Gratulerer med dagen!
17. mai-komiteen ønsker hjertelig velkommen til en hyggelig, verdig og stem
ningsfull markering av nasjonaldagen, 17. mai 2016. Her er program for dagen!
MORGENPROGRAM

11.00: Tale for dagen på Bankløkka
Tale for dagen ved russepre
sident Vilde Grimsmo. Fremføring av «Vi ere en nasjon vi
med» med solist Mattis
Manger (8.klasse). Avsluttes
med Nasjonalsangen.

07.40: Lehmannsbrygga
Flaggborg ved Drøbak og
Frogn speidergruppe og
Drøbak Musikkorps til
Torget.

11.20: Torget. Show-konsert med
Drøbak-Frogn Skolekorps.
Skolekorpset holder show
konsert på torget rett etter
at barnetog og taler er ferdig
på Bankløkka.
Aspiranter og Juniorer holder
minikonsert og Hovedkorpset
med sangsolister gir et feng
ende bidrag til resten av
17. mai feiringen

08.00: Torget
Salutt fra Oscarsborg Festning. Flaggappell og flaggheising. Nasjonalsangen
ved Drøbak Musikkorps og
Drøbak Mannskor.
08.15: Badeparken
Taler og blomsternedleggelser: Niels Carlsens byste ved
Cesilie Tanderø. Oberst Birger
Eriksens byste ved Kommandant Stein Erik Kirknes.
Minnestøtten for de falne
i 2. verdenskrig ved Bente
Bjerknes. Sang ved Drøbak
Mannskor og spilling ved
Drøbak Musikkorps.

11.20: Drøbak Kirke. Gudstjeneste
ved sokneprest Anne
Mathilde Klare.
11.30: Ullerud Sykehjem.
Drøbak Musikkorps spiller.
12.00: Kongesalutt fra Oscarsborg
Festning, 21 skudd.

09.00: Ullerud Sykehjem
Tale og sang ved 4. og
5. klasse fra Dyrløkkeåsen
skole.

12.15: Folkvang. Familietoget går
fra Huseby til Folkvang.
Drøbak Musikkorps spiller
og Frogn Mannskor synger.
Tale for dagen. Barneleker.

09.40: Rådhuset
Tale og blomsternedleggelse
ved ordfører Odd Haktor
Slåke. Nasjonalsangen ved
Drøbak-Frogn Skolekorps

UNGDOMSAKTIVITETER
08.15: Seiersten ungdomsskole
Felles frokost for ungdoms
skoleelevene ved Seiersten,
Dyrløkke og Montesorri. Det
serveres pølser, is og kaker.

PROGRAM FOR DAGEN

ETTERMIDDAGSPROGRAM

10.00: Barnetoget starter
Skoletoget starter ved
Drøbak skole.
Barnehagetoget starter ved
Seiersten Ungdomsskole.
Marsjrute:
Osloveien – Grandeveien – Grande
Sykehjem – Sorenskriver - Ellefsens
vei – Niels Carlsens gate – Torggata
– Torget – Storgata – Carlsebakken –
Havnegata – Kroketønna – Wienerbrødskjæringa – og til venstre inn
Bankløkka for oppstilling.

Les mer om:

Det henstilles til publikum
å IKKE gå inn på Bankløkka
før skolene har stilt opp.

De beste innslagene
i Borgertoget blir
premiert.

Alt om 17. mai-feiring
på skolene

Unge styrer i Frogn

- se side 3

Ungdom vil gjøre kommunen vår enda
bedre!
- se side 2
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16.30: Borgertoget
Borgertoget starter på
Lehmannsbrygga.
Marsjrute: Storgata – Torget –
Torggata – Niels Carlsens gate –
Kirkegata – Kroketønna –
Havnegata – Carlsebakken –
Storgata – Torget – Kirkegata –
avslutning i Badeparken.
Det offisielle programmet for Frogn
avsluttes i Badeparken.

Jobbe i Frogn
kommune?

En spennende stilling for deg?
- se side 4

UNGE I FROGN:

Vi vil være med å bestemme!

Representerer
barn og unge

Du har kanskje hørt om barne
ombudet? Men visste du at
barn og unge har en egen
representant for planer og
byggesaker?

Hele Ungdommens kommunestyre i Frogn samlet på ett brett!
Noen elevrådsledere var også med på seminar.

Klubbleder Helle Rudolph og UKS-representantene (f.v.)
Marie, Aileen, Erika og Thelma på tidenes første UKS-seminar.

De representerer 1850 medelever og har en viktig stemme
i Frogn kommune. Hvordan de unge kan bruke denne
stemmen best mulig, var medlemmene i Ungdommens
kommunestyre nylig på seminar for å lære mer om.
Hva er egentlig Ungdommens kom
munestyre – og hva kan det være?
Hvilken rolle har de valgte represen
tantene, og hvordan kan de påvirke
de politiske avgjørelsene i Frogn? Disse
viktige spørsmålene sto på agendaen da
representantene fra alle skolene i Frogn
kommune var invitert til seminar.
– Vi skal være bindeleddet mellom
elevene og kommunen, og vil bli hørt!

Her lærer vi om demokrati og politiske
prosesser, og om hvordan vi kan være
med å bestemme og gjøre kommunen
enda bedre for barn og unge. Vi har en
sterk stemme, men vi må lære mer om
hvilken rolle vi kan ta, sa elevene.
Gjennom gruppearbeid og diskusjon
lærte de mye om vanskelige ord som
mandat, fullmakt og myndighet – før
pizzalunsj og busstur rundt om i

kommunen avsluttet seminaret.
Grunnskolekoordinator Kari Veidahl
Aagaard og Ungdomsklubbens repre
sentanter Helle Rudolph og Stine Harbø arrangerte historiens aller første
seminar for elevrepresentantene i UKS
og lederne i elevrådene. Ønsket er at
dette kan bli en fast rutine for å vise
hvor viktig ungdommene er i kommu
nens arbeid.

Mariann Hansen ble nylig valgt av
kommunestyret for ny periode som
Barn og unges representant i planog byggesaker. Dette er en 20 %
stilling, for Mariann jobber også som
helsesøster i Frogn kommune og har
gjort det siden 2008.
Hennes rolle er å passe på at barn og
unges interesser blir synlige og ivaretatt i plan- og byggesaksbehand
lingen. Det er lovpålagt å involvere
barn og unge i utformingen av deres
nærområder – og Mariann skal være
barn og unges talerør i slike saker.
– Min lojalitet skal ligge hos barn
og unge mellom 0-18 år. Jeg kan gi
innspill, råd og veiledning for å sikre
barn og unges interesser når planer
utarbeides. Jeg skal også bidra til at
barn og unge gis anledning til å delta i planprosessen og til å bli hørt i
plansaker som vedrører dem. Jeg har
møte og talerett i alle de utvalg som
behandler plansaker som berører
barn og unges interesser, forteller
Mariann.
– For at jeg skal fungere godt i
rollen er det avgjørende at jeg har
god kontakt og jevnlige møter
med de som jobber med plan- og
byggesaker, samt at jeg har kontakt med barn og ungdom på deres
arena. Foreløpig har dette gått ut
på å samarbeide med Ungdommens
kommunestyre, samt å gjennomføre
«Barnetråkk» på Drøbak barneskole
og Seiersten ungdomsskole.

Ta kontakt!
Har du innspill til hvordan barn og
unges interesser best kan ivaretas i
en konkret plan- eller byggesak?
Da kan du ta kontakt med Mariann
på e-post: mariann.hansen@frogn.
kommune.no

Flinke barnevakter klare for oppdrag
Med god hjelp av Helsestasjonen har Frivilligsentralen arrangert barnevaktkurs for ungdom
mellom 13 og 15 år. Nå er 15 nye barnevakter klare for oppdrag!
På kurset ble det snakket om alt fra
hva man kan gjøre sammen med
barna til hvordan få dem til sengs

og hva man gjøre hvis de våkner.
Mange av ungdommene er erfarne
barnepassere allerede, så det skortet
ikke på erfaringer og gode løsninger.
Det er også viktig å ha klare avtaler
med foreldrene før de drar. Både
foreldrene, barnet og barnevakten må
kjenne seg trygge på at dette går fint.
Det ble skiftet bleier på baby Anna, og
alle fikk prøve praktisk førstehjelp.
Ta kontakt med Frogn Frivilligsentral
(gro.paulsen@frogn.kommune.no) hvis
du ønsker å bli barnevakt eller om du
trenger en til gullungen!

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no
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Velkommen til 17. mai på
Frogn seniorsenter

Tradisjon tro blir det servering av kaffe
og kaker + brus til barna på Hospitalet
rett etter barnetoget. Frogn seniorsenters venner står klar til å servere
deg i våre fantastisk hyggelige lokaler!
Velkommen!
Nytt fra Frogn seniorsenter
Vi holder stengt fredag 6. mai.
Temamøte på Hospitalet tirsdag
31. mai kl. 12.00: Wenche Sunde:
Aktivitet og kosthold. Velkommen.

Kurs – psykisk helse
KIB-kurs er et selvhjelpskurs for
deg som har belastninger og
stress. Kurset bygger på kognitiv sosial
læringsteori og går over sju ganger.
De første seks gangene er hver uke,
deretter er det 5 uker til siste gang.
Kursledere er Tine Hegg og Anne Karin
Firing, begge ansatt i enhet for psykisk
helse og rus i Frogn kommune.
Påmeldingsfrist 10. mai 2016.
Kurset koster kr 500 og inkluderer
kurshefte som brukes under hele
kurset.
Oppstart mandag 19. mai, kl. 14.0016.30 i lokalene til Ressurssenteret 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.

Et møtested for deg som
er berørt av kreft i Frogn

Bli med oss på tur!
4. mai: Fuglekikking
i skogen
mellom Frogn kirke
og Bunnefjorden.
Start fra Frogn
kirkegård P-plass
kl. 8.00 Vi går,
stopper, ser og
lytter på fuglesangen og følger
den blå stien over
Rommerudhøyden
til Bonn. Gåtid: 3
timer
11. mai: Tomåsan.
Felleskjøring fra gamle Rema kl. 11.00
til Fjell på Nesodden (Midtveien). Vi
går fra Fjell, over Gaupefjell, forbi Totjern og rundt Tomåsan. Gåtid: 3 timer
25. mai: Håøya. En vårtur med blomstrende Ramsløk og nyutsprungne
løvtrær. Start fra Gylteveien 29
kl.10.00. Derfra får deltagerne båtskyss
over fjorden. Maks 18 stykker. Gåtid: 4
eller 6 timer (avhenger av om du vil gå
helt ut til nordspissen)
8. juni: Hallangstangen. Felleskjøring
fra gamle Rema kl.11.00 til Søndre
Hallangen Gård. Vi går til Sønderstøa,
derfra går vi kyststien til Sandbukta
(litt krevende noen steder) og tilbake
gjennom skogen til Søndre Hallangen
Gård. Gåtid: 3 ½ timer
22. juni: 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

Viktig i vår
Kvistmottaket
Det er gratis for innbyggerne i Frogn
kommune å kvitte
seg med kvist og rent
hageavfall ved kvistmottaket i Skansenveien ved Ottarsrud. NB: Alt annet avfall må leveres til
gjenvinningsstasjon på Teigen på Nesodden eller ved Bølstad i Ås – begge
innenfor 15 minutters avstand med bil.
Her er det også anledning til å levere
hageavfall. Misbruk av kvistmottaket
vil kunne føre til stenging på kortere
eller lengre sikt.

Torsdagskaffen er en møteplass hvor
du kan utveksle erfaringer med andre
som er i, eller har vært i lignende situasjon som deg. Vi ønsker at det skal
være en arena med fokus på livskvalitet og mestring, hvor en kan dele
gode råd og tips med hverandre. Både
du som har eller har hatt kreft samt
pårørende er velkommen.
Torsdagskaffen holdes den andre
torsdagen i måneden fra kl 12.00 –
14.00. Nytt i år er at arrangementet er
flyttet til 2. etg. i Kumlegården. Det
er mulighet for å kjøpe kaffe og noe
attåt.
Samlingen begynner ofte med en halvtimes innledning/dialog rundt et tema.
Vårens program er som følger:
12. mai: Innledning vedrørende fysisk
aktivitet ved fysioterapeut
9. juni: Evaluere torsdagskaffen
Ta gjerne kontakt med kreftkoordinator på tlf 47468526 for spørsmål
vedrørende torsdagskaffen eller innspill på ønsker om tema. Velkommen!

Kartnytt

Oppretting i bygningsdelen av
Matrikkelen (eiendomsregisteret)
Kommunene er ansvarlige for å legge
inn og rette bygningsopplysninger i
Matrikkelen (Eiendomsregisteret). Vi
jobber derfor kontinuerlig med å rett
opp feil og mangler fra tidligere
registreringer.
Hagevanning 2016
Det er ikke tillatt å bruke vannspreder
og hageslange til vanning av hage i
sommerhalvåret. Høyt samtidig forbruk
av vann kan forårsake trykktap i vannnettet vårt, noe som gjør institusjoner
som skole og sykehjem sårbare, så vel
som boliger. Dette gjelder særlig ved
hendelser som brann og andre situasjoner som krever mye vann. Vi jobber
med å øke overføringskapasiteten fra
vannverket og å forbedre vannforsyningsanlegget, men ber dere om å respektere vanningsforbudet.
Rottebekjempelse
Rotter er skadedyr. Det er et mål å
redusere antall skadedyr på avløpsnettet
i Drøbak og det betyr at innbyggere

17. mai-arrangementer i Frogn
Dal skole
feirer brygge
13.15: Buss fra skolen og Vi
til Brevik
grunnloven
14.00: Barnetog fra Brevik
Brygge
14.45: Tale for dagen og underholdning av 7 trinn
15.00: Bodene åpner. Utdeling av gratis is og brus til barna,
salg av pølser, brus, is, kaffe og kaker, samt loddsalg
15.30: Leker for barna
16.30: Skistafett mellom barn og voksne
17.00: Loddtrekning
Det går et festtog gjennom landet!
Det går et festtog gjennom landet!
I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge,
med hurrarop ifra syd og til nord.

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt
av Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Refreng:
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.
Fylt av glede for landet vårt.

Vi ønsker alle i Frogn kommune hjertelig velkommen
til en hyggelig, verdig og stemningsfull markering av
Nasjonaldagen og grunnlovsjubileet, 17. mai 2014.
Med hilsen 17. mai-komiteen 2014

Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.
Refreng

Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.

Heer skole
13.00 – 15.00: Åpning og sang ved 5. trinn. Tale for dagen ved
elever fra 7. trinn. Aktiviteter for barna, salg av is, brus,
pølser, kaffe og kaker, samt loddsalg.
Refreng

Ja, vi elsker
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømmer på vår jord.

Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.
Se, våre røtter de spirer og gror.
Refreng

Tekst: Grethe Myhre Skottene
Mel./Arr.: Carl-Andreas Næss

Drøbak skole
12.30-14.30: Tradisjonen tro blir detf
leker, loddsalg, mat og
kaker, samt tale for dagen fra elevene.
Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

Takk til Amta, Rema 1000 Dyrløkkeveien og
Hageland for bidrag til 17. mai feiringen i Drøbak
Illustrasjon på forsiden: Jan-Kåre Øien
Design: 12Punkt
Scanning av illustrasjon: www.siktreklame.no

Dyrløkkeåsen skole:
13.00-15.00: Taler og underholdning ved elevene. Leker for
barna, salg av pølser, is, brus og kaffe, samt loddsalg.
Sogsti skole
14.00-16.00: Sang, taler, leker for barna, kafé og loddsalg.
Drøbak Montessori skole
Starter rett etter barnetoget. Tradisjonelle
17. mai-leker med sang og tale, arrangementet er åpent for alle!
Vi er nå i gang med å:
• Rette feil i koblinger mellom bygg
og eiendom.
• Rette bygningsstatus for bygg som
ikke eksisterer lenger – Bygningsstatus endres til «Revet/brent».
• Kontrollere og rette bygningsstatus
for bygg og tilbygg som fortsatt
bare står registrert med status «Rammetillatelse» i Matrikkelen, og er
registrert med byggetillatelse før
1/1-2015.
Kartverket har laget en kartløsning
www.SeEiendom.no der du både kan
se kart for eiendommen din og finne
opplysninger om eiendommen og bygningene.
I tillegg kan du logge deg inn og se
informasjon om heftelser fra Grunnboken til Tinglysingen. Finner du feil
eller mangler i kartene våre er det fint
om du sender melding til
postmottak@frogn.kommune.no

Høringer

Orientering om høring og offentlig ettersyn av planforslag og ut
byggingsavtale for “Reguleringsplan
Vestbyveien fra Skogveien til
Odalen” i Frogn
Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker og Formannskapet har i møte
7.3.2016/9.3.2016 vedtatt å legge
planforslag for detaljregulering av
Vestbyveien fra Skogveien til Odalen
ut på offentlig ettersyn. I tråd med
plan og bygningsloven § 12-10 blir
grunneiere, naboer og berørte organisasjoner og regionale myndigheter
her orientert om planforslaget og ut-

må begrense rottenes tilgang på mat.
Frogn kommune har tatt i bruk en ny
type felle (Wise Trap) for å fange rotter
og siden 2014 har det blitt tatt over
1200 rotter.
Når det gjelder avløpsrørene bruker
rottene hovedsakelig disse som transportvei.

byggingsavtalen. Detaljert informasjon
finner du på kommunens hjemmeside.
Planforslaget legger opp til å etablere
fortau langs Vestbyveien fra Skogveien
til Odalen, hente- og leveresone sør fra
Sogsti skole samt andre trafikksikkerhetstiltak. Dessuten legger planforslaget til rette for to boligprosjekter med
til sammen 30 boenheter mellom Vestbyveien og Sogsti skole.
Planforslaget er lagt ut på kommunens hjemmeside og kan ses på denne
adressen:
https://www.frogn.kommune.no/felles/
horinger/
På hjemmesiden ligger forslag til
plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, utbyggingsavtale samt
saksfremstilling fra politisk behandling
av planforslaget. Planforslaget kan
også sees i papirutgave på Servicetorget, Frogn rådhus.
Dersom du har innspill eller merknader
til planforslaget og/eller utbyggingsavtale må disse sendes skriftlig til:
Frogn kommune, Hovedutvalg for miljø-, plan-, og byggesaker på e-post til
postmottak@frogn.kommune.no eller
per post til postboks 10, 1441 Drøbak.
Merknadene må sendes innen
25.5.2016.
Etter endt frist vil samtlige merknader
bli vurdert før saken fremmes til ny
politisk behandling og endelig vedtak
i kommunestyret. Berørte parter vil bli
orientert særskilt om vedtatt plan. Ta
kontakt med saksbehandler om du har
spørsmål til planforslaget eller videre
behandling.
o Ikke kast mat i do fordi dette fører til
at rotter søker seg ned i avløpsrørene.
o Ikke kast avfall på bakken, men i
beholdere.
o Mating av fugler må foregå i kontrollerte former slik at det ikke også blir
mat for rotter
o Hold gårdsplasser, lagerplasser,
kjellernedganger, kjellere og loft
ryddig.
o Tett hull i vegger der rotter kan
komme inn. En rotte kan slippe
gjennom hull fra 12 mm i diameter.
o Det er viktig at folk som bygger om
bad eller kjøkken plugger avløpsrør,
slik at disse ikke står åpne. Det er viktig at alle sluk og vannlåser er i orden
og fylt med vann og at rister er på.

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

LEDIGE STILLINGER

KUNNGJØRINGER
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: Språkkafé for
innvandrere. Hver onsdag kl.1900 –
2000. Avslutning 25. mai.
• Lesesirkel: Første torsdag i måneden
kl. 19.00
• Bokkafé: Første onsdag i måneden.
En av våre bibliotekarer presenterer
lesverdige bøker. Servering av kaffe
og noe å bite i. Siste bokkafé før sommeren er 1. juni.
• Advokatvakt: Du får en halv times
gratis konsultasjon hos en advokat.
Påmelding. To ganger igjen før sommeren: 27. april og 25. mai.
Sommerles 2016:
Sommerles er en digital lesekampanje
for 1. – 7. klasse. Registrer bøker du
leser på sommerles.no og samle poeng,
få kule premier og lesetips. Les sommerfortellingen, løs oppgaver og følg
med hva vennene dine leser! Sommerles
starter 1. juni og varer til 31. august.
Mer informasjon kommer.
Nytt tilbud fra biblioteket:
I sommer har vi åpent hver søndag
kl. 12.00 – 16.00 fra 15. juni til
15. august. Du kan bruke biblioteket,
men tilbudet er redusert. Skal du
låne bøker, må du ha med lånekort. Det
utstedes ikke nye lånekort på søndager.
Sommeråpningstider fra 15. juni til
15 august:
Mandag – fredag 09.00 – 15.00 *)
Lørdag 11.00 – 14.00
*) kl. 09.00 – 11.00 er selvbetjent.
Husk lånekort!
Lik oss på Facebook!
Bokpremie til følger nr. 500.

Kontrollutvalget mandag 6. juni
kl. 14.00 i møterommet Fraunar
Hovedutvalget for miljø, plan- og
byggesaker mandag 6. juni
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 7. juni
16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget
onsdag 8. juni kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 8. juni
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. 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.
Vil du vite mer om kommunereformen?
Se Frogn kommunes hjemmeside
www.frogn.kommune.no eller følg oss
på Facebook for de siste
oppdateringene.

DRØBAK INTERNASJONALE

MaTFeSTiVAl
LØRDAG 28. MAI
KL 12:00 - 16:00
DRØBAK TORG

Åpne møter på rådhuset
Kontrollutvalget mandag 9. mai
kl. 14.00 i møterommet Oscarsborg
Eldrerådet mandag 30. mai kl. 16.00
i møterommet Oscarsborg. Innspill/
spørsmål fra publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 31. mai kl. 18.00
i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 31. april kl. 18.00 i
møterommet Oscarsborg

Frogn kommune søker arbeidsomme
og positive ungdommer til sommerjobb som Badebyvakt innen områdene
eiendomsforvaltning (EF), Miljø, idrett
og kommunalteknikk (MIK), barnehager eller pleie og omsorg i institu
sjon (sykehjem).
Stillingsangivelse: 100% stillinger
Barnehage: 6 personer i perioden
27.06.16-07.07.16 + 8 personer i
perioden 01.08.16-12.08.16
Pleie og omsorg i institusjon:
6 personer i uke 26 og 27
Eiendom: 4 personer i uke 26 og 27 +
uke 31 og 32
Miljø, idrett og kommunalteknikk:
2 personer i tidsrommet 27.06.1607.07.16 (førerkort nødvendig)
Arbeidsoppgaver:
Lett vedlikehold, renhold
og rydding, Lek og aktiviteter med
barn, Spill, turgåing, matservering,
avislesning og andre aktiviteter med
eldre, Rydding av søppel langs veier
og strender, Klipping av gress, luking,
rydding av friområder, Flytting av
møbler for hovedrengjøring av kommunale bygg, Annet lett forfallende
arbeid
Kvalifikasjonskrav: Vi søker deg i
alder 15-18 år med bostedsadresse i
Frogn. Ungdom som jobbet i tilsvarende stilling i 2015 vil bli prioritert.
Ansettelser skjer på bakgrunn av
intervju, personlig egnethet og refe
ranser. Du må selv oppgi i din søknad
hvilket tjenestested du helst vil jobbe.
Tiltredelsesdato/arbeidsperioder:
Etter avtale
Lønnsplassering: Etter gjeldende
avtaleverk
Kontaktpersoner: Hege Therese
Skarbø Berle 64 90 60 00/64 90 64 10
eller Wenche Korpberget 64 90 60 00/
64 90 62 20
Søknadsfrist: 10. mai 2016. Kun
elektroniske søknader blir vurdert.

Miljøterapeut
VI TAR KUN
KONTANTER

Fribykunstnere fra Drøbak i Paris
Frogn kommune har tatt på seg oppgaven å være et fristed for forfulgte
avistegnere, og tre anerkjente kunstnere har nå tilhold i Drøbak.
Said Mohsen Hussaini (Afghanistan) har
alle funnet et hjem i Drøbak. Felles for
dem er at de har vært aktive kunstnere
i sine hjemland og at de nettopp av
denne grunn har blitt utsatt for trusler
og forfølgelse. I noen tilfeller er det
myndighetene selv som har stått for
overgrep, i andre tilfeller har myndighetene ikke villet eller vært i stand
til å beskytte kunstnerne.

Kommunestyret i Frogn vedtok status
som friby i 2009 og litt over et år etterpå kom en ung avistegner fra Bangladesh til Drøbak. Han har nå holdt
til her i fem år og fikk i 2013 selskap
av en palestiner fra Syria. I fjor høst
kom et kunstnerpar fra Afghanistan til
Drøbak. Fadi Abou Hassan (Palestina/
Syria), Arifur Rahman (Bangladesh), og

Sommerjobb som
Badebyvakt

Frogn kommune er ikke alene om å
være en «friby» for forfulgte kunstnere.
Et nettverk av byer har eksistert i ti år
og samler nå rundt 55 byer som har
påtatt seg denne oppgaven. Nettverket
ICORN (International Cities of Refuge
Network) hadde i vår sin årlige generalforsamling i Paris, der byens ordfører
sto som vertskap. Tre av Drøbaks fribykunstnere deltok på samlingen i Paris
sammen med fribykoordinator Egil
Lothe i NAV Frogn.

Stilling: Nyopprettet stilling som
miljøterapeut i vår omsorgsbolig
Arbeidstid: 80% turnus med arbeid
hver 4. helg
Arbeidssted: Fugleveien omsorgsbolig
Kvalifikasjonskrav: Fortrinnsvis
vernepleier, eller annen med treårig
høyskoleutdanning innen helse, sosial
eller pedagogikk. Erfaring fra brukere
med sammensatte bistandsbehov,
kompetanse på psykisk utviklings
hemning. Gode kommunikasjons- og
samarbeidsegenskaper,
personlig

egnethet vil bli vektlagt.
Tiltredelsesdato: 1. august 2016
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Dijana Vesovic,
tlf. 93839764
Søknadsfrist: 16. mai 2016

Servicemedarbeidere
kultur og fritid
Stillinger:
Enhet for Kultur og Fritid har ledig
to stillinger som servicemedarbeider i
25 % stilling i Smia Flerbrukshus, vårt
nyetablerte flerbrukshus i Frogn, som
åpner for publikum høsten 2016.
Vi søker etter en person som har litt
kjennskap til data og teknisk utstyr,
er pålitelig, har ordenssans og er serviceinnstilt da alle servicearbeidere er
husets ansikt utad.
Arbeidet vil bestå i kundebehandling,
praktisk tilrettelegging for arrangementer, enkelt teknisk arbeid, lett
renhold og annet forfallent arbeid.
Stillingskrav:
• Erfaring med kundebehandling
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Du er interessert i å lære nye ting og
lider ikke av forandringsvegring
• Du er pålitelig, nøye, selvstendig,
serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
•  Du har interesse for å skape aktivitet
Arbeidsmiljø: Vi har et sunt og godt
arbeidsmiljø, hvor det blir lagt stor
vekt på god opplæring og team
arbeid. Vi har et utfordrende arbeid
hvor det stilles mange krav til oss,
derfor er det viktig med mye latter
og godt humør og det har vi.
Lønn/arbeidstid: Lønn fastsettes i
henhold til gjeldende tariffavtale.
Arbeidet utføres i sin hoveddel annen
hver mandag, tirsdag og onsdag fra
kl.17.00 til kl. 22.00/23.00 og
ca 8 helger i året.
Kontaktperson: Pål Andresen på
tlf: 415 31 385
Søknadsfrist: 1. juni 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. 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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torsdag

Juniorzonen er et fritidstilbud for alle
på 5. -7. trinn i kommunen og denne
torsdagen var 85 flotte brukere representert fra alle skoler og trinn. Det
var tydelig at gleden var stor og alle
var veldig fornøyde: - Vi kommer sammen med noen venner, ellers møter vi
alltid noen vi kjenner. Her henger vi
med venner, snakker, danser og spiser
godteri, refererer Marie Nordahl, som
er elev på Dyrløkkeåsen skole, 7. trinn

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 14. juni
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og representant for fritidsklubbene
på Ungdommens kommunestyre. Hun
brukte litt av kvelden til å spørre noen
av brukerne hvordan de synes det var
og det var tydelig at gleden var stor
og alle var veldig fornøyde.
Åpningstider Fritidsklubben: Tirsdager
kl.15.00-20.00, torsdager kl.15.0017.00. Etter kl.17.00 er det Junior
zonen for 5.-7.trinn.
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