Digital skole:

Fornøyde piloter

100 % av alle 10. klasse-elevene ved Seiersten ungdomsskole er meget eller særdeles fornøyde med innføring av
læringsbrett i undervisningen. Elevene i 10 D synes både det er blitt morsommere å gjøre lekser og enklere å holde
orden! Bla om og les mer om pilotprosjektet ved Dal og Seiersten; snart følger de andre skolene i Frogn etter.

God jul og godt nyttår!
Frogn kommune
takker for et
spennende og
innholdsrikt år.
Vi ønsker alle
våre innbyggere
en fredfull
julehøytid.
Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 8. desember 2015

Les mer om:
Ledige plasser
på kulturskolen!
Er poden klar for trommer eller gitar?
Se side 3

Grønn innsats i Frogn
Se side 3

Jobbe i Frogn?
Spennende stillinger lyses ut nå!
Er det noe for deg?
Se side 4

Vellykket læring på brett
Mye morsommere å gjøre lekser! Enklere å holde orden! Lettere å lete
opp ting! Tilbakemeldingene fra testpilotene i nettbrett-prosjektet ved
Seiersten ungdomsskole og Dal skole er samstemte: iPad i undervis
ningen er bra.

!

100 % av 10. klasseelevene og 69,2 % av
9. klasse-elevene er
meget eller særdeles
fornøyde med inn
føring av læringsbrett
(iPad).
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71,25 % av 10. klasseelevene og 61,5 % av
9. klasse-elevene har
økt motivasjon for
skolearbeidet i meget
stor eller særdeles stor
grad.

Et samarbeidsprosjekt på iPad i KRLE på 4. trinn endte opp som en tegnefilm.
7. trinnselever ved Dal samarbeider godt rundt brettene mens klasse 10 D ved Seiersten er
100 % fornøyde med sin nye digitale skoledag.

læringen av lærerne sluttføres i disse
dager, og det har vært ni innholdsrike
dager.
Skolen deler gjerne sine erfaringer;
alle barneskolene har hatt hver sin
observasjonsdag på Dal for å lære
mer om iPad-undervisning.

R

ektor og inspektører ved Seier
sten har den siste tiden inter
vjuet 62 av skolens 375 elever
for en første oppsummering
av prosjektet etter at alle elever
ved Seiersten ungdomsskole og Dal
barneskole i høst fikk utdelt hver sin
iPad. Lærere, foreldreutvalg (FAU) og
elevråd har også kommet med innspill
underveis i prøveperioden. Konklu
sjonen synes klar: Nettbrett gir mye
som læringsverktøy i undervisningen
og fører til mer motiverte elever og
høyere grad av variert undervisning.
Ved Dal skole rapporterer også rektor
Linda Langås Vamnes at elevene ved
barneskolen er fornøyde. – Vi har sett
at bruk av nettbrett gir motivasjon
og øker arbeidskapasiteten. Opp

Ved Seiersten skole er man imidlertid
klare på at det også er trukket noen
negative erfaringer underveis. Det
gikk mye tid til opplæring ved skole
start, likevel ønsket lærerne en mer
fordypende opplæring. Noen elever
synes de blir distrahert av iPad-bru
ken, og flere mente at brettet ble
brukt for mye, både i timene og i
friminuttene.
Innspillene fra ulike kanter underveis
har ført til at man nå har justert pro
sjektet ved skolen og lager et mer
detaljert regelverk for bruken. Rektor
Kjell Gunnar Moen ved Seiersten er
fornøyd med at det gjøres justeringer
i prosjektet: – Dette er en pilot, og vi
visste ikke alle svarene på forhånd. Vi
føler nå at vi har funnet vår måte å
gjøre det på.
For det første vil skolen bare ha læ
ringsfremmende ting på læringsbret
tet, noe som gir mer styring og
kontroll over innholdet på App-ene.
Elevene er riktignok nok ikke helt
enige i dette, men slik blir det. Videre
skal alle elever få trådløst tastatur,
for erfaring viser at ungdomsskole
elevene produserer mye på brettene
sine. Like fullt er det viktig at elevene
tar pauser fra brett og nett, så alle
nettbrettene skal ned i sekken i alle
pauser med noen definerte unntak.

– Felleskapet er viktig, og våre elever
skal både være i aktivitet og snakke
sammen, understreker Kjell Gunnar
Moen.
Det har også vært flere tekniske
utfordringer underveis. Rektorene
berømmer kommunens IKT-avdeling,
der Anders F. Hermansen og Vidar
Løvlund har vært prosjektansvarlige
sammen med enhetsleder Rolf Moe.
De har lagt ned et stort arbeid, og
dette hadde ikke vært mulig uten dem,
understreker Vamnes og Moen.
Nå skal prosjektet videreføres, og
det planlegges for oppstart ved Dyr
løkkeåsen 1.–10. skole høsten 2016,
før de siste tre barneskolene følger
etter i 2017. De siste barneskolene har
allerede PC-er og noen læringsbrett,
så det legges opp til at elevene på de
tre barneskolene også får utviklet god
digital kompetanse.

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

KUNNGJØRINGER
Kurs – psykisk helse
KIB-kurs, våren 2016

KID-kurs, våren 2016

KIB-kurs er et selvhjelpskurs for deg
som har mye belastninger og stress.
Kurset er bygget på kognitiv sosial
læringsteori og går over sju ganger.
Kursledere er Tine Hegg og Anne
Karin Firing, enhet for psykisk helse og
rus i Frogn kommune.
Påmeldingsfrist 1. februar 2016. Kurset
koster kr 500 og inkluderer kurshefte
som brukes under hele kurset.
Enkel servering.
Oppstart mandag 11. februar,
kl. 16.30-18.30 i lokalene til Ressurs
senteret i murhuset på Ullerud. Det
gjennomføres en forsamtale
mellom kurslederne og deltagerne
før kursstart.
Ta kontakt med Tine Hegg på
tlf. 400 27341 hvis du lurer på om
dette kan være noe for deg.

KID-kurs er et selvhjelpskurs for deg
som kjenner deg nedstemt eller
deprimert. Kurset er bygget på
kognitiv sosial læringsteori. Kurset
går over åtte ganger. Kursledere er
Ann Kristin Brandstadmoen og Kirsten
H Aaslund, enhet for psykisk helse og
rus i Frogn kommune.
Påmeldingsfrist 15. januar 2016.
Kurset koster kr 500 og inkluderer
kurshefte som brukes under hele
kurset. Enkel servering.
Oppstart mandag 1. februar,
kl. 14.00-16.00 i lokalene til Ressurs
senteret i murhuset på Ullerud. Det
gjennomføres en forsamtale mel
lom kurslederne og deltagerne før
kursstart.
Ta kontakt med Kirsten H Aaslund
på tlf. 415 31388 hvis du lurer på om
dette kan være noe for deg.

Kulturskole for alle!
Ledige plasser

Vi har noen ledige plasser på sang, piano, gitar,
trommer og tegne-/malelinjen etter nyttår. Vi
viderefører også vårt tilbud med låtskriving og
skrangleorkester (fra 5 år og oppover).

Kulturskolens skrangleorkester

Er ditt barn glad i å synge, danse, spille på rytmeinstrumenter?
I kulturskolens skrangleorkester leker vi med barna, og introduserer de for
rytmer, lyder, og sangleker. Barna lager historier utfra bilder, og historien
ender opp i en sang – som barna selv har laget! Skrangleorkesteret er hver
tirsdag kl. 16.15–17.00 på Dyrløkkeåsen skole. Læreren er sangpedagog Line
Jørgensen. Dette tilbudet passer for alle fra 5 år og oppover. Vi starter
opp igjen etter nyttår!
For mer informasjon og påmelding, se kulturskolens nettside
www.frogn.kommune.no/kulturskolen
Håper vi ses!
PS: Husk Julekonsert tirsdag 8. desember kl. 18.30 i hallen på Dyrløkkeåsen
kultursenter, der flere av kulturskolens elever og lærere gir publikum god
julestemning!

Innsats for grønne Frogn

Frogn kommune satser grønt! Kommunen gjør mye for klima og miljø i sitt daglige arbeid.
Frogn kommune har gjennom
kommuneplanen og kommune
styremeldingen om klima og energi
beskrevet sine tiltak og virkemidler for
å redusere utslipp av klimagasser og
sikre mer effektiv energibruk og
miljøvennlig energiomlegging.
I alle kommunens utbyggingsprosjekter
settes det mål for energibruk og miljø
påvirkning. Det stilles strenge krav til
miljøoppfølging og Frogn kommune
har dessuten som mål at alle nye bygg
skal bygges etter passivhus-standarden
med energimerke A og miljøsertifiseres
i henhold til BREEAM-NOR klasse «Very
Good». Dette betyr at prosjekteringen
skal gjøres etter BREEAM-NOR
manualen som setter krav til hvert fag i
prosjektet, entreprenør og byggeplass
oppfølging, samt valg av materialer
og produkter. I de prosjekter der bruk
av massiv tre er et aktuelt alternativ,
velges denne byggeteknikken for å
redusere påvirkningen på miljø. I alle
de store utbyggingsprosjektene legges
det vekt på å implementere løsninger
som sikrer energiforsyning med lavt
klimagassutslipp. Den fornybare

delen av oppvarmingsbehovet hentes
fra brønner via bergvarmepumpe, som
tilfredsstiller lister over anerkjente lav/
nullkarbon teknologier i henholdt til
BREEAM.
Redusere 40 prosent
For eksisterende bygg har Frogn
kommune i høst inngått en avtale
med Norsk Enøk og Energi (NEE) om
et EPC prosjekt som skal redusere
energiforbruket i kommunale bygg
med 40 %. EPC vil gi ca. 3,5 mill
kroner i reduserte kostnader pr år.
I tillegg har kommunen engasjert
eget firma for å overvåke alle
energibruk i byggene som på sikt
skal gi ytterligere 1 mill kroner i
innsparing. EPC- kontrakten er et
viktig virkemiddel for å oppnå målene
i klima- og energi-planen til Frogn
kommune. Kommunen ønsker å
energi-effektivisere enda flere bygg
dersom avtalen med NEE fungerer
godt.
Men det fokuseres også på flere
miljøtiltak i vår kommune. Noen
tiltak er store, andre er bittesmå

– men likevel viktige. Kommunens
bygningsinspektører gjør en kjempe
jobb og et viktig arbeid i forbindelse
med kartleggingen av energispare
tiltak. Kommunen har etablert EOS
(energioppfølging system) som vakt
mesterne følger med på daglig for
at vi skal drifte byggene mest mulig
effektivt uten at brukerne skal føle ett
ubehagelig inneklima.
Kildesortering og større saker
Alle enheter driver også kildesortering,
resirkulering, sortering og retur av
emballasje, begrenser papirforbruket
og skrur av lys i lokaler som ikke
benyttes. På Opplæringssenteret lages
det for eksempel tennbriketter av
papir som skal kastes. Skolene har også
system for gjenglemt tøy og under
visning om klima og energi, i tillegg til
gå til skolen-aksjoner.
Kommunen har videre noen el-sykler
til utlån og bruker også mange elbiler i tjenestene. Det satses på
digital forsendelse ut til publikum
og videreutvikling av digitale
publikumstjenester.

Ved Skiphelle renseanlegg er
kommunen i gang med et prosjekt
der vi vil gjenvinne varme fra slammet
til oppvarming av renseanlegget, her
har vi fått tilskudd fra Enova. Vi ser
på ny sjøledning på vannforsyningen
der man forsøker å vinne energi ved
å legge ledninger hensiktsmessig ved
å utnytte fall. Det satses på drifts
optimalisering av drikkevannsnettet og
avløpsnettet, utnyttelse av ENØK-kon
septer for transport av vann og avløp,
klimatilpasningstiltak som norm for
overvannshåndtering, separering av
overvann fra spillvannsnett som tiltak
for å øke kapasitet og ny hovedplan
for vann, spillvann og overvann. Vi er
også miljøbevisste ved innkjøp av tungt
utstyr. For eksempel ved utskifting
av maskinpark skal tungt utstyr være
minimum EUR5 klassifisert.
Videre drives det felles innkjøpsord
ning for fire kommuner, og det settes
opp egne miljøbudsjett for store pro
sjekter. Kommunen driver også gratis
miljøfyrtårn-sertifisering av nærings
livet som et prøveprosjekt for å
registrere interessen.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på facebook

LEDIGE STILLINGER

KUNNGJØRINGER
Pårørendeskole demens
for pårørende til personer med
demenssykdom.

Har noen i din familie eller omgangs
krets fått demenssykdom?
Ønsker du kunnskap om sykdommen
og hvordan man kan takle hverdagen?
Frogn kommune og Nesodden kom
mune i samarbeid med Follo demens
forening og Nesodden helselag
arrangerer Pårørendeskole fire
onsdagskvelder i februar – mars 2016
Tid: 10. februar, 17. februar, 2.mars og
9. mars 2016, kl. 18–21.
Sted: Raskebekken dagsenter, Drøbak.
Kurset koster kr. 300,Påmelding innen 29. januar 2016.
Kontakt Demenskoordinator for
informasjon og påmelding,
telefon 977 42 298.

Høringer

Trasé for ny Nordre tverrvei mellom
Åsveien (fv 152) og Vestbyveien –
begrenset høring
Trasé for ny Nordre tverrvei vil bli fast
satt gjennom områdeplan for Kolstad,
Klommestein skog og Odalen. Tre
alternative traseer er utredet i hen
hold til planprogrammet. Hovedutvalg
for miljø, plan og byggesaker vedtok
16.11.2015 å legge alle tre alternativ
ut på begrenset høring, før de fast
setter hvilke alternativ som skal legges
til grunn for videre planarbeid. Kart,
saksframlegg og utredninger av al
ternativene er lagt ut på kommunens
hjemmeside www.frogn.no og på Frogn
rådhus og Drøbak bibliotek.
Frist for innspill er 21. desember 2015.
Innspill sendes pr e-post eller post til
postmottak@frogn.kommune.no eller
Frogn kommune, pb 10, 1441 DRØBAK.
Merk gjerne uttalelsen med «13/00304».

Informasjonsmøte om
Nordre tverrvei

Kommunen inviterer til et åpent infor
masjonsmøte om ny Nordre tverrvei på
Frogn rådhus 9. desember kl 19.00.
Vel møtt!

Biblioteket:

Få oppdatert informa
sjon om arrangementer
og tilbud fra
biblioteket: Lik oss på Facebook!
Faste arrangementer:
Åpen barnehage hver tirsdag
kl. 09.30-12.00 (følger skoleruta).
Lesesirkel første torsdag i måneden.
Juleåpningstider:
23.12 (lille julaften) 09.00-15.00
24.12 – 04.01 holder biblioteket stengt.
Nyhet!
Filmbib er en gratis strømmetjeneste
for norsk dokumentar- og kortfilm.
Din billett til denne filmtjenesten er
et nasjonalt lånekort fra biblioteket.
Det ordner du lett på hos oss i Frogn
bibliotek!
08.12, 15.12 kl. 12.00 – 15.00.
Byantikvaren i biblioteket. Liv Lund
Nygaard gir råd og veiledning om ditt
verneverdige hus.
10.12 kl. 11.00 Foredrag om gamle
julehefter m/ Tom Brenne.
10.12 kl. 16.00-18.00
Demenskoordinator
14.12 kl 18.00 – 20.00 Kodeklubben.
Spillkveld og sesongavslutning.
16.12 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.
06.01 kl.13.00 Bokkafé. Kaffe, kake
og anbefaling av litteratur.

Nytt fra Frogn seniorsenter
Julemiddag i kafeen
onsdag 16. desember kl. 13.00.
Det er påmelding innen torsdag
10. desember. Kom innom eller ring
64 90 61 85. Prisen er satt til kr. 100,pr. person. Velkommen!

Sykepleier

Stilling: 100 % vikariat t.o.m
21. august 2016
Ansvarsområde: Sykepleie til hjemme
boende pasienter
Arbeidstid: Todelt turnus dag/kveld
med arbeid to av seks helger
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon
som sykepleier, må beherske norsk
godt, muntlig og skriftlig. Personlig
egnethet vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: Lønn etter avtale
Kontaktperson: Gruppeleder Trine
Bråthen, tlf. 64 90 64 54 og plasstillits
valgt NSF, Bjørg Norberg,
tlf. 64 90 64 57
Søknadsfrist: 20. desember 2015

Hjelpepleier

Stilling: Hjelpepleier/helsefagarbeider/
sykepleierstudent - tre stillinger, to
faste og ett vikariat, 14,55 – 15 %
Ansvarsområde: Sykepleie til hjemme
boende pasienter
Arbeidstid: Helg, dag og kveld
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
Kvalifikasjonskrav: Må beherske norsk
godt, muntlig og skriftlig. Personlig
egnethet vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Kontaktperson: Gruppeleder Trine
Bråthen, tlf. 64 90 64 54 og plasstillits
valgt NSF, Bjørg Norberg,
tlf. 64 90 64 57
Søknadsfrist:
20. desember 2015

Controller

Ansvarsområde: Frogn kommune
investerer 1,5 milliarder de neste fire
årene i boliger, badeland, helsebygg
etc. og har behov for økt oppfølg
ing på dette spennende området.
Herunder overvåkning av kommunens
investeringsprosjekter, både utgifter
og inntekter, finansiering av investerin
gene, låneopptak osv., rapportering til
rådmannen og kommunestyret, intern
kontroll, systemutvikling og enhetens
øvrige oppgaver etter behov
Arbeidstid: 100 % fast stilling, fleksitid
Kvalifikasjonskrav: Minimum 3-årig
høyskole, relevant erfaring, interesse
for og erfaring fra relevante IT-verktøy,
nøyaktig og selvstendig, gode samar
beidsevner.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: Etter avtale.
God pensjonsordning.
Kontaktperson: Regnskapssjef Annett
Eliassen, tlf 971 64039 eller controller
Knut Henrik Bløtekjær, tlf. 932 11 769.
Søknadsfrist: 3. januar 2016
For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer, se
www.frogn.no. Ved behov for tilgang
til PC, finnes det på Servicetorget,
Biblioteket og NAV Follo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til søkerne,
men makuleres når tilsetting er foretatt.
For mer informasjon, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.
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Gløgg og pepperkaker!
Mandag 21. desember serveres gløgg
og pepperkaker i hallen utenfor kafeen
og arbeidsstua. En hyggelig inngang til
julen og julestemningen! Velkommen!

Åpne møter i rådhuset

Kontrollutvalget tirsdag 8. desember i
møterommet Fraunar kl. 16.30.
Kommunestyret mandag 14. desember i
møterommet Fraunar kl. 16.00.
Hovedutvalget for miljø- plan- og byg
Sakspapirer er lagt ut til gjennomsyn på
gesaker har i møte 16.11.15 sendt flere
Servicetorget og på internett:
forslag til planendringer av regulerings www.frogn.no.
planen «Vannverksveien»,
Kontrollutvalgets sakspapirer blir lagt
Plan ID: 022-0500 på høring.
ut på internett.
Hensikten med endringene er å
Kommunens handlingsprogram
begrense bebyggelsen innenfor
Budsjett 2016 - Økonomiplan 2016 –
planområdet til én enebolig per
2019 - alminnelig ettersyn
tomt. Dette er i tråd med opprinnelig
Formannskapets forslag til budsjett
intensjon for området. Det er foreslått å og økonomiplan er lagt ut til almin
åpne for enkelte unntak under forut
nelig ettersyn etter kommuneloven
setning av at det samtidig sikres bedre
§§ 44 og 45. Forslaget ligger ute
forhold for myke trafikanter i området. frem til Kommunestyrets behandling
Det er også foreslått å stille krav om
14.12.2015.
overvannsplan før det gis nye tillatelser Dokumentene blir tilgjengelig på kom
til tiltak i området. I påvente av endelig munens nettside www.frogn.no og på
vedtak om endring er det lagt ned
Rådhuset, servicetorget. Eventuelle
midlertidig forbud mot tiltak innenfor
uttalelser sendes Frogn kommune, Post
planområdet.
boks 10, 1441 Drøbak eller på epost til
Frist for å komme med merknader til
postmottak@frogn.kommune.no.
endringsforslagene er 15. januar 2016.
Uttalelser må være mottatt i kommu
Du finner mer informasjon om endrin
nen innen 14. desember kl. 12.00.
gene på kommunens hjemmeside,
For spennende nyheter og
under Politikk og samfunn, høringer.
korrekt informasjon:
Alle berørte parter er varslet om høring
Følg Frogn kommune på Facebook!
og forbud med brev.

Reguleringsplan: Vannverks
veien. Planendring på høring og
midlertidig forbud mot tiltak.

Har du noe på hjertet som det er vanskelig å dele med
andre? Kanskje har du opplevd noe du lurer på? Kanskje
gruer du deg til å komme hjem? Eller kanskje er det noe
helt annet? Kanskje vet du ikke hva du føler eller hvorfor ting er blitt vanskelig?
Vi er to nye psykologer som er til stede
på Helsestasjon for ungdom hver
mandag fra 14.30 til 18.00 og er et
tilbud til alle ungdommer i kommunen
i alderen 13-20 (24) år.

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 19. januar

Vi har taushetsplikt og tilbudet er
gratis. Ta kontakt med helsesøster på
skolen så hjelper hun deg med å sette
opp en time, eller kom innom for en
uforpliktende prat.

Trykk og layout: Nr 1 Trykk Grefslie, Mysen

Psykologene Pernille M. Elvebredd og Lina Søreide Slåttå (f. v.) håper alle ungdommer som
ønsker en prat, vil ta kontakt.

