En ny fremtid

Fra venstre: Wenche og Samrawith - Arifur, Liv (Karl Garder i bakgrunnen) - Solveig, Bayasgalan og Seda har alle skapt seg en ny fremtid her i Frogn.

Frogn kommune jobber hele tiden for å hjelpe flyktningene som kommer til oss. Vi har allerede
tatt imot mange mennesker som har flyktet til det de håper er et bedre liv; i 2016 kommer det
flere. Bla om og les mer om flyktningarbeidet som gjøres på tvers i kommunen vår.

Aktiv politikk

Les mer om:

Kommunestyret, formannskap og utvalg i Frogn gjennomførte
nærmere 60 møter i fjor - og behandlet rekordmange 180 saker!
Til sammenligning hadde kommune
styret i Ås 93 ordinære saker til
behandling, mens Vestby kommune
melder om 118 saker til politisk
behandling.
I tillegg til 180 ordinære saker var det
om lag 20 interpellasjoner og 6–7 refe
ratsaker oppe til behandling i Frogn.
Enhet for personal, organisasjon og
politiske tjenester anslår at møte
innkallinger med vedlegg bare til
kommunestyret utgjorde mellom
5000–6000 sider lesing til hvert
kommunestyremedlem i 2015.

Se opera og teater –
på kino!

Dette utgjør +- 5 kg papir pr. politiker.
Heldigvis leser de aller fleste utrednin
gene digitalt på nettbrett, en løsning
de fleste er veldig godt fornøyd med.
– Antallet saker setter ny rekord for
oss, og forteller mye om arbeidsinn
satsen både hos de folkevalgte i styrer
og utvalg og til administrasjonen i
løpet av fjoråret. Det vitner også om
et stort engasjement og høy interesse
for det som skjer i samfunnet blant
innbyggerne i Frogn, mener rådmann
Harald K. Hermansen, som gleder seg
til et nytt år med flere spennende saker
på programmet.

Drøbak kino utvider programmet.
Se side 3

Mitt valg
Spennende prosjekt på Drøbak skole		
Se side 3

Jobbe i Frogn?
Rådgiver i Enhet for personal, organisasjon og
politiske tjenester i Frogn kommune, Asle Moe,
har hendene fulle med sakspapirer før hvert
politiske møte.

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 19. januar 2016

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

Flyktning i Frogn
I 2015 bosatte vi til sammen 38 flyktninger i kommunen vår. For 2016 er
det fattet politisk vedtak om mottak av 23 flyktninger pluss 12 enslige
mindreårige flyktninger; til sammen 35 personer. Etter familiegjenforening
kan det bli enda flere som skal skape seg en ny fremtid i Frogn. Vi skal
gjøre vårt beste for at den skal bli best mulig for alle.

F

av digitale ferdigheter. Hva trenger
flyktningene våre? De ønsker kan
skje en mulighet for å leie en leilighet
privat i stedet for å bli boende i en
kommunal utleiebolig. Vi kan få behov
for vertskapshybler og fosterhjem til
enslige mindreårige. NAV-kontoret
ønsker kontakt med arbeidsgivere som
kan tilby praksisplasser. Hvis noen har
en ekstra-jobb til skoleungdom er det
fantastisk hyggelig å få høre om dette.

rogn kommune bosetter flyktnin
ger som har fått oppholdstillatelse,
etter avtale med IMDI (Integre
rings- og mangfoldsdirektoratet). Vi
skal sørge for flyktningenes livsopp
hold den første tiden, mens de deltar i
introduksjons-program med opplæring
i norsk og samfunnskunnskap. Deretter
skal de ut i arbeid eller utdanning.

Hvor skal de bo?

Bolig er helt grunnleggende for flykt
ningene som kommer hit. Kommunens
boligkontor og eiendomsforvaltning
gjør en stor innsats for å skaffe boste
der, blant annet ved å omdisponere
kommunale leiligheter til bruk for ens
lige flyktninger. Kommunestyret har
innvilget 25 millioner til kjøp av nye
boliger. Foreløpig er det kjøpt 4 nye
boliger; en 2-roms borettslagsleilighet
og tre 3-roms selveierleiligheter. I kom
munens økonomiske handlingspro
gram for 2015-19 ligger det forslag om
25 millioner til kjøp av nye boliger til
bruk for flyktninger.
Frogn kommune har organisert
bosettingsarbeidet i NAV-kontoret.
Tjenesten består av tre flyktningkon
sulenter. Egil Lothe leder arbeidet i det
daglige, og har hatt en sentral rolle
i mange år. Han forbereder saker til
politisk behandling, holder oversikt
over økonomiske ordninger og er
koordinator for «Fribyordningen» som
går ut på at Drøbak tar imot forfulgte
kunstnere/avistegnere. Mange har
besøkt utstillingene i «Avistegnernes
hus» og kjenner våre «Friby-kunst
nere» godt. Beth Maria Furrevik Gomes
veileder flyktningene i introduksjons
programmet som skal føre dem ut i
arbeid/utdanning. Vår tredje flyktning
konsulent starter opp i disse dager, og
vil få ansvar for å ta imot flyktningene
når de kommer til kommunen.

Hva skal de gjøre?

Enslige mindreårige flyktninger
ivaretas av «Enhet for barn, unge og
familier». Frogn kommune har kjøpt
to større eneboliger hvor det bor fem
enslige mindreårige flyktninger i hver.
Her er det egne ansatte som hjelper de
unge flyktningene til å bli best mulig
integrert.
Vi samarbeider også mye helsestasjo
nen, barnehager, skoler, SFO, fas
tlegene og «Follo kvalifiseringssenter»
i Ski som vi eier sammen med kom
munene Ski og Vestby. Der får flykt

Hva skjer videre?

ninger og innvandrere opplæring i
norsk og samfunnskunnskap. Omkring
15 - 20 flyktninger fra Frogn deltar til
enhver tid i introduksjonsprogrammet
som varer i to år. Gjennom samarbeid
med Ski kommune kan vi også tilby
grunnskoleopplæring på 1 eller 2 år
som kvalifiserer dem til videregående
skole. NAV-kontoret er spesielt opptatt
av å bistå flyktningene i å skaffe seg
arbeid. Målet for alle er å være selvfor
sørget gjennom eget arbeid. Heldigvis
har vi fortsatt lav ledighet med under
2% arbeidsledige i Frogn. De fleste
flyktninger klarer derfor å skaffe seg
arbeid.

Hva skjer når de kommer?

Noen ganger drar vi til Gardermoen
og henter en familie som kommer rett
fra utlandet, men som regel kommer
flyktningene fra et asylmottak i Norge.
Tolketjeneste trengs hvis flyktningen
ikke snakker engelsk eller norsk. De
nærmeste dagene følger vi flyktnin
gene til politiet for å søke pass, til
helsestasjonen for nødvendig helses
jekk, til fastlege og passer på at offent
lige kontorer får de beskjeder som
trengs. Barna får etter hvert starte i
barnehage eller skole. På Dyrløkkeåsen
skole har vi en egen innføringsklasse
for flyktningbarn.
Når en flyktning kommer helt ny til
Frogn gis det støtte til etableringsut
gifter og levekostnader den første
tiden, fram til de starter på introduk
sjonsprogrammet og får introduksjons
stønad. Denne blir som en lønn og skal

dekke husleie, strøm, og andre nød
vendigheter. Flyktningkonsulentene
sørger for å søke statlige refusjoner,
med integreringstilskudd og norsk-til
skudd som de store inntektene. I 2015
fikk Frogn kommune ca. kr 20 millio
ner for å ivareta flyktningenes behov.
Inntektene skal dekke alle utgiftene
kommunen har i alle enheter.

Hva kan du gjøre?

Frivillige gjør en viktig innsats med
integrering. Flyktningene setter pris på
at de kan gå tur med en lokalkjent, få
lære mer om historien i kommunen,
få forklaringer som utdyper ting de
undrer seg over, og lære om norsk kul
tur og omgangsform. Det hjelper stort
på språkforståelsen når man får øve
jevnlig med en venn. «Flyktningvenn»konseptet er måten vi organiserer
dette på i Frogn. Beth Maria Furrevik
Gomes samarbeider med Gro Paulsen i
«Frivillighetssentralen». «Drøbaksvenn
café» er også et populært tiltak. Siste
samling i 2015 var det «stinn brakke»
med julenissebesøk og hyggelige
førjulsaktiviteter både for store og
små. Neste treff er onsdag 27. januar.
Da diskuterer vi hvordan det er å
være Drøbaksvenn – for oss som bor i
Drøbak. Møt opp på Hospitalet
kl 19.00 – 20.00.
I disse dager gjør vi klar lokaler i den
gamle Vimpelfabrikken i Storgata
som også vil bli brukt til flyktning
arbeidet. Vi har mange nye ideer, for
eksempel leksehjelp, internasjonale
grupper, jobbsøker-klubb og innlæring

Det er spenning knyttet til om vi får
asylmottak i Drøbak. Slik vi kjenner
situasjonen i dag, er asylsøkerne
hovedsakelig voksne, enslige menn
som venter på avgjørelse på sin søknad
om opphold i Norge. Disse kan være en
positiv ressurs i lokalsamfunnet mens
livet deres står på vent. Kanskje vil
noen asylsøkere bidra med dugnads
arbeid og frivillig innsats hvis de blir
invitert? Frivillige lag og foreninger
kan være viktige samarbeidspartnere
og suksess-faktorer. Det er UDI og
den enkelte driftsoperatør som har
ansvaret for asylmottak. Kommunens
ansvar er begrenset til helsetjenester
og noe norskundervisning – og der det
er aktuelt: grunnskole for barn. De
som får innvilget opphold blir bosatt i
forskjellige kommuner i Norge.
Du finner mer informasjon på nett
sidene til UDI og IMDI.

Hva er en
flyktning?

!

Asylsøkere
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Flyktninger

En person kalles asylsøker når
han eller hun har søkt om
beskyttelse (asyl) i Norge, og
ikke har fått søknaden sin en
delig avgjort. UDI har ansvar
for asylsøkerne.
Flyktninger har fått innvilget
opphold i Norge og skal bo
settes i en kommune. Det er
to veier inn i en slik bosetning.
Man kan komme gjennom
FNs system for kvoteflyktnin
ger og bli direktebosatt i en
kommune fra flyktningeleir i
utlandet, eller man kan være
asylsøker som får innvilget sin
søknad og dermed skifte status
til flyktning. Da blir man van
ligvis bosatt fra et asylmottak.

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

KUNNGJØRINGER
KOLS-skole

Frogn kommune tilbyr treningsgruppe
for pasienter med diagnosen KOLS.
KOLS-skolen starter opp mandag
8. februar kl 12.30 – 14.00 i lokalene til
Stamina Trening Drøbak, Holterveien
4B. Tilbudet går over 11 ganger med
kombinasjon av trening og undervis
ning. Pris kr 300 (ingen trening i
vinterferien uke 8 og påskeuken).
Gruppen ledes av fysioterapeuter. Det
er et lavterskel-tilbud som ikke krever
henvisning fra lege.
For påmelding kontakt Bjørg Astrid
Johannessen på telefon 415 31308.

Velkommen til vårens
styrke – og balansekurs!

Kurset er et samarbeid mellom fysio
terapitjenesten og seniorkontaktene
med øvelser for å bedre styrke, balanse og bevegelighet. Tilbudet passer
for innbyggere over 67 år som opplev
er utrygghet i forhold til balanse.
Oppstart: 8. februar i lokalene til
Drøbak kino (treningsrom i undereta
sjen). Gruppe 1 på mandager kl. 10.45
–11.45. Gruppe 2 på onsdager
kl. 10– 11 og fredager kl. 10.45–11.45.
Kursavgift vår 2016: mandager kr 200,
onsdager og fredager kr 400.
Påmelding til: Wenche Sunde,
tlf. 64 90 65 07, Tone Holti,
tlf. 415 31375 eller Bjørg Astrid
Johannessen, tlf. 415 31308.

Ny åpningstid ved NAV

Fra 1.01.2016 endrer NAV Frogn den
generelle åpningstiden til klokken
12.00-15.00 for drop-in samtaler,
unntatt onsdager hvor vi ikke tar
imot drop-in besøk.
Årsaken til nye åpningstider er at
stadig flere av våre brukere får løst
sine behov ved å kontakte oss på
telefon eller benytte våre elektroniske
selvbetjeningsløsninger. Avtalte
oppfølgingssamtaler på NAV-kontoret
vil gå som vanlig selv om disse skjer
utenom ordinær åpningstid.
Timeavtaler, møtevirksomheter etc.
gjennomføres som normalt i tids
rommet 0800-1530.
Informasjon om NAV og alle våre
tjenester finner brukere på nav.no og
Ditt NAV 24 timer i døgnet. Brukere vil
også fortsatt kunne kontakte NAV via
telefon 55 55 33 33.

Har du husket å lese av
vannmåleren din?
Nå haster det! Til registrering av vann
måleravlesningen trenger du følgen
de opplysninger: Avtalenummer og
VannmålerID. Se www.frogn.no eller
kommunens facebookside for frem
gangsmåte eller ring avlesningstele
fonen på nr. 800 31 004.

Pårørendeskole demens

Er du pårørende eller venn til noen
som har demens?
Ta vare på deg
selv! Gi deg
selv kunnskap.
Det gjør det
lettere å takle
de utfordringene som kommer med
sykdommen. Og fellesskap med andre
i samme situasjon kan være en viktig
støtte for både pårørende og den som
har demens.
Pårørendeskolen 2016:
• Er et kurstilbud til deg som har et
familiemedlem eller en nær venn
med demenssykdom.
• Det er undervisning fire kurskvelder.
Gjennom faglige forelesninger og
gruppesamtaler får du kunnskap om
demens og treffer andre i samme
situasjon.
• Har som målsetting: å gi økt kunn
skap om sykdommen demens, å gi
grunnlag for at pårørende bedre kan
takle sin situasjon i forhold til nær
familie og venner, å øke kunnskap
om samhandling med mennesker
med demens og dermed bedre kva
liteten på samværet både i hjemme
situasjonen og på institusjon, at
pårørende får et bedre utgangs
punkt for å stille krav om tjenester
og å bidra til å bearbeide sorg– og
tapsopplevelser.
Arrangør: Frogn kommune og Nes
odden kommune i samarbeid med
Follo demensforening og Nesodden
Helselag
Oppstart: 10. februar 2016. Deretter
17. februar, 2. mars og 9. mars.
Påmelding: innen 29. januar 2016
Pris: Kurset koster kr. 300.
Kontakt: Demenskoordinator i Frogn
kommune, tlf 977 42 298, e-post:
ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no
Velkommen til kurs!

Åpne møter i rådhuset
Eldrerådet
mandag 25. januar kl. 16.00
i møterommet Oscarsborg. Innspill/
spørsmål fra publikum fra møtestart.
Rådet for personer
med nedsatt funksjonsevne
tirsdag 26. januar kl. 18.00
i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen
tirsdag 26. januar kl. 18.00
i møterommet Oscarsborg.
Ungdommens kommunestyre
onsdag 27. januar kl. 09.00
i møterommet Oscarsborg.
Kontrollutvalget
mandag 1. februar kl. 14.00
i møterommet Husvik.
Hovedutvalget for miljø,
plan- og byggesaker

Nytt fra kultur: Teater på kino!
Nå kan du for første gang i Drøbak se teater fra London
West End – og opera i live overføring fra The Met!!
Drøbak kino har nå utvidet
sitt program, og starter opp
lørdag 23. januar kl 17.00
med Shakespeares nydelige
teaterstykke «The Winter’s
tale – Vintereventyret» –
med selveste Judi Dench i
hovedrollen. Forestillingen
spilles nå i London med Judi
Dench som Paulina og
Kenneth Branagh som
Leontes.
Operaforestillingen «Nabucco»
vises fra spektakulære Arena
di Verona, et utendørs teater
amfi, og forestillingen
«Madame Butterfly» sendes live
fra The Met i New York.
mandag 1. februar kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg
og kultur
tirsdag 2. februar kl. 16.30
i møterommet Fraunar.
Fra kl. 15.30 informasjon.
Innspill/spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget
onsdag 3. februar kl. 14.30
i møterommet Oscarsborg.
Formannskapet
onsdag 3. januar kl. 16.30
i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.
Kommunestyret
mandag 15. februar
i møterommet Fraunar.
Informasjon og orienteringer
før møtet, se hjemmesiden.
Kl. 17.15 innspill/spørsmål
fra publikum.
Behandlingen av sakene
starter kl. 18.00.
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra publikum. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Sakspapirer:
Er/blir lagt ut til gjennomsyn på
Servicetorget og på internett:
www.frogn.no.
Kontrollutvalgets sakspapirer
blir lagt ut på internett.

Mitt valg i skolen

«Du slår vel ikke en du akkurat har jobbet sammen med!» «Man plager jo ikke
kameraten sin»! Elevene ved Drøbak skole har allerede skjønt hva det mobbeforebyggende prosjektet «Mitt valg» som skolen nå innfører, går ut på.
På plandagen i november ble alle
lærerne på Drøbak skole kurset i «Mitt
valg», et mobbeforebyggende tiltak
som tar sikte på å styrke elevenes
selvfølelse og klassemiljø. «Mitt valg»
er et undervisningsopplegg i grunnsko

len og i videregående skoler støttet
av Lionsklubbene i Norge – og Drøbak
skole er først ute i Frogn.
40 lærere, assistenter og SFO-ansatte
har lært det metodiske verktøyet som
kan brukes i klasserommet. Gjennom

Nye kommunale
avgifter og avtalegiro
Nye priser for 2016 – kommunale
avgifter (Prisene er eksklusive mva)
Vann pr m3:
kr
7,36
Vann fast del:
kr 555,00
Kloakk pr m3:
kr 19,97
Kloakk fast del: kr 600,00
Helårsrenovasjon: kr 1680,00
Feie/tilsynsavgift: kr 464,00
*Slamtømming t.o.m. 6m3: kr 2248,(fakturering av slamtømming og
tømming minirenseanlegg/gråvann
stank vil heretter bli fordelt på
4 terminer).
For øvrig er alle gebyrer å finne på
våre hjemmesider:
www.frogn.kommune.no
Informasjon om avtalegiro
Det må opprettes en egen avtale
på hver tjeneste (f.eks. barnehage,
SFO, kommunale avgifter osv.) fra
kommunen.
Det vil heretter kun bli sendt ut papir
varsel på avtalegiro for 1. termin m/
avregning, når det gjelder kommunale
avgifter. Det anbefales å opprette
e-faktura for å få se fakturaen i
nettbanken.

Helsebygget –
minutt for minutt

Nå kan du følge
Frogn kommunes
største byggepro
sjekt minutt for
minutt. Byggingen
av det nye helse
bygget ved Ullerud er i full sving, og
via kameraet på vår hjemmeside
www.frogn.no, kan du se hvordan
arbeidene skrider frem – helt live!
samhandling og samarbeid skal hver
og en læres til å ta egne og riktige
valg – og dermed ta ansvar for egne
handlinger. Skolen er i full gang med
opplegget nå etter jul, og er spente:
Vi skal utforske og prøve oss frem, og
ser at det er et langsiktig arbeid. Det
er et tankesett som må innarbeides,
men poenget er, akkurat slik elevene
har skjønt, at du ikke vil oppføre deg
dumt eller ubehagelig mot noen du
har samarbeidet, lekt og jobbet med
og oppnådd resultater sammen med,
forklarer rektor Jon Grønli.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på facebook

KUNNGJØRINGER
Drømmestipend 2016!

Nå kan du søke om å være Frogn
kommune sin kandidat til Drømmestipend 2016!

Stipendordningen er et samarbeid
mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk
Tipping. Stipendet består av 100 sti
pendier à 10 000 kroner – til sammen
én million kroner som skal fordeles
rundt i hele landet. Hver kommune
kan nominere en person eller gruppe
innen hver av disse kategoriene: Dans,
musikk, skapende skriving, teater,
visuell kunst, annet.
Du må være født i 1996 eller senere.
Det er viktig at du i søknaden
beskriver drømmen din! En jury
bestående av kultursjef og rektor
i kulturskolen som avgjør hvem av
søkerne som skal være kommunens
kandidat til Drømmestipend i år.
Husk at det også kan være en gruppe
som søker.
Søknadsfristen er 8. februar 2016.
Søknad inkl. dokumentasjon sendes
til Frogn Kulturskole, Postboks 10,
1443 Drøbak eller på e-post til
kulturskolen@frogn.kommune.no.
Vil du har mer informasjon om Drøm
mestipendet, se www.drommestipen
det.no.

For spennende
nyheter og korrekt
informasjon:
Følg Frogn kommune
på Facebook!

Biblioteket:

NYHET!
Pressreader:
Read all about it!
Frogn bibliotek lanse
rer en ny tjeneste kalt
PressReader. Dette er
en gratis app som gir
deg tilgang til tusenvis
av aviser og magasiner
fra hele verden,i tillegg
til ca 70 norske. Avisene
kan du kan laste ned
til ditt nettbrett, smarttelefon eller PC
mens du er på biblioteket og logget
inn på vårt nettverk. Innholdet blir da
tilgjengelig i hele 72 timer etter bibli
otekbesøket.
Pressreader gir deg tilgang til aviser
som Aftenposten, Østlandets blad,
Amta osv. Her er magasiner som
Shape up, Glitter, eller Simply Knitting.
Er du musikkgeek finnes blader som
Computer Music eller Future Music.
Sykkelentusiaster kan bade i magasi
ner, og kommer du fra Iran finnes det
faktisk hele 10 aviser for deg.
Alt du behøver er å laste ned Press
reader, stikke innom oss på torget
og logge deg inn på vårt trådløse
nettverk. Nettverkspassordet får du i
biblioteket.
Faste arrangementer:
• Byantikvaren i biblioteket. Liv Lund
Nygaard gir råd og veiledning om
ditt verneverdige hus hver tirsdag
kl. 12.00 – 15.00
• Åpen barnehage hver tirsdag kl.
09.30 - 12.00 (følger skoleruta)
• Snakker du lite norsk? Lese- og prate
gruppe for innvandrere. Hver onsdag
kl.19.00 – 20.00
• Lesesirkel første torsdag i måneden
kl. 19.00
• Lik oss på Facebook! Bokpremie til
følger nr. 500
Vi inviterer til:
27. januar kl. 17.00:
Slektsforum med Frogn historielag.
3. februar kl. 13.00:
Bokkafé. Vi får besøk av Ida Simonsen,
aktuell med boken «Angelica. Boken
om en engel og mammaen hennes».
Servering av kaffe og noe å bite i.

LEDIGE STILLINGER
Saksbehandler barnevern

Antall stillinger: 3
Ansvarsområde: Stillingene vil ha saks
behandling etter Lov om barnevern
tjenester som hovedoppgave. En
av stillingene vil ha saksbehandling
knyttet til innflytting, etablering og
oppfølging av enslige, mindreårige
flyktninger som hovedoppgave.
Arbeidstid: Fast 100 %
Kvalifikasjonskrav: Barnevernspeda
gog eller sosionom, men andre med
relevant høyskoleutdanning vil også
kunne bli vurdert. Erfaring fra barne
vernarbeid, saksbehandling etter lov
om barneverntjenester og ettervern,
relevant videreutdanning, kan jobbe
selvstendig, gode samarbeidsevner,
opptatt av/har erfaring fra arbeid med
barn og ungdom. Det vil bli lagt stor
vekt på personlig egnethet og erfaring
fra fagfeltet.
Tiltredelsesdato: Omgående
Lønnsplassering: Etter gjeldende lover,
regler og avtaleverk
Kontaktperson: Barnevernleder Ann
Karin Ødegaard, tlf. 408 75 386
Søknadsfrist: 24. januar 2016

Sykepleiere
hjemmesykepleien

Stilling:2 x sykepleier 100 % fast stilling
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: Avdelingsleder Trine
Bråthen, tlf. 64 90 64 54 og plasstillits
valgt NSF, Bjørg Norberg,
tlf. 64 90 64 57
Søknadsfrist: 31. januar 2016

Regnskapskonsulent

Ansvarsområde: Alle oppgaver knyttet
til utgående faktura, kundereskontro
og oppgaver innenfor regnskap/lønn
etter behov
Arbeidstid: 100 % fast stilling, fleksitid.

Etter ønske kan det være aktuelt med
lavere stillingsprosent.
Kvalifikasjonskrav: 3-årig høyskole,
relevant erfaring kan erstatte kravet
om høyskole, interesse for og erfaring
fra relevante IT-verktøy, nøyaktig og
selvstendig, gode samarbeidsevner,
egnethet for stillingen
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: Etter avtale. God
pensjonsordning.
Kontaktpersoner: Regnskapssjef An
nett Eliassen, tlf. 971 64039 eller en
hetsleder Jo Ragnar Finserås, tlf. 415
31305
Søknadsfrist: 1. februar 2016

Lærere

Frogn kommune styrker Frognskolen
med flere nye stillinger, og trenger
lærere for skoleåret 2016/17. Vi har
behov for flere og nye krefter, og søker rause, dyktige lærere som vil være
med å utvikle skolene våre til å bli
enda bedre!
Har du lyst på nye utfordringer i en
spennende og flott kommune ved
Oslofjorden? Frogn kommune med
senter i idylliske Drøbak er en attraktiv
skolekommune, blant de aller beste
i Norge når det gjelder resultater for
elevenes læring.
Frogn kommune har fem barneskoler
og to ungdomskoler, hvorav en er 1-10.
skole. I tillegg til sentrale satsingsom
råder som vurdering for læring, klasse
ledelse, lesing og matematikk, har flere
av skolene tatt i bruk læringsbrett i
undervisningen.
Er du interessert, send din søknad til
Frogn kommune allerede i dag. Vi
gleder oss til å få vite mer om deg!
Søknadsfrist: 31. januar 2016.

For fullstendig utlysningstekst og
elektroniske søknadsskjemaer, se
www.frogn.no. Ved behov for tilgang til PC, finnes det på Service
torget, Biblioteket og NAV Follo.
Søknadsdokumenter blir ikke retur
nert til søkerne, men makuleres når
tilsetting er foretatt. For mer informasjon, kontakt Servicetorget,
tlf. 64 90 60 00.
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Anne Solhaug, Kristin Køhn og Trine Thomassen vil gjerne snakke med alle unge som har
opplevd at mamma og pappa er gått fra hverandre.

Helsesøster på ungdomsskolen
og utekontakten i Frogn tilbyr
samtalegrupper for ungdom
som har opplevd samlivsbrudd
(PIS-grupper). Dette er grupper
hvor ungdommer får en anledning til å bli kjent med andre i
samme situasjon, og hvor de kan
dele erfaringer, motta støtte og
oppmuntring og gi hverandre
tips og råd.

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 16. februar

Målet er å lage en trygg gruppe
der tenåringene trives, med anledning til å snakke om hverdagen sin og hva de er opptatte av.
Ta kontakt med helsesøster på
skolen der du går om du har lyst
til å være med, eller mail:
kristin.kohn@frogn.kommune.no,
tlf: 64 90 58 78 / 971 88 217.
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