Frognskolen 2017:

Satser på samarbeid
Frognskolen vektlegger samarbeid og felleskap som viktig læring, og ved Dal skole utøves dette i praksis hver eneste dag.

Gjennom målrettet samarbeid skal Frognskolen ble et enda bedre sted å være for alle
våre elever. Nye planer for arbeidet med det psykososiale miljøet i skole og barnehage
er vedtatt og et eget beredskapsteam mot mobbing opprettes nå. Bla om og les mer!
Stor navnekonkurranse:

Hva skal badet hete?
Om under ett år innvies badeanlegget på Seiersten. Men hva skal det etterlengtede bygget egentlig
hete? Vi venter på ditt forslag! Du kan vinne et års gratis inngang i badeanlegget og treningssenteret.
Kanskje det er DITT forslag som får pryde den splitter nye veggen!
Vi inviterer alle innbyggerne, lag og
foreninger til å komme med forslag til
navn på svømmeanlegget som bygges
nå. Sett fantasien i sving og finn det
beste navnet på hele Frogns nye
plaskedam!
Bygget inneholder ulike tjenester som
skal fremstå som ett konsept:
• Badeland
• Treningssenter
• God mat
• Kurs / konferanser / arrangement
Anlegget har felles inngangsparti med
Frognhallen. Badeanlegget omfatter
idrettsbasseng med integrert stup (1,3
og 5 meter), opplæringsbasseng/terapibad, bølgebasseng, boblebad, motstrømskanal, småbarnsbasseng, garderober og dusjfasiliteter. I tillegg blir det

Les mer om:

en flott kafeteria med variert mat; her
vil det være perfekt å arrangere barnebursdager!
I etasje over svømme-/badeanlegget
blir det treningssenter. Over kontorfløyen for Frognhallen blir det plass til helsestasjon og andre funksjoner innenfor
enheten barn, unge og familier.
Se nærmere detaljer og bilder fra
bygget på kommunenes hjemmeside,
frogn.kommune.no.

Du kan også sende inn ditt forslag før
15. mars til Frognhallen og Drøbaksbadet KF, Pb 10, 1441 Drøbak eller på mail
til siv.ramskjell@frogn.kommune.no

Send inn dine forslag
Innkomne forslag vil bli vurdert av en
jury, før det blir endelig vedtatt i styret
for Drøbaksbadet. Du kan legge inn
forslagene dine og følge med etter
hvert som forslagene strømmer inn på
kommunens Facebookside:
www.facebook.com/frognkommune

Fullt program på
Vimpelfabrikken

Samliv og små
barn – er det mulig?
Se side 4

Spennende stillinger
i Frogn kommune

Se side 5
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Trivsel på timeplanen
Skolen skal gi elevene kunnskap, holdninger og sosiale ferdigheter innen samarbeid, kreativitet
og læring på langt flere områder enn det som kan måles gjennom nasjonale prøver og eksamener.
Det krever innsats.
Et godt psykososialt miljø for elevene
er den største og viktigste oppgaven
skolene står overfor. Forebyggende
arbeid er svært viktig, og dette arbeidet må være systematisk og holdes
oppe over tid.
Nulltoleranse
Et godt psykososialt miljø betyr at hver
enkelt elev skal føle seg vel i sitt skolemiljø. I Frogn er det nettopp vedtatt to
reviderte planer som har som mål å
skape gode psykososiale miljøer som
må til for å forhindre mobbing i barnehager og skoler; «Ingen ut av rekka
går» (i grunnskolen) og «Akka bakka
topp stopp» (for barnehagene). I tillegg
vil flere av skolene styrke sosiallærerfunksjonen i forbindelse med kommunestyrets vedtak om fem nye stillinger
til frognskolen fra høsten 2017.
Å bygge sosial kompetanse er det
vesentligste i begge planer når det
gjelder å forebygge problematferd,
diskriminering og mobbing. Planene er
utarbeidet med samme mål: Alle barn

skal oppleve et godt psykososialt miljø
– både i barnehage og skole.
Dagens tiltak
I Frogn finnes det mange tiltak som
arbeider for å skape et godt psykososialt miljø i barnehager og skoler. Målet
er at det skal være nulltoleranse for
mobbing og mindre enn 4 % forekomst
av opplevd mobbing og krenkelser i
skolen i trivselsundersøkelsene. Det er
allerede flere tilrettelagte program i
skolene, som EQ –program (v/Sogsti
skole), trivselsledere (elever) i alle barneskolene, egen barnevernspedagog
ved Heer skole, Mitt Valg (v/ Lions)
ved Dal, Heer, Sogsti og Drøbak skole
samt Klassetrivsel.no (v/Dyrløkkeåsen
og Seiersten skole). Det er også innført
en elektronisk «mobbeknapp» der foreldre kan melde fra om mobbing og
krenkelser på kommunens internettsider.
I tillegg har vi etablerte systemer som
arbeider med barn og unges psykiske
helse, så som skolehelsetjeneste, fami-

lietjenesten, foreldreråd, PPT, spesialpedagogisk team og Ungdomslos (midlertidig stilling til sommeren 2017).
Ledere i Frognskolen har ansvar for å
følge opp hver enkelt lærer for å forsikre seg om at de makter å skape gode
læringsmiljøer. Rektorene skal følge
opp elevundersøkelsene med konkrete
mål og tiltak der det er nødvendig. I
tillegg skal alle skoler ha prosedyrer for
avdekking og problemløsing når plaging, vold eller trakassering foregår.
Topp 3
For første gang ble det i januar i år
levert en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser hvilket bidrag hver
skole gir til elevens resultater på Nasjonale prøver og skriftlig eksamen.
- Skolebidragsindikator 2017 er spennende fordi de gir komplekse og interessante diskusjoner mellom skolene.
Landsgjennomsnittet er 3,4. I Akershus
er det kun tre kommuner som ligger
over dette snittet på mellomtrinnet,
og det er Frogn sammen med Asker og

For et godt psykososialt miljø
1. Alle voksne og barn har plikt til
å melde fra ved mistanke om at
noen blir plaget.
2. Alle har rett til å bli hørt i en samtale med en person de har tillit til.
3. Alle skal bli tatt på alvor med sin
versjon av hva som har hendt.
4. Skoleledelsen skal informeres og
skal involvere seg.
5. Skolen skal kontakte foresatte når
det er mistanke om plaging.
6. Saken skal undersøkes.
7. Det skal gjøres et vedtak i etterkant av undersøkelsen.
8. Oppfølgingsplan etter vedtak skal
lages i samråd med foresatte.
Vestby som topper resultatene her. Vi
er altså som kommune best i Akershus,
og det er vi stolte av, sier kommunalsjef Olav Neander, som understreker at
Frogn-skolen skal bruke resultatene til
målrettet samarbeid på tvers av skolene
for å lære av hverandre.

Beredskap mot mobbing
Arbeidet mot mobbing er en viktig oppgave for Frogn kommune. Derfor
opprettes det nå et eget beredskapsteam mot mobbing. Teamet starter opp
1. mars, og har som formål å hjelpe om elever eller foresatte opplever at de
ikke får den hjelpen de har krav på.
Beredskapsteam mot mobbing er opprettet i flere kommuner, og Frogn kommune vil prøve ut dette.
Teamet skal først og fremst aktiveres
når foresatte og/eller eleven opplever
at de ikke får hjelp fra skolen/barnehagen.

handlingsplan som skal iverksettes av
skolen, eventuelt i samarbeid med andre instanser i kommunen. Dette skal
skje innen fem virkedager.

Teamet skal ha beslutningsmyndighet
og kan instruere skolen i nødvendige
tiltak. I tillegg er det vedtatt at kommunen skal opprette et mobbeombud.

Ny rektor

Teamet skal ikke overta saken eller
iverksette tiltak, men har myndighet til
å instruere rektor/barnehagestyrer om
iverksetting av nødvendige tiltak.

Åshild Kallevik (52) er ansatt
som ny rektor ved Seiersten
skole.

Teamet skal ha fire faste medlemmer;
en fra barneverntjenesten, en fra PPT,
en fra helsestasjonen/skolehelsetjenesten og en fra familietjenesten.
Skolen skal ikke være representert i
teamet.
Både elever, foresatte og skoler kan
henvende seg til teamet hvis saken
deres ikke løses på vanlig vis. Teamet
skal da prioritere saken som er meldt
og arrangere et oppstartsmøte påfølgende dag. Det skal utarbeides en

Kallevik har mange års erfaring fra
ulike ungdomsskoler, og har vært
rektor siden 2004. I dag jobber
hun ved Bakkeløkka ungdomsskole på Nesodden.
Hun tiltrer ved Seiersten 1. august
og er klar for skoleåret 2017/18.
Frogn kommune nyopprettede beredskapsteam mot mobbing tar sats fra 1. mars.
F.v. Tone Hege Uppstad, Anna Auråen, Ingunn Galby og Vigdis N. Ulvestad.

Vi ønsker velkommen!

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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Drøbak 2017: Sommer og salg

Torgplass

Ønsker du salgsplass på torget
til sommeren?
Fristen for å søke torgplass i Drøbak sentrum for sesongen 2017 er
1. april 2017. Søknad sendes Frogn
kommune, postboks 10, 1441 Drøbak. Spørsmål kan rettes til Mona
Johansen på telefon 415 31 395.

Iren Bylterud Sørensen, Boots
Homecare
20.04: Åpent tema
04.05: Oppmerksomt nærvær, kropp/
pust – Tone Holti, psykiatrisk
sykepleier
18.05: Åpent tema
01.06: Hvorfor være fysisk aktiv? Kommunal fysioterapeut
15.06: Sommeravslutning
Ta gjerne kontakt med kommunal
kreftkoordinator på tlf. 474 68526 for
spørsmål. Velkommen!!

skjelettplager. Målet med kurset er å
komme i gang med tilrettelagt fysisk
aktivitet, samt øke kunnskapen rundt
aktivitet og livsstil. Kurset går over 10
ganger.
Nytt kurs med oppstart 22. mars
2017. Kartlegging av deltakere fra
6.-17. mars. Pris kr 300.
For påmelding til kurs, ta kontakt
med Frisklivssentralen på
tlf.: 474 66 898, epost: frisklivssentralen@frogn.kommune.no

Demenssykdom i familien?

Frogn kommune ønsker at det
skal være drift på Parkkafeen i
Badeparken i sommerhalvåret. Vi
inviterer derfor lag og foreninger
til å komme med forslag til drift
av kafeen.
• Søker må representere ideelle lag
og foreninger i Frogn kommune
• Det må fremlegges en plan for
gjennomføring av kafedriften
• Dokumentasjon på erfaring fra
lignende drift
Se mer informasjon om utlysningen
på vår hjemmeside, www.frogn.no
Forslaget leveres i lukket konvolutt
på Servicetorget innen 31. mars 2017
kl.12.00.
Spørsmål rettes til Karl Erik Slettebøe,
karl.erik.sletteboe@frogn.kommune.
no eller Martin Lundby, martin.lundby@frogn.kommune.no.

For deg som er eller har
vært berørt av kreft

Både du som har eller har hatt kreft
samt pårørende er hjertelig velkommen første og tredje torsdagen i måneden, fra kl 13.30 – 15.00. Vi møtes i
1.etasje ved Drøbak Hospital. Tilbudet
er gratis.
Vårens program:
02.03: Kreft er ikke alt – Turid Andersen, likeperson
16.03: Munnpleie, råd og tips – Aud
Jorid Kjellsbø Hole, tannpleier
06.04: Gode råd ved dårlig matlyst –

Husk tirsdagsturen
kl. 11.00 fra Follo
museum. Turen
tar ca en time og
går der vind og vær tillater det. Vi
avslutter med kaffe og vafler på Follo
museum. Varierende turverter.

Strikkekafé

Nytt fra Seniorsenteret

Vil du drive Parkkafeen?

Bli med på Tirsdagsturen

Frogn kommune tilbyr samtalegrupper for pårørende til personer med demens.
Gruppe 1 for ektefeller/samboere
og er på dagtid fra kl. 12.00 – 13.30.
Møtested: Ullerud sykehjem, 2. etg.
Stua på Solgløtt.
Gruppe 2 for barn, barnebarn og
andre nære, og foregår på kveldstid
kl. 18.00 – 19.30. Møtested: Raskebekken dagsenter, Ullerud bofellesskap,
Ullerudveien 22.
Samlingene fremover er tirsdagene 7.
mars, 9. mai og 13. juni. Dette er en
åpen gruppe, og nye deltakere kan
komme til underveis. Møt opp når det
passer!
Kontakt demenskoordinator Ellen
Åmli Kaasa: mobil 977 42 298,
epost: ellen.amli.kaasa@frogn.
kommune.no
Pårørendekurs demens – kursstart
1. mars 2017
Demenskoordinatorer i Follo, Follo
demensforening og Kompetansehjulet i Follo tilbyr undervisning og
gruppesamtaler om sykdomslære,
praktiske tiltak i hverdagen, pårørendes situasjon, kommunikasjon og
vergemål. Sted: Ekelund Seniorsenter,
Nesodden kommune. Datoer: 1., 8.,
15. og 22.mars. Tid: Kl. 18.00 – 21.00.
Kurset koster kr. 300 med enkel servering inkludert. Påmeldingsfrist:
onsdag 22. februar 2017 til Tone G.
Avlesen, tlf. 66 96 46 54/415 14 992,
epost: tone.gjersum.avlesen@nesodden.kommune.no

Påskemesse: Onsdag 29. mars kl.
11.00 starter påskesalget i arbeidsstua til Seniorsenteret. Her finner du
påskepynt, flotte strikkede votter/
sokker og mye, mye mer. Kom innom
og se da vel!
Kaffe med rundstykker eller vaffel er
å få kjøpt i kafeen vår. Du finner oss i
Niels Carlsens gate 20. Velkommen!

Husk strikkekafé på Frogn Seniorsenter mellom kl. 12.00 og 15.00 i
2. etasje. Mandager i partallsuker:
6. mars, 20. mars, 3.april, 15. mai,
29. mai og 12. juni.

Besøksvenn?

Det er mange som ønsker seg en venn
å gå tur med eller som kan ha tid til
en kopp kaffe i løpet av dagen. Har
du to timer hver 14. dag til noen som
trenger det? Kontakt Frogn Frivilligsentral på tlf 64 90 61 96 /mob. 415
31413 for en samtale!

Informasjonskvelder
Informasjonskvelder

Å ta seg frem i livet når en forholder seg til psykiske helseutfordringer
7. mars 2017 kl. 18:00 - 21:00

“Depresjon hos ungdom”
Hva er det? Hvordan kan det oppleves? Hvilke muligheter?
Sted: Kommunestyresalen i Ski, Idrettsveien 8

7.
Mars

14. mars 2017 kl. 18:00 - 21:00

Kurs i Depresjonsmestring (KID kurs)
Hva er det? Hvordan kan det oppleves? Hvilke muligheter?

14.
Mars

Sted: Kommunestyresalen i Ski, Idrettsveien 8
21. mars 2017 kl. 18:00 - 21:00

Post traumatisk stress

Hva er det? Hvordan kan det oppleves? Hvilke muligheter?

21.
Mars

Sted: Folloklinikken møterom 206, Åsenveien 3 Ski
Les mer om psykisk helsevern på www.ahus.no
Arrangør: Ahus ved Follo DPS, BUP og ARA. Kommunene Ski, Oppegård, Vestby, Ås, Frogn og Nesodden. Mental Helse
og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP). Målsetning: Øke kunnskapen og forståelsen for psykiske
lidelser. Målgruppe: Alle som er interessert i temaet. Undervisning og dialog: På hver kveld vil det være et innlegg fra
helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar. Gratis: Tilbudet er gratis og det vil
bli servert kaffe og noe å bite i.

Kurs ved Frisklivssentralen:
Muskel- og skjelettskole: For deg
mellom 18-67 år som har muskel- og

Menneskelig nær - faglig sterk

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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og offentlig ettersyn. Frist for å
komme med merknader til planen
er 19.4.2017.
Om endringsforslaget
Endringsforslaget innebærer en
tilpassing av dagens reguleringsplan
til eksisterende situasjon. Forslaget
åpner ikke for videre utbygging av
området, men skal sikre videre drift
av etablerte virksomheter innenfor
planområdet.
Plandokumenter
Mer informasjon om planforslaget,
høring og videre fremdrift kan ses
her: https://www.frogn.kommune.no/
felles/horinger/ eller i papirutgave på
Servicetorget, Frogn rådhus. Ta kontakt med saksbehandler om du har
spørsmål til planforslaget eller videre
behandling.

Møt Arifur og Mohsen i Storgata 12-16
NAV Frogn flyktningkontor.

Dette skjer på
Vimpelfabrikken

• Drøbaksvenn – Kunstnercafe
onsdag 1. mars kl.17.30–19.30
Arifur fra Bangladesh og Mohsen
fra Afghanistan er begge bosatte
i Drøbak som forfulgte kunstnere.
De inviterer på en kunstneraften,
med lett servering. Fokuset vil være
på situasjonen i deres hjemland og
om barn i krig. Gratis og åpent for
alle. Velkommen!
• Mor- og barngruppe mandager
mellom 12.00–14.00. Språkkafe for
dem som er hjemme med barn på
dagtid
• Leksehjelp mandager mellom
17.30-19.30. Norske frivillige hjelper flyktninger med lekser
• Kvinnenettverk – sy og søm onsdager i partallsuker kl.17.00-19.00.
Uformell møteplass for kvinner og
barn fra hele verden.

Husk å søke barnehageplass!

Søknadsfristen er som vanlig 1. mars,
og nå har barn som fyller ett år i
november også rett på plass. Finn
søknadskjema på Barnehageportalen
- www.frogn.kommune.no

Planer og høringer

Orientering om vedtatt detaljreguleringsplan Haneborgenga
Frogn kommunestyre har i møte
13.2.2017 i sak 3/17 vedtatt detaljreguleringsplan «Haneborgenga».
Reguleringsplanen tilrettelegger
for en variert boligbebyggelse med
leiligheter i lavblokker, rekkehus
og eneboliger. Skisseprosjektet som
ligger til grunn for reguleringsplanen
viser 91 nye boenheter. Reguleringsplanen legger opp til en trinnvis
utbygging, der trinn 1 kan realiseres
før opparbeiding av ny fv. 152 Måna
– Gislerud, mens trinn 2 må avvente
vegprosjektet.
Samlet saksfremstilling, plankart,
bestemmelser og beskrivelse kan

Nytt fra teknisk

sees på frogn.kommune.no/enheter/
samfunnsutvikling/reguleringsplaner/
planer-vedtatt/haneborgenga/
Orientering om klageadgang
Dette vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. plan- og bygningslovens §§12-12 og 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Det er sakens parter
som har klageadgang. Klagefristen
er 3 uker regnet fra den dag brevet
kom frem til den påførte adresse. Det
er tilstrekkelig at klagen er postlagt
innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til Frogn kommune, postboks 10, 1441 Drøbak eller postmottak@frogn.kommune.no. Den skal
være undertegnet, angi vedtaket det
klages over, den eller de endringer
som ønskes og begrunnes. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å
se sakens dokumenter, dersom ikke
annet følger av § 19.
Krav om erstatning
Eventuelle krav om erstatning eller
innløsning stilles til Hovedutvalg for
miljø, plan- og byggesaker, og må
fremsettes skriftlig innen 3 år etter
denne kunngjøring, j.fr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Høring av endringsforslag
for ”Reguleringsplan Måna
Øst”

Ny beplantningsplan
ved kirkene
Ekorn Trepleie AS skal felle og beskjære trær ved Drøbak kirke og
Frogn kirke. Årsaken til felling og
beskjæring er at trærne er gamle
og i dårlig forfatning. Arbeidet er
en del av en ny beplantningsplan
som skal lages for begge kirkene.
Veier kan bli delvis sperret i
kortere perioder. Seremonier og
arrangementer i kirkene vil ikke
forstyrres av arbeidet, da det vil
bli midlertidig stans i arbeidet ved
slike anledninger. Arbeidene vil
pågå til påske.
Parkering på Sjøtorget
Sjøtorget nærmer seg ferdigstillelse etter en lengre rehabiliteringsperiode. På grunn av kuldegradene er det vanskelig å få lagt asfalt
nå. Derfor er deler av plassen
åpnet for midlertidig parkering.
Vi ber dem som bruker plassen om
å kjøre forsiktig og å vise hensyn.
Bruk sunn fornuft og respekter
sperringene!
Endelig asfaltering vil foregå til
våren når det er bedre værforhold.
Vi vil varsle 24 timer i forkant når
asfaltlegging starter.

Åpne møter på Rådhuset

Viltnemdas arbeidsutvalg tirsdag 2. mars kl. 16.00 i møterommet
Fraunar.
Kommunestyret mandag 6. mars i
møterommet Fraunar. Behandlingen
av sakene starter kl. 17.00. Orienteringer fra kl. 15.45.
Næringskomite torsdag 9. mars
kl. 16.30 i møterommet Oscarsborg
Eldrerådet mandag 13. mars kl.
16.00 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 14. mars
kl. 17.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg
for grunnskolen tirsdag 14. mars
kl. 18.00 i kantinen
Ungdommens kommunestyre
onsdag 15. mars kl. 09.00 i møterommet Fraunar
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 20. mars kl.
16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 21. mars
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Orienteringer fra kl. 16.30. Innspill/
spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00.
Klageorgan II tirsdag 21. mars i
møterommet Fraunar umiddelbart
etter møtet i hovedutvalget for
oppvekst, omsorg og kultur.
Administrasjonsutvalget onsdag
22. mars kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg
Formannskapet onsdag 22. mars
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Valgstyret onsdag 22. mars i
møterommet Fraunar umiddelbart
etter formannskapets møte.
Kontrollutvalget mandag 27. mars
kl. 14.00 i møterommet Fraunar
Kommunestyret mandag 3. april
i møterommet Fraunar. Kl. 16.30
innspill/spørsmål fra publikum.
Behandlingen av sakene starter
kl. 17.00. Orienteringer fra
kl. 16.45.
Øvrige møter:
Eventuelle ekstramøter eller andre
møter i folkevalgte organ blir
annonsert på kommunens hjemmeside.
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.

Hovedutvalg for miljø- plan og byggesaker har i møte 30.1.2017 vedtatt
å legge forslag for endring av detaljregulering «Måna øst» ut på høring

Sakspapirer er/blir lagt ut på
Servicetorget og på hjemmesiden
www.frogn.no

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

NYTT FRA TEKNISK
Fakturering av kommunale avgifter 1. termin 2017
med avregning for 2016 kommer i midten av mars.
• Alle henvendelser som gjelder grunnlaget for gebyr rettes skriftlig til:
fakturateam@frogn.kommune.no
• Henvendelser angående selve fakturaen rettes til: Innbetaling/inkasso
- fakturateam@frogn.kommune.no,
evt. tlf. 64 90 60 00.
E-faktura/avtalegiro - ta direkte
kontakt med din bank.
• Ved alle henvendelser må gårds-,
bruks- og evt. seksjonsnummer

oppgis. Har du ikke tilgang på e-post,
kan skriftlig henvendelse rettes til
Frogn kommune, PB 10, 1441 Drøbak.
• Ved behov for muntlig avklaring
kan henvendelser rettes til enhet for
Miljø, idrett og kommunalteknikk.
Benytt telefon 64 90 60 00 (Servicetorget i Frogn kommune på hverdager mellom kl. 09.00 og 12.00.

Nye forskrifter vedtatt
• Revidert forskrift om obligatorisk
tømming av private avløpsanlegg
og oppsamlingsenheter for sanitært
avløpsvann mm. og revidert forskrift
om gebyrer for saksbehandling og
tilsyn av avløpsanlegg er vedtatt.
Informasjon ligger på våre hjemmesider.
• Lokal forskrift om utslipp fra mindre
avløpsanlegg legges ut til høring
Forslag til revidert forskrift om ut

slipp fra mindre avløpsanlegg legges
ut til høring!
På kommunens hjemmeside kan du
lese om endringsforslaget og gi din
uttalelse: www.frogn.kommune.no/
horinger. Alle berørte kan komme med
høringsuttalelser, både privatpersoner,
velforeninger, organisasjoner osv. Høringsfristen blir på seks uker.

Godt samliv
– gratis samlivskurs for nybakte foreldre
Trøtt og sliten og liten gnist i parforholdet? Frogn
helsestasjon inviterer til kurs for å gi støtte og
inspirasjon til småbarnsforeldre i en periode med
store forandringer og utfordringer i hverdagen.
Det krever innsats å være både kjærester og samarbeidspartnere i småbarnsperioden. Det sentrale i dette
kurset er å invitere til refleksjon, slik at
dere selv kan tenke gjennom og snakke
om hvordan dere best kan takle de nye
utfordringene. Ved å kombinere denne ekspertisen med kunnskapen som
formidles fra kursledere, vil dere sitte
tilbake med et solid bidrag til å gjøre
parforholdet enda bedre og mer robust. Godt samliv er utviklet av Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet.
Godt samliv er delt inn i fire kursdeler
og hovedpunktene er:
• Den store forandringen: Fra par til
familie

• Kommunikasjon: Å holde forbindelsen
• Krangel og konflikt: Hvordan håndtere det?
• Kjærlighetens ABC.
Kurset holdes over to kvelder:
onsdag 19. og mandag 24. april,
begge kvelder kl 17.00-21.00
Påmelding innen 3. april 2017
Sted: Møterom Fraunar, Frogn rådhus
Kursledere: Elisabeth Ihlebæk og
Kristian Køhn. Enkel bevertning.
Innbetaling av depositum kr 200 til
Frogn helsestasjon. For ytterligere informasjon kontakt helsestasjon: 64 90
62 62 eller mail til: elisabeth.ihlebak@
frogn.kommune.no

BIBLIOTEKET

1. mars: Tannlegevakt
kl. 17.00 – 19.00. Påmelding.
2. mars: Lesesirkel kl. 19.00.
Påmelding.
3. mars: Eventyrstund: Hekser og
troll kl. 10.30. Åpent for alle, påmelding for barnehager.
8. mars: Frogn historielag:
Velkommen til slektsforum kl. 17.00 –
19.00. Ingen påmelding.
11. mars: Barneforestilling «Andungen» med Experia kl. 13.00. Passer
for barn fra 3 år og oppover. Begrenset antall plasser. Gratisbilletter kan
hentes på biblioteket.

22. mars: Slektsforum
kl. 17.00 – 19.00. «Slekt og data»
Oslo/Akershus er til stede.
Ingen påmelding.
23. mars: Filmkafé: Film om en
Fransk kunstmaler» Ved Rene
Bjerke kl. 18.00.
24. mars: E-borger: Stat og kommune gir mange tjenester på nett.
Er du usikker på hvordan du kan
benytte disse eller andre tjenester du
kan gjøre på nettet, finner du kanskje svaret her. I dag: Banktjenester
på nett. Kl. 10.00–11.00. Påmelding.
29. mars: Advokatvakt.
Trenger du bistand fra en advokat?
Kl. 17.00 – 19.00. Påmelding.
31. mars: Eventyrstund. «Katter
og apekatter». Kl. 10.30. Åpent for
alle, påmelding for barnehager
4. april: «Kva er godt for deg, meg
og jorda?» et foredrag med Siri Helle
kl. 13.00–14.30.

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)
• Språkkafé: Lese- og prategruppe for innvandrere hver
onsdag
• Tannlegevakt: Har du spørsmål
om tenner og tannhelse? Du kan
få en halv times gratis konsultasjon
hos en tannlege. Påmelding
• Lesesirkel første torsdag i
måneden kl.19.00
• Bokkafé: Første onsdag i mnd.
En av våre bibliotekarer presenterer lesverdige bøker. Servering av
kaffe og noe å bite i.
• Advokatvakt: Du får en halv
times gratis konsultasjon hos en
advokat. Påmelding.

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

LEDIGE STILLINGER
Byggesaksbehandler
100 % fast stilling

Stilling: Saksbehandler til avdeling
for byggesak, oppmåling og
geodata.
Ansvarsområde: Byggesaksbehandling, behandling av delesaker
og seksjonering i tillegg til tilsyn og
oppfølging av ulovlige tiltak etter
plan- og bygningsloven.
Kvalifikasjonskrav: Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, f eks arkitekt, sivilingeniør,
jurist, arealplanlegger, samfunnsgeograf, ingeniør eller landskapsarkitekt. God kjennskap til plan- og
bygningsloven og annet relevant
lovverk. Relevant praksis fra kommune, annen offentlig virksomhet
eller privat virksomhet. God norsk
munt-lig og skriftlig fremstillingsevne. Lang realkompetanse kan
oppveie for formalkompetanse.
Kontaktperson: Enhetsleder Ann
Mari Nylund, tlf. 930 38757
Søknadsfrist: 5. mars 2017

Sommervikarer til
hjemmesykepleien

Stilling: Sommervikar med
muligheter for ekstravakter ellers i
året.
Ansvarsområde: Sykepleie til
hjemmeboende pasienter i alle
aldre
Arbeidstid: Turnus
Arbeidssted: Hjemmesykepleien
Kvalifikasjonskrav: Sykepleiere,
hjelpepleier/helsefagarbeider og
sykepleierstudenter. Andre med
relevant pleieerfaring kan vurderes.
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktperson: Trine Bråthen,
avdelingsleder, tlf. 64 90 64 54
Søknadsfrist: 14. mars 2017

Lærere til Frognskolen

Frogn kommune styrker Frognskolen med flere nye stillinger,
og søker rause, dyktige lærere
som vil være med å utvikle skolene våre til å bli enda bedre!
Tiltredelsesdato: 1. august 2017
eller etter avtale
Søknadsfrist: 1. mars 2017

IKT-konsulent/brukerstøtte
100 % engasjement

Stilling: Vi har for tiden flere
pågående IKT prosjekter og har
behov for en serviceinnstilt og
engasjert medarbeider til vår 1. og
2. linje support for å ivareta et høyt
servicenivå til våre brukere.
Arbeidsoppgaver: Brukerstøtte,
veiledning og bistand innenfor
kommunens IKT plattform og systemer, klargjøre og levere utstyr,
drift og vedlikehold av kommunens
felles- og fagsystemer osv.
Kvalifikasjonskrav: Kompetanse
og erfaring innen Windows 7 og
Windows 10 baserte PCer, nettbrett
og smarttelefoner. Office 365
og andre skytjenester. Bruk av
MDM systemer. IOS telefoner og
nettbrett. Microsoft Active Directory. Windows Server fil og print,
Exchange. Microsoft System Center
og ITIL basert kundeservice system,
trådløse og kablede nettverk mm.
Serviceinnstilt med gode samarbeidsevner, strukturert og systematisk.
Tiltredelse: Så snart som mulig.
Engasjementet vil vare i ett år med
mulighet for forlengelse.
Arbeidstiden er 08.00–16.00 med
sommertid 08.00–15.30.
Kontaktpersoner: Rolf Moe,
enhetsleder IKT og Service,
tlf. 64 90 60 40, mobil 415 31 400
Epost: rolf.moe@frogn.kommune.
no eller Kari Ek, IKT konsulent,
tlf. 64 90 61 65, mobil 408 52 010
Søknadsfrist: 5. mars 2017

Dette
skjer i

Smia

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.

Velkommen
til Smia!
Det skjer masse i vårt nye
kulturhus; her kan du se noen
av arrangementene våre i
tiden fremover.
Barn og Unge/Kultur og
fritid arrangerer temakveld
for voksne om ungdommens
virkelighet.
Marco Elsafadi holder foredrag
og det blir muligheter for å
stille spørsmål.
Billettpris kr 50,-

Vi ønsker alle
våre nye innbyggere velkommen
med en egen
velkomstmappe
full av nyttig informasjon om vår
flotte kommune! Ta kontakt med
Servicetorget på tlf. 64 90 60 00,
på mail: servicetorget@frogn.kommune.no, på hjemmesiden www.
frogn.kommune.no - eller stikk
innom oss i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

Følg oss!
Frogn kommune er på Facebook,
Instagram og Snapchat
(skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 4. april 2017

Layout: MOOD Grafisk Design AS. Trykk: Nr1Trykk Grefslie, Mysen

Ny i Frogn?

