Frogn kommune ønsker

God jul og godt nytt år
Vi ønsker innbyggerne i Frogn kommune en riktig god jul. Året 2017 har vært et begivenhetsrikt år – både for kommunens innbyggere og for kommunen som administrasjon.
Se ordførers julehilsen på neste side!

Julejobb på Opplæringssenteret
På Opplæringssenteret i Holterkollveien 2 har det vært ekstra travelt de siste
månedene før jul.
Her på senteret får brukerne en variert hverdag med ferdighetstrening,
mestring og produksjon. Nå har de
satt i gang med enda en oppgave;
i løpet av kort tid har de produsert
store mengder duftlys. Utgangspunktet var tre studenter fra BI
Entreprenørskap og økonomi, med
oppstart av bedrift på timeplanen.
Deres elevbedrift heter Vouture og
selger naturlige duftlys produsert på
aktivitetssentre. Studentene er opptatt av at alle i samfunnet skal kunne
bidra, og vil vise at aktivitetssentre
kan produsere konkurransedyktige
produkter.
– For opplæringssenteret var dette
en nyttig erfaring. Studentbedriften

Les mer om:

stilte med alt vi trengte av utstyr
så da fikk vi anledning til å teste ut
uten at det kostet oss noe, forteller
omsorgsarbeider Anne Barkenæs og
aktivitør Antonianet Paulseth.

ytterligere og redusere antall ulike
dufter. Vi har da fått en ny aktivitet
som vi kan jobbe med - i tillegg til
de andre flotte produktene våre som

sitteunderlag, tennbriketter og merinoullskjerf, forteller Fay Rygge, leder
ved Frogn Opplæringssenter.

Anne Barkenæs og Antonianet Paulseth
viser frem de fine duftlysene som er produsert på opplæringssenteret.

Christine Bryn og Marit Alstadseter har
produsert duftlys i stor skala.

De laget oppgaver i stasjoner slik at
flest mulig brukere - uavhengig av
funksjonsnedsettelse - fikk bidra i
produksjonskjeden. I løpet av november var hele 70 duftlys klare for salg.
– Vi ser at dette er en aktivitet vi
vil kunne fortsette med. Hos oss på
Frogn Opplæringssenter er det viktig
at brukerne gjør mest mulig selv og
at alle kan bidra på en eller annen
måte i løpet av en produksjon. Dette
vil vi klare ved å forenkle prosessen
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Julehilsen fra ordføreren:

Et spennende år!
Det skjer mye i Frogn! Året 2017 har vært et begivenhetsrikt år for kommunen som administrasjon,
og for kommunens innbyggere. Flere store prosjekter er ferdigstilt eller blir det frem mot nyttår.
Innflytting i nytt helsebygg,
oppgradering av flere kaianlegg,
Sjøtorget og Brevikskaia med flere,
er gjennomført til stor nytte og glede
for innbyggerne.
Det nye helsebygget vårt er blitt
verdensberømt i Norge. Helseminister Bent Høie sto for den offisielle
åpningen og også statsministeren,
Erna Solberg, tok turen til Frogn for å
se Norges første og største helsebygg
i massiv tre. Mektig imponert ble
hun, over bygget og over de ansatte
der som hver dag gjør en kjempejobb
for helsebyggets beboere. På dette
helsetunet vårt drives helsearbeid av
beste slag i god kombinasjon mellom
kommunens ansatte og frivilligheten.
Målet er at så mange som mulig skal
få oppmerksomhet og tilbud tilpasset
hver enkelts behov og ønske. Stadig
kommer nye aktiviteter på plass.
10. januar er det offisiell åpning
av Bølgen Bad og Aktivitetssenter. En storstilt satsning på et
nytt badeanlegg, modernisering av
Frognhallen og oppgradering med
kunstgressbane og friidrettsanlegg
er da ferdig. Kommunens innbyggere
kan dermed glede seg over et topp
moderne badeanlegg og en ny flott
idrettspark. I flere tiår har et nytt
badeanlegg i en eller annen form
stått på innbyggernes ønskeliste. Nå
er vi i mål, badeanlegget står klart,
benytt det!
Frogn kommune er en veldig fin
kommune å bo i. For barn, ungdom
og voksne. Vi har full barnehagedekning og det satses skikkelig på
skole og oppfølging der. Kommunens
politikere er samstemte om at her
skal ressurser settes inn, og resultatet
er at vi har og er blant landets beste
skoler.
Fremover har vi noen utfordringer med blant annet å opprettholde den gode kvaliteten Frogn
kommunes ansatte gir og samtidig se
hvor vi kan bli bedre. En viktig priori-

tet fremover vil være tiltak for å sikre
at yngre folk bosetter seg i kommunen. Vi har allerede barnehage og
skolekapasitet. Nye omsorgsboliger
vil også være veldig viktig å få på
plass så hurtig som mulig, sentralt
beliggende og med mulighet for
utvidelse.
Det er også en utfordring at ikke
alle, av ulike årsaker, får ta del i
velstandsutviklingen. Det skal vi
være oppmerksomme på når fellesskapets midler skal fordeles ut i budsjettsammenheng. Kommunens dyktige ansatte og frivillighetens hender
må gis de beste forutsetninger for
å nå ut til de som trenger og må ha
hjelp. Vi vil som kommune spørre
innbyggerne «Hva kan vi gjøre for
deg» og vi skal sette innbyggeren i
sentrum for vårt arbeid med å finne
de beste løsningene for hver og en.

På vegne av de folkevalgte vil jeg
ønske alle våre innbyggere, ansatte
og samarbeidspartnere en God Jul
og ett Godt Nytt år.
Odd Haktor Slåke
Ordfører i Frogn

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

KUNNGJØRINGER

God jul fra Frogn Seniorsenter!
Juleprogram 2017
Onsdag 20. desember: Julemiddag kl. 13.00. Kr. 130.
Påmelding! NB: Stengt kafé denne dagen
Fredag 15. desember: Loddtrekning og julegløgg.
Frogn Seniorsenters Venner inviterer til omvisning på «Bølgen»
bad- og aktivitetssenter torsdag 21. desember kl. 11.30. Påmelding
til Frogn seniorsenter, tlf. 64 90 61 85. Vi møtes ved inngangen til «Bølgen».
Velkommen!
Vi holder åpent i romjula! Velkommen til et nytt år sammen med oss tirsdag
2. januar 2018. Vi vil ønske alle våre gjester og brukere en god og fredfull
jul, og et riktig godt nytt år!

Digital faktura?

Nå kan du som innbygger motta faktura
fra Frogn kommune
i forskjellige digitale
kanaler.
• Avtalegiro eller
e-faktura: Har du allerede har
avtale med Frogn kommune om
å bruke Avtalegiro eller E-faktura
trenger du ikke gjøre noe, fakturaene kommer i nettbanken/til trekk
som tidligere. Hvis du heller vil
motta fakturaene i VIPPS/Digipost,
må du si opp avtalen om avtalegiro/E-faktura i nettbanken din.
• Vipps-appen: For deg som har
sagt ja til å motta fakturaer i
VIPPS-appen: Fakturaer fra Frogn
kommune kommer til Vipps-appen.
Du får varsling på fakturaen på
mobilen, så lenge du har aktivert
dette. Godkjenn og betal fakturaen
med en gang eller la den ligge til
forfallsdato. Du får kvittering og
har oversikt over betalte fakturaer
i appen. Se mer informasjon her:
https://www.vipps.no/faktura/slikbetaler-du-faktura-i-vipps-appen.
html
• Digipost: Hvis du har en Digipost
konto, så vil fakturaen bli sendt
direkte dit. Husk å sett på varsel
til SMS eller e-post, sånn at du får

beskjed når det kommer en faktura!
Se mer informasjon her: https://
www.digipost.no
• Ingen av delene?:Hvis du verken
har Vipps, E-faktura, Avtalegiro
eller DigiPost så vil faktura bli sendt
på vanlig måte i posten.

soner som døde for fedrelandet under
2. verdenskrig, og som var fra eller ble
drept i Drøbak eller Frogn. Nå ønsker
komiteen din hjelp til kvalitetssikring.
Frogn har per i dag fire minnesmerker over falne under 2. verdenskrig.
22 av de falne har fått navnet sitt
på minnesmerker. Flere personer er
glemt eller utelatt. Minnesmerkene er
dessuten fysisk spredt. Nå ønsker man
ett sted, med et minnesmerke over
samtlige falne i eller fra Frogn. Kommunestyret har besluttet å etablere
en minnelund på Frogns Tusenårssted,
Badeparken, og her vil det bli satt opp
et nytt minnesmerke over alle falne i
og fra nåværende Frogn kommune.
Dersom du mener noen mangler eller
har andre innspill, bes du kontakte
enhetsleder Pål Mørk på epost pal.
mork@frogn.kommune.no, eller JonIvar Paulsen på tlf. 90 72 14 12.

Åpningstider hos NAV

NAV-kontoret har åpent for
deg uten timeavtale, tirsdager og torsdager,
fra kl. 12.00 – kl.14.00.
Du kan ringe kontaktsenter mellom
kl. 8.00 og 15.30 alle hverdager,
telefonnummer er 55 55 33 33.
Du kan også bruke internett og
adressen www.nav.no.

Høringer

Falne fra 2. verdenskrig

Kommunestyret har besluttet
å etablere en minnelund over
alle falne fra 2. verdenskrig i og
fra nåværende Frogn kommune.
Minnesmerket skal etableres på
Frogns Tusenårssted, Badeparken.
Nå trenger vi hjelp for å sjekke
at opplysningene over de falne
stemmer.
Etter år med gransking foreligger nå
listen med 28 ”ukjente” navn på per-

Forskrift om
lokale forbudssoner for bruk
av fyrverkeri i
Drøbak
Follo Brannvesen
IKS har utarbeidet forslag
til forskrift om
lokale forbudssoner for bruk
av fyrverkeri i
Drøbak. Forskriften skal bidra til vern
av liv, helse, miljø og materielle verdier ved å redusere risikoen for brann
i den bevaringsverdige tette trehusbebyggelsen og omegn. Forskrift
om forbud mot fyrverkeri innenfor
vernesonen i Drøbak er nå lagt ut på
høring. For å ivareta brannsikkerhe-

ten innenfor vernesonen i Drøbak vil
det bare være tillatt med profesjonelt fyrverkeri skutt opp fra moloen.
Brannsjefen kan gi tillatelse til fyrverkeri i forbudssonen etter søknad.
Formannskapet vedtok den 22. november 2017 å legge forslag om forskrift om lokale forbudssoner for bruk
av fyrverkeri i Drøbak ut på høring.
Høringsfristen er satt til 31.01.2018.
Etter endt frist vil samtlige merknader
bli vurdert før saken fremmes til ny
politisk behandling og endelig vedtak
i kommunestyret våren 2018.
Fort mer informasjon og kart mm,
se https://www.frogn.kommune.no/
felles/horinger/

Åpne møter på Rådhuset

Formannskapet mandag 11. desember. Tidspunkt se kommunens
hjemmeside.
Kommunestyret mandag 11. desember i møterommet Fraunar.
Kl. 16.30 innspill/spørsmål fra publikum. Behandlingen av sakene starter
kl. 17.00. Orienteringer i forkant.
Kommunestyrets budsjettmøte
mandag 18. desember kl. 14.00 i
møterommet Fraunar.
Eldrerådet mandag 22. januar
kl. 16.00 i møterommet Fraunar.
Spørsmål/innspill fra publikum fra
møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 23. januar
kl. 17.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 23. januar
kl. 18.00 i kantinen.
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
Øvrige møter: Eventuelle ekstramøter eller andre møter i folkevalgte
organ blir annonsert på kommunens
hjemmeside.

Aldri kjedelig på Ullerud helsebygg
Ullerud helsebygg ønsker å tilby beboerne et variert tilbud av kulturell, underholdningsmessig og helsemessig verdi. Målet er at så mange som mulig skal få et tilbud
som et tilpasset deres ønsker og behov, og nye aktiviteter kommer stadig på plass.
Helsebygget har i dag 1,5 årsverk til
dette; to aktivitører, hver på 50%
- samt en 50% stilling øremerket
kultur og nærmiljø. Vi har i tillegg
knyttet til oss mange frivillige – både
i regi av Frogn frivilligsentral, samt
personer vi har rekruttert på egen
hånd. Røde Kors og Lions Club er videre to organisasjoner vi har et nært
og godt samarbeid med.
Av aktivitetene kan nevnes
• Ukentlige onsdagsturer i nærområdet, med Aasmund Berg som turleder. Veldig populært.
• To leseombud som tilbyr høytles-

ning og litterære samtaler.
• Ønskekonserter, der vi spiller beboernes ønskemusikk.
• Regelmessig trim på de ulike avdelingene.
• Ulike musikktemaer i Kafe Huskestua, som Evert Taube-time, Wenche Myhre-time, samt timer med
norsk revy og underholdning osv.
• «Kaffe, kake og klassisk» i Kafe
Huskestua , der vi spiller ulike klassiske musikkstykker, og forteller om
verkene og komponistene.
• Regelmessige musikkandakter i
regi av kirken (ca. en gang i mnd.)
• Regelmessige sangstunder med

•

•
•
•
•

Frelsesarmeen (ca. en gang i måneden).
Samarbeid med Drøbak SFO, der
de eldste elevene (4. klasse) kommer hit annenhver tirsdag. Fra
skolestart og fram til nå har vi
brukt tiden til «speed dating» der
beboere og barn er blitt kjent med
hverandre. Vi prater, spiller spill og
skal utvide med turer, baking o.l.
Røde Kors arrangerer bingo hver
tirsdag.
Quiz, ordlek og ulike assosiasjonsspill.
Sykkelturer med rickshaw.
Pølsefester, grillkvelder og vaffel-

•
•
•

•

steking for samtlige beboere –
med god hjelp fra Lions Club.
Spesialarrangementer som Amcar-treff, der Follo Am Car klubb
inviterte beboerne med på tur.
Månedlige konserter med Drøbak
Viseklubb, et arrangement som
trekker et stort publikum.
Drøbak Gospelkor, koret Sans Égal,
musikeren Raymond Hicks, Reidar
Myhre, Philip Kruse og en rekke
andre bidrar også med musikalsk
underholdning.
Babysang – med stort oppmøte
av små og store.

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

Dette
skjer i

Smia
BIBLIOTEKET
Åpningstider jula 2017:
Lørdag 23. desember: kl. 11.00 – 14.00
Onsdag 27. desember: Kl. 11.00 – 14.00
Torsdag 28. desember: kl. 11.00 – 14.00
Fredag 29. desember: Kl. 11.00 – 14.00
Lørdag 30. desember: Kl. 11.00 – 14.00
Det er ingen selvbetjent åpningstid i romjula.

Fredag 15. desember:
Eventyrstund kl. 10.30: vi leser, forteller og ser i billedbøker sammen.
Åpen for alle, store grupper må melde seg på.
Onsdag 3. januar:
Bokkafé kl. 13.00: Vi inviterer til en
god bok, en kopp kaffe og noe å bite
i.
Tannlegevakt 17.00-19.00. Få en
halv times gratis konsultasjon med en
advokat. Påmelding
Torsdag 4. januar:
Lesesirkel kl. 19.00. Åpen for alle,
husk påmelding.
Onsdag 10. januar:
Advokatvakt kl. 17.00 – 19.00. Få en
halv times gratis konsultasjon med
en advokat. Påmelding.
Frogn historielag, Uten Slekt og
data til stede. Kl. 17.00-19.00
Språkkafé kl. 19.00. Den passer for
deg som ikke kan eller snakker dårlig norsk, og som ønsker å øve litt
mer. På kaféen treffer du både nordmenn og utlendinger til en hyggelig
prat over en kopp kaffe eller te.
Onsdag 17. januar:
Språkkafé kl. 19.00. Den passer
for deg som ikke kan eller snakker
dårlig norsk, og som ønsker å øve
litt mer.
Lørdag 20. januar:
Barneforestilling: Tutomaten. På
Smia. En dukkeforestilling av Teater
Joker basert på boka til Bjørn F. Rørvik. Kl. 14.00. Billetter kr. 100 - selges
via Ticketmaster.

Onsdag 24. januar:
Frogn historielag, Med Slekt og
data til stede. Kl. 17.00-19.00
Språkkafé kl 19.00. Den passer for
deg som ikke kan eller snakker dårlig
norsk, og som ønsker å øve litt mer.
Åpningstider fra 2. januar 2018:
• Mandag, tirsdag og fredag
kl. 09.00 – 15.00.
• Onsdag og torsdag kl. 09.00 –
19.00.
• Lørdag kl. 11.00 – 14.00.
Kl. 09.00 – 11.00 er det selvbetjent
på hverdager. Husk lånekort!
Du kan levere bøker ved å dytte de
inn i luka på bakdøra utenom
åpningstid.

Styrer i barnehage

Arbeidssted: Trollberget barnehage
Arbeidstid: Fast stilling i 100%
Kvalifikasjonskrav: Godkjent barnehagelærer- eller annen høyskoleutdanning som gir barnefaglig og
pedagogisk kompetanse. Fortrinnsvis
styrerutdanning eller annen relevant
lederutdanning, og dokumentert ledererfaring. Gyldig politiattest må fremvises før ansettelse
Tiltredelse: 01.02.2018
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Hege Therese Skarbø
Berle, tlf 481 69760 eller Elin Tangen
Stensrud tlf 415 31389
Søknadsfrist: 15. desember 2017

Saksbehandler i
barneverntjenesten

Stilling: 2 faste stillinger. Barneverntjenesten er en del av en enhet
som består av PPT, helsestasjonen,
familietjenesten, boliger for enslige
mindreårige flyktninger, psykisk helse
og rustjenester. Enheten er for tiden
under omorganisering.
Arbeidstid: 100 %
Kvalifikasjonskrav: Barnevernspedagog eller sosionom. Annen relevant
høyskoleutdanning kan vurderes.
Tiltredelse: Ledig fra 01.01.18

Lønnsplassering: Tilsetting skjer etter
gjeldende lover, regler og avtaleverk.
Kontaktperson: Barnevernleder Ann
Karin Ødegaard, tlf. 408 75386
Søknadsfrist: 15. desember 2017

Vernepleier

Stilling: 80 % fast stilling som vernepleier/miljøterapeut ved Traneveien
avlastningsbolig med særskilt ansvar
for kapittel 9
Kvalifikasjonskrav: Vernepleier eller
annen med treårig høgskole innen helse, sosial eller pedagogikk. Videreutdanning innen veiledning er en fordel.
Arbeidstid: Todelt turnus med arbeid
hver fjerde helg
Kontaktperson: Fay Rygge, leder
Traneveien avlastningsbolig, bobil 936
32322
Tiltredelse: Snarest
Lønnsplassering: Etter tariff og gjeldende lover og avtaler.
Søknadsfrist: 13. desember 2017
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.

Desember i Drøbak
Nissevandring i
Drøbak sentrum
kart og diplom får
du på Julehuset,
Avistegnernes hus
og Turistkontoret

Togbane og
pepperkakelandsby
i Avistegnernes hus
Følg oss på Facebook:

Det skjer i Drøbak

Ny i Frogn?
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 23. januar 2018
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Torsdag 14. desember:
Filmkafé kl. 18.00. Fra bok til film

LEDIGE STILLINGER

