstreningsgruppa i NAV får nye
lokaler.
Les mer på side 3

Se hva som skjer på Seniorsenteret.
Les mer på side 3
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Jobbe i Frogn?

Se de spennende stillingene som
lyses ut nå! Er det noe for deg?
Les mer på side 4

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2015

Det viktige valget
Klart for valg i Frogn!
Den 14. september
skal Frogns innbyggere
velge et nytt kommune
styre. For å få dette
til er nærmere 100
personer i arbeid.
Både ansatte i Frogn kommune, valg
te medlemmer av stemmestyrene
og vanlige borgere som har meldt
seg som valgmedarbeidere er i sving
fra tidlig om morgenen til sent på
kvelden på selve valgdagen.
Frogn er blant de kommunene i lan
det som tradisjonelt har den høyeste
valgdeltakelsen. Det håper vi vil vise
seg i år også!
Selve valgdagen har vært forberedt
i flere måneder allerede, for å sikre
at alt skjer på en korrekt og hensikts
messig måte. Foreløpig stemmetelling
skjer i valglokalene, men det nye i år
er at endelig opptelling av stemme
sedlene skal skje utenfor kommunens
grenser. Frogn kommune samarbeider
med Ås og Vestby kommuner om elek
tronisk opptelling av stemmesedlene,
og endelig opptelling og kandidat
kåring vil foregå på rådhuset i Ås
15. september.

Politisk sekretariat i Frogn kommune, Wenche Korpberget, Guro Merlid og Anne-Lise Larsson
samlet rundt den gamle formannskapsstolen. De har allerede arbeidet med valget i over ett år.
Nå er bare oppløpssiden igjen – og der håper de alle Frogns velgere deltar!

Her kan du stemme:
Drøbak krets:
Gymsalen v/Frogn bibliotek, Torget 4.
Sogsti krets:
Sogsti skole, gymsalen
Dyrløkkeåsen krets:
Dyrløkkeåsen skole, hallen.
Heer krets:
Heer skole, gymsalen
Nordre Frogn krets:
Dal skole, gymsalen.

Husk å ta med legitimasjon!
Uansett hvor og når du stemmer
må du ha legitimasjon tilgjengelig.
Som legitimasjon godtas vanlige
identifikasjonspapirer med velgerens
navn, fødselsdato og bilde, som for
eksempel pass, bankkort og førerkort.
Valgkort er ikke nødvendig for å av
legge stemme, med det kan gå raskere
om du tar det med.

Valgdagen i Frogn er mandag
14. september.
Valglokalene er åpne på samtlige
stemmesteder fra kl. 09.00 til
kl 21.00.
Det holdes valg kun en dag i Frogn
kommune. Du må ha stemmerett
og stå innført i manntallet for å
kunne stemme. På valgdagen må
du stemme i den kommunen du
er manntallsført. På valgkortet
står det hvilken krets du tilhører
og i hvilket valglokale du skal
stemme.

Fortsatt
mulig å
forhåndsstemme
Forhåndstemmemottaket på
rådhuset har følgende åpnings
tider den siste uken før valget:
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 OBS! Merk tiden
Husk at du kan forhåndsstemme i
hvilken som helst kommune.

Stemme på institusjoner m.m.

Kommunen tar imot forhåndsstem
mer på følgende steder den siste
uken før valget:
Mandag 7. september – Grande
sykehjem
Tirsdag 8. september – Ullerud syke
hjem og Ullerud bofellesskap
Onsdag 9. september – Frogn
videregående skole

Stemme hjemme:

Hvis du er syk og ufør, og ikke
kommer det til valglokalet kan
du søke kommunen om å få for
håndsstemme hjemme.
Ta kontakt med Frogn kommune på
telefon 64 90 60 00 eller e-post
postmottak@frogn.kommune.no.
Siste frist for å søke om å få stemme
hjemme er torsdag 10. september.

Vil du vite mer?

!

Les alt om valget på
www.frogn.no/
politikk/valg2015
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Ordfører Thore
Vestby leder
valgstyret i Frogn.

Frogn kommune trenger…
Etter at nytt kommunestyre er konstituert høsten 2015, skal det velges nye representanter til kommunalt råd for personer med
nedsatt funksjonsevne og til eldrerådet.
Forslag til representanter til rådet
for personer med nedsatt funk
sjonsevne:
Rådet har fem medlemmer med
personlige vararepresentanter. Tre
av disse er brukerrepresentanter. I
henhold til retningslinjene for rådet,
oppnevnes brukerrepresentantene
etter forslag fra funksjonshemmedes
organisasjoner.

Forslag til brukerrepresentanter
sendes til rådets sekretær innen
15. oktober 2015.
Forslag sendes Frogn kommune v/
Maria Nordlander Flatøy, Enhet for
helse og koordinering, pb 10, 1441
Drøbak.
E-post:
maria.flatoy@frogn.kommune.no

Forslag til representanter til eldrerådet
Rådet har syv medlemmer med varare
presentanter. Tre av medlemmene re
presenterer politiske partier. De øvrige
fire medlemmene kan foreslås av
andre. Pensjonistforeninger og andre
organisasjoner/foreninger som driver
aktivt arbeid blant eldre har anledning
til å foreslå medlemmene og vara
medlemmer. I tillegg kan kommunens

alderspensjonister foreslå medlemmer
og varamedlemmer. Flertallet av råds
medlemmene skal være alderspen
sjonister.
Forslag sendes sekretariatet innen
15. oktober 2015. Forslag sendes
Frogn kommune, enhet for personal,
organisasjon og politiske tjenester
pb 10. 1441 Drøbak. E-post:
politisketjenester@frogn.kommune.no

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

KUNNGJØRINGER
Bli med
oss på tur!

Frogniaden må avlyses

Onsdag 2. september:
Kroksrudsand
Felleskjøring fra gamle Rema kl. 11.00 til
Røis. Vi går til Kroksrudtoppen, og der
møter vi leder av Historielaget, Solveig
Kroksrud, som vil guide oss på en ny
historisk kultursti ned til Torget ved
midtre Kjeppestad isdam og en runde
tilbake til Røis. Gåtid: 3 timer
Onsdag 16. september:
Brevik til Frogn kirke
Felleskjøring fra gamle Rema kl. 11.00 til
Dalbanen. Vi går kyststien fra Brevik til
Knardal brygge, gjennom hyttefeltet og
videre over Krams til Bonn og tilbake til
Frogn kirke via husmannsplassen Bråtan.
Gåtid: 4 timer
Onsdag 30. september: kyststien fra
Nesoddtangen til Blylaget
Felleskjøring fra gamle Rema kl.10.50 til
Blylaget og buss derfra til Nesoddtangen
kl.11.20. Vi går kyststien tilbake til
Blylaget. Gåtid: 4 timer
For alle turene gjelder: Ta med mat og
drikke. Kart deles ut. Husk godt skotøy.
Påmelding: Mobil 995 30438 eller mail:
veronica.hove@online.no
De fire siste turene går 7. og 14. oktober,
11. og 25. november. Flere detaljer kom
mer senere.
Hilsen Veronica Hove (Frogn Frivilligsentral)
og Grete Tandberg (Frognmarkas venner)

Spennende tilbud
i Kulturskolen

Låtskriverkurs
Nå har du mulighet til å bli med på låt
skriverkurs i kulturskolen! Kurset er både
for nybegynnere og viderekomne. Målet
for kurset er at du skal utvikle deg som
sanger, instrumentalist, tekstforfatter og
låtskriver. Du vil også få grunnleggende
sangundervisning i kurset. Kurset går
over 6 uker fra og med mandag 5. okto
ber til og med mandag 9. november. Det
er ingen aldersgrense.
Kursavgift er kr. 800 for elever som
allerede går i kulturskolen, for øvrige
deltakere kr. 1000.
Barneteater i skogen

Skrangleorkesteret!
ved Speiderhytta
Lørdag 12 .september
Vi leker med musikk
kl 1500
gjennom sang, dans,
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ter og trommer. Barna
T
Billetter kr. 50,vil få en smakebit av
selges fra 1 time før forestilling.
musikkens og dansens
Ta med sitteunderlag.
verden! Kurset er for alle
barn fra 5 år og oppover.
Kurset er hver mandag i 8 uker fra
kl. 16.00– 16.45. Oppstart er mandag
5. oktober. Kursavgift er kr. 800.
For mer info og påmelding, se
www.frogn.kommune.no/kulturskolen.
Speiderhytta har salg av kaffe, vafler mm.

På grunn av byggearbeidene ved
Seiersten må årets Frogniade avlyses.
Arrangøren/DFI gruppe 13 beklager over
for sponsorer, samarbeidspartnere og
deltagere. Vi kommer tilbake i 2016!

Nytt nummer til legevakten!

Fra 1. september 2015 blir det sekssifrede telefonnummeret 116117
(uttales: hundreogseksten-hundreogsytten) nytt landsdekkende
legevaktnummer.
Det betyr at du uavhengig av hvor du
oppholder deg og uansett tid på døgnet
vil komme fram til legevaktssentralen der
du oppholder deg når du ringer dette
nummeret. 116117 skal fungere både
fra fasttelefon og mobil, og er gratis å
bruke.

Besøk Frogns mest
attraktive friluftsområder
– og få diplom!

Frogn kommunes mest attraktive
friluftsområde ble annonsert på
Barnas dag 30. august.
Vinneren ble stemt fram blant fem
nominerte områder. Om du besøker alle
fem områdene, deltar på bokstavjakten
og sender løsningsordet til kommunen,
får du et turmåldiplom i posten og blir
med på trekningen av flere flotte tur
artikler.
Se mer informasjon på kommunens
hjemmesider.

Verdensdagen for psykisk
helse 2015

Egenverdi og
psykisk helse «Se
hverandre – Kast
maska» er tema
for årets verdens
dag, og arrange
mentene skjer gjennom hele oktober
måned. Psykisk helse og rustjenester,
utekontaktene, helsestasjonen, frisklivs
sentralen, frivilligsentralen og Mental
Helse Frogn ønsker å invitere alle
interesserte til å komme til felles
markeringer av verdensdagen 2015.
Tirsdag 6. oktober: Frivilligsentralen
inviterer alle i befolkningen til tur i
naturen. «Tur for meg, tur for deg
m/någo attåt»! Oppstart fra Follo
museum kl. 11.00 med gåtur til Øvredam
men hvor det blir grilling av pølser og
servering av drikke. Vi er tilbake
kl. 14.00. Åpent for alle!
Torsdag 8. oktober: Åpen dag på Follo
DPS kl. 9.00–15.00 hvor også Mental
Helse Frogn har stand med informasjon
om årets tema, utdeling av materiell og
årets effekter. I tillegg blir det utstilling
av masker laget av ungdom og den
internasjonale kvinnegruppa i Frogn.

Åpen dag for seniorer!

Tirsdag 13. oktober 2015 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. etg. som
driver frisør- og fotterapeutsalongene. 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 aktivitør 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!

Friluftslivets år i Frogn –
kommende arrangementer
Dato
10.9
10.9

Arrangement

Arrangør

Skaubygda IL terrengkarusell – løp 12
Skaubygda IL
Kom i Form – gratis gå/ joggegruppe  	
Frogn kommune, G-sport og
Hver torsdag kl. 18.00 utover høsten
DFI friidrett
13.9
Frogn på Langs  	
Frognmarkas venner
17.9
Skaubygdakarusellen.
Avslutning med premieshow
Skaubyga IL
19.9
Kulturminnedag på Knardal/Fuglesang
– markering der tysk fly styrtet
Frogn historielag og
9. april 1940
Follo museum
20.9
Familiedag på Seiersten Skanse
Frogn kommune
26.9
Lysvandring i Badeparken
Frogn kommune
28.9
Golfcamp i høstferien – 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.
Mer informasjon om friluftslivets år finnes også på nett http://www.friluftslivetsar.
no/arrangement/natt-i-natur/ 			 Godt år i friluft!!

Pårørendeskole demens

Follo demensforening arrangerer i
samarbeid med Ski, Oppegård, Vestby,
Ås, Enebakk, Frogn og Nesodden kommune pårørendeskole for pårørende
til personer med demenssykdom.
Tema er sykdomslære, nyttige råd om
kommunikasjon, pårørendes reaksjoner,
vergemålsloven, praktiske tips i hverdagen,
velferdsteknologi.
Oppstart: Onsdag 16.09.15 kl. 18.00–
21.00. Kurset går over fire kvelder (uke 40)
på Langhus bo- og servicesenter, Langhus
senteret 8, 1405 Langhus.
Påmeldingsfrist: 9. september 2015.
Kr. 300 pr. pers. Påmelding til:
Demenskoordinator Heidi Borgen Larsen,
tlf: 922 79 792,
Heidi.borgen.larsen@oppegard.kommune.no

Nytt tilbud til KOLS-pasienter
Frogn kommune vil høsten 2015
starte et nytt tilbud til pasienter
med diagnosen KOLS.
KOLS-skolen hadde oppstart mandag
7. september kl 12.30–14.00 i lokalene
til Stamina Trening Drøbak (Holterveien
4B), og det er plass til flere! Tilbudet
går over 10 ganger med kombinasjon
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
klarer å delta på KOLS-skolen vil kom
munens Innsatsteam gi et tilbud rettet
mot KOLS i pasientens hjem.

Arbeidstrening i nye lokaler
NAV-kontoret i Frogn har leid lokalene som tidligere Vimpelfabrikken benyttet til lager midt
i Drøbak sentrum. Her skal arbeidstreningsgruppen i kvalifiseringsprogrammet flytte inn – i
tillegg skal det skapes et lokalt arbeidsrettet tiltak for sosialhjelpsmottakere med aktivitetsplikt.

Arbeidstreningsgruppa i NAV – her ved leder
Alf Samuelsen og en av de nevenyttige –
gleder seg til å flytte inn i nye lokaler i den
gamle Vimpelfabrikken i Storgata.

De nye lokalene er 220 kvadratmeter,
og skal romme kontor, spiseplass, handi
kaptoalett, produksjonshall og verksteds
rom. Og det beste av alt; ombyggingen
gjør arbeidstreningsgruppen selv!
– Dette gir oss nye muligheter. Vi flytter
ut fra den gamle barneparken på Seier

sten, der vi stadig hadde innbrudd og
det regnet gjennom taket. Vi er kjem
peglad for de nye lokalene, og regner
med å være klare til drift 1. oktober,
sier en fornøyd leder for arbeids
treningsgruppen, Alf R. Samuelsen og
viser glad rundt i sine nye lokaler. Med
beliggenhet en steinkast fra Båthavna

blir det kanskje tid til en fisketur før
jobben også?
Leiekontrakten er foreløpig for fem år,
og NAV Frogn gleder seg til at lokalene
skal fylles av en fin blanding av flykt
ningkvinner, voksne menn og andre
som skal få nye muligheter.

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

LEDIGE STILLINGER

Biblioteket:
Faste arrangementer:
• Åpen barnehage hver
tirsdag kl. 9.30 – 12.00 (følger skoleruta)
• Byantikvaren er tilbake for pub
likumsveiledning på biblioteket hver
tirsdag fra kl. 12.00 – 15.00.
• Lese- og prategruppe for innvand
rere hver onsdag kl. 19.00 – 20.00.
Åpen for både kvinner og menn.
8. september kl. 17.00: SommerLES
iskremfest! Alle barn som har lest minst
fem bøker og levert sommerles-skjemaene
er velkommen til fest på Drøbak kino.
Diplom og premietrekning og underhold
ning med tryllekunstner Chriss Chrissell.
9. september, 23. september kl. 17.00:
Slektsgransking med Frogn historielag.
23. september med assistanse fra DIS.
16. september kl. 17.00 – 19.00:
Advokatvakten. 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.
17. september: Seniorsurf. Lær om
e-bøker, hvordan bruke bibliotekets «meg
og mitt», lær å søke etter og bestille
litteratur på nett.
7. oktober: Bokkafé kl. 13.00: En av
våre bibliotekarer presenterer litteratur.
Servering av kaffe og noe å bite i.

Navnekonkurranse:

Hva skal det nye
flerbrukshuset
hete?
Vi ønsker ditt for
slag når vi snart skal
innvie det nye Flerbrukshuset!
Rådmannen inviterer alle innbyggerne,
lag og foreninger til å komme med for
slag til navn på Frogns nye flerbrukshus.
Sett fantasien i sving og finn det beste
navnet på hele Frogns nye storstue på
Dyrløkke!
Innkomne forslag vil bli vurdert av fler
brukshusets brukerstyre, før det blir ende
lig vedtatt i Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur.
Du kan legge inn forslagene dine og følge
med etter hvert som forslagene strømmer
inn på kommunens facebookside
www.facebook.com/frognkommune
Du kan også sende inn ditt forslag før
1. november til Enhet for kultur og fritid,
Pb 10, 1441 Drøbak.

Områdeplan Kolstad, Klomme
stein skog og Odalen – orien
tering om fastsatt planprogram

Kommunestyret i Frogn kommune fastsatte
planprogram for Områdeplan for
Kolstad, Klommestein skog og Odalen i
møte 4.5.2015 (sak 82/15). Man kan ikke
klage på dette vedtaket.
Planprogrammet angir utredningstema og
framdrift for videre planarbeid mv. Saksut
skrift og planprogram oppdatert i henhold
til vedtaket er tilgjengelig på servicetorget
og utlagt på kommunens hjemmeside.

Åpne møter i rådhuset

Kommunestyret har konstituerende
møte mandag 12. oktober kl. 18.00 i
møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg (KFU) har
årsmøte tirsdag 13. oktober kl. 18.00 i
møterommet Fraunar.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være KFU i hende senest 22.9.15. Saker
sendes utvalgets sekretær, Frogn kom
mune v/Kari Veidahl Aagaard, postboks 10,
1441 Drøbak. E-post:
kari.aagaard@frogn.kommune.no.
Kommunalt foreldreutvalg har møte
umiddelbart etter årsmøtet samme sted.

Fagkoordinator

Stilling: Fagkoordinator på Haukåsen
omsorgsbolig, som har et heldøgns
tilbud til 13 beboere. Beboerne er
fordelt i tre team, og fagkoordinator
har delegert faglig ansvar for det ene
teamet. Stillingen er administrativt
underlagt avdelingsleder.
Arbeidstid: 100 % i turnus med to
kontorvakter i uken. Arbeid hver
4. helg
Arbeidssted: Haukåsen omsorgsbolig
Kvalifikasjonskrav: Offentlig godkjent
vernepleier eller sykepleier
Tiltredelsesdato: Så snart som mulig
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Maria Nordraak,
Tlf: 976 736 27
Søknadsfrist: 27. september 2015

Hjelpepleier/
helsefagarbeider

Ansvarsområde: Ullerud Bofellesskap
er en omsorgsbolig for personer med
demens. Vi ønsker deg med kunnskap
om og engasjement for demens – er
du faglig oppdatert og vil bidra i et
spennende fagfelt?
Arbeidstid: Natt 49,82 % med arbeid
3 av 8 helger
Arbeidssted: Ullerud bofellesskap
Kvalifikasjonskrav: Autorisert hjelpe
pleier/helsefagarbeider som behersker
norsk skriftlig og muntlig og har erfa
ring og interesse av å jobbe med
personer med demens
Tiltredelsesdato: snarest mulig
Lønnsplassering: I henhold til gjel
dende tariff og avtaler
Kontaktperson: Lillemor Svenning,
avdelingsleder Ullerud bofellesskap,
tlf: 64 90 62 75/415 31359
Søknadsfrist: 13. september 2015

Høring av planforslag
for Belsjø terrasse

Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker har i møte 24.08.15 vedtatt å sende forslag til detaljregulering av Belsjø terrasse (gnr 69, bnr 29
og 30) på høring og offentlig ettersyn.
Høringsfrist er 30. oktober 2015.
Planforslaget «Belsjø terrasse» tilretteleg
ger for å bygge to leilighetsbygg i enden
av Belsjø terrasse, mellom Follo museum
og Ulleruddammen. Det ene bygget vil
romme 17 boliger for personer med nedsatt
funksjonsevne, det andre bygget vil romme
inntil 6 leiligheter for ordinært salg. Natur
miljøet i området tas vare på samtidig som
området blir mer og bedre tilgjengelig enn i
dag. Utvalget mener planforslaget er i tråd
med boligbehov i kommunen, og at tiltak
som foreslås i planen også bidrar positivt til
omgivelsene. Planforslaget regulerer Belsjø
terrasse fram til Belsjøvegen, videre legges
det inn en gangforbindelse langs Ullerud
dammen som sikrer ny gangforbindelse fra
Belsjø terrasse og Follo museum til Ullerud
helsebygg og barnehage.
Planforslaget 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 –
innen 30. oktober 2015.
Sakspapirer: Er/blir lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og på internett:
www.frogn.no.

Kontorstilling

Stilling: Kontorfaglige oppgaver, f.t. i
hovedsak for PP-tjenesten, f. eks. post/
klientarkiv, superbruker fagprogram,
administrativ lederstøtte for lederne i
enheten.
Arbeidstid: 50 % fast stilling, kon
torarbeidstid er 08.00 - 16.00. Arbeidstid
i deltidsstilling avtales.
Arbeidssted: F.t. Enhet for barn, unge
og familier, Rådhuset
Kvalifikasjonskrav: Ønskelig med
fagbrev kontor, krever gode kontor
tekniske-/datakunnskaper og god
skriftlig og muntlig framstillingsevne
på norsk. Erfaring med tilsvarende
arbeidsoppgaver er ønskelig. Personlig
egnethet vil bli tillagt vekt.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Anne Emberland,
tlf. 64 90 64 45, eller Anne Irene
Bollestad tlf. 415 31429
Søknadsfrist: 16. september 2015

Barnehagelærer

Ansvarsområde: Barnehagelærer/
Pedagogisk leder
Arbeidstid: 37,5 timer pr. uke,
4 timer plantid er inkludert
Arbeidssted: Elleflaten barnehage
Kvalifikasjonskrav: Utdannet barne
hagelærer eller annen pedagogisk utdan
ning på høyskolenivå med videreutdan
ning i barnehagepedagogikk. Det er en
forutsetning å kunne beherske norsk
muntlig og skriftlig.
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende
tariff og avtaler
Kontaktperson: Vibeke Wangen
tlf, 64 90 66 75
Søknadsfrist: 20. september
2015

Flyktningkonsulent,
100% fast stilling

Ansvarsområde: Ta imot nye flyktnin
ger i kommunen, sikre nødvendig hjelp
i alle offentlige system, aktivt veilede
flyktningene til deltakelse i norsk sam
funnsliv.
Arbeidstid: 08 - 16.00, sommertid
08 - 15.30
Arbeidssted: NAV Frogn
Kvalifikasjonskrav: Relevant utdan
ning fra høyskole eller universitet. Noen
års arbeidserfaring med integrering av
flyktninger. Kunnskap om introduksjons
loven og introduksjonsprogram. God
kunnskap om dagens arbeidsmarked
og tiltaksmuligheter. Gode norsk
kunnskaper, skriftlig og muntlig. Særlig
relevant arbeidspraksis kan kompen
sere for utdanningskravet. Personlig
egnethet tillegges stor vekt. Du må ha
sertifikat for personbil og være villig til
å benytte egen bil i tjenesten.
Tiltredelsesdato: Så snart som mulig
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Flyktningkonsulent
Egil Lothe, tlf. 977 04154 eller NAV-leder
Gro Ravne, tlf. 482 72595
Søknadsfrist: 18. september 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. Søknadsdokumenter blir ikke
returnert til søkerne, men maku

leres når tilsetting er foretatt. For
mer informasjon, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.
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Utekontakten har
hatt fotokonkurranse
– og Othello
er vinneren!

Katten eies av Nora Bjerke Dalheim (13 år). I følge eieren er han oppkalt
etter Othello i Shakespeare. Han er en morsom og rar katt som elsker å leke.
Juryen har bestått av: Kine Finkenhagen (fotograf), Torunn Mostrøm (katte
elsker fra Drøbak) og Anne Solhaug (Utekontakten).
Juryen sier: Bildet av den voksne katten har en artig vinkel og viser en avslap
pet flott pus. Othello utstråler autoritet og personlighet der han ligger lett
henslengt i vinduskarmen.
Fotografen likte spesielt godt bildet av Othello som kattunge. Bra komposi
sjon med katten i fokus, samt fin bakgrunn. Fint lys og en veldig fin katt som
sitter og ser rett inn i kamera. Hællandussen, rett og slett!
Vi gratulerer!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 13. oktober
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