Frognskolene følger utviklingen:

Digital fremtid
– Min helt egen iPad! Pernille og Sunniva i 4. trinn ved Drøbak skole er superstolte
over nettbrettene de fikk utdelt ved skolestart. Dette innebærer en helt ny skolehverdag for dem. For Frogn kommune er det en stor og krevende oppgave å få alle elever
og lærere over på digitale læringsverktøy i undervisningen. Bla om og møt dem som
sørger for at alt virker som det skal.

Klart for valg

Lysvandring
i Drøbak

Valgdagen i Frogn er mandag
11. september!
Valglokalene er åpne på
samtlige stemmesteder fra
kl. 09.00 til kl. 21.00. Du kan
også forhåndsstemme.

Lørdag 23. september
fra kl 20.00 til 22.00
Opplev Badeparken
i magisk lysdrakt
Start i Båthavna i Drøbak

Dans
Kunst
Musikk
Lysdesign
Installasjoner

Se alt du trenger å vite om
årets stortings- og sametingsvalg på side 5.

Arrangør: Frogn kommune, Enhet kultur og fritid

Les mer om:

Velkommen til
Åpen barnehage!

Vil du bli frivillig i
Frivilligsentralen?
Se side 4

Spennende stillinger
i Frogn kommune
Se side 3

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 29. august 2017

Se side 6

Under overflaten
Når Frognskolen går over til digitale læringsverktøy, er IKT-enheten i kommunen helt sentral. Det er her
den tekniske utviklingen foregår, som gjør det mulig for elever, lærere, skoleledere og foreldre å kunne
benytte tidsriktige løsninger og utstyr.
Siden 2014 har Frognskolen jobbet
med en bred digital satsing – og
denne satsingen omhandler mer enn
det som synes for elever, foresatte og
andre interesserte. Frognskolen skal,
med tidsriktig læring og utstyr, gjøre
elever klare for videre utdanning og
muligheter i et fremtidig arbeidsmarked i stadig endring. For å møte en
digital satsing er det avgjørende med
god kommunikasjon mellom pedagoger og tekniske rådgivere.
IKT-rådgiverne Anders Hermansen, Vidar Løvlund og Mads Francke,
sammen med enhetsleder Rolf Moe,
har vært de sentrale aktørene i det
tekniske utviklingsarbeidet på skolesiden i Frogn kommune. Riktig oppsett, infrastruktur og systemer sørger
for at elever og lærere skal kunne
benytte nytt utstyr og nye løsninger
hensiktsmessig. Tre skoler er allerede
i gang, tre nye venter spent på å starte opp.
Pilotstart i 2014
Det var en stor og krevende jobb
som ble startet i 2014. Det tekniske

De sørger for at alt virker! F.v: Mads Franche, prosjektleder Kari V Aagaard, Anders F. Hermansen og Vidar Løvlund.

arbeidet krevde kartlegging av utstyr
på skolene, og det viste seg fort at
mye var så gammelt at nye løsninger
måtte på plass for å sikre kapasitet

og flyt. Skolene skulle rustes for helt
ny bruk av IKT-utstyr, og i dagens
samfunn må man regne med flere
verktøy pr bruker. Skolene skulle

Fem kjappe med IKT

Visste du at

Anders F. Hermansen i enhet for IKT er og har vært veldig sentral i arbeidet med
digital skole i Frogn. Han har vært med gjennom de ulike fasene; fra pilotfasen med
Dal og Seiersten, utstrakt testing og utrulling til nye skoler og nå til slutt når alle
skoler er inne og man begynner å se på muligheten til utrulling til barnehagene.
Hvilke tekniske løsninger er valgt?
– Pilotskolene valgte IOS (iPad) som
verktøy, mens Dyrløkkeåsen skole
valgte Windows 10 (Surface). Det er nå
besluttet å avgrense til de to plattformene IOS og Windows 10. Alle skolene
benytter Office 365 og Onedrive som
lagringsplattform.
Hva er viktig når man skal i gang med
et slikt prosjekt?
– Det er viktig med et godt samarbeid
mellom skole og IKT, og at det er godt
forankret i ledelsen. IKT-avdelingen må
få tid til å forberede infrastruktur og
det trådløse nettverket, før vi slipper
nettbrettene inn i skolen. Vi må ha

gode løsninger for å forenkle administrasjon av nettbrettene. Og ikke minst
ha med oss dyktige samarbeidspartnere
som har erfaring med slike løsninger.
Hvilke utfordringer har dere møtt
underveis?
– Det dukker alltid opp utfordringer i
slike prosjekter, med det gjelder å finne
de beste løsningene ut ifra tid og ressurser man har til rådighet. Vi kjøpte
500 Microsoft Surface på en kampanje,
og men det var feil versjon av operativsystem på dem. Dermed måtte alle
maskinene få nytt oppsett.
I starten av piloten hadde vi noen
tilfeller der elever mistet skolearbeidet

altså gå fra spredt bruk av klassesett
med pc’er til systematisk 1:1 bruk.
– Sammen med rektorene ble det
besluttet at alle på en skole skulle
starte opp samtidig, fremfor at noen
trinn på alle skoler startet opp. Dal
skole og Seiersten ungdomsskole
ble Frogns pilotskoler, mens Dyrløkkeåsen startet opp forrige skoleår.
Nå står Drøbak, Heer og Sogsti for
tur, forteller en stolt prosjektleder,
grunnskolekoordinator Kari Veidahl
Aagaard.
– Å være pilot i et innovasjonsarbeid er krevende, både for de som
utvikler arbeidet, og for de som er
direkte berørt. Samtidig er dette er
arbeid som interesserer hele Frognsamfunnet, nettopp fordi det er
skolen og samfunnets fremtid som
går gjennom en prosess. Gjennom
piloteringen fikk skolene og IKT-enheten mye kunnskap og lærdom som
er nyttig for resten av skolene, og
som kan ha overføringsverdi til andre
sektorer, understreker Kari Veidahl
Aagaard.

sitt. Og det skal jo ikke skje. Men nå
som alt arbeid elevene produserer skal
lagres i OneDrive, bør vi ikke oppleve
at elevene mister arbeidet sitt, selv om
nettbrettet knuses eller må erstattes.
Hva er dere mest fornøyd med?
– Målet er at elevene på egenhånd skal
kunne ta ibruk et nytt nettbrett, og det
det synes vi at vi har fått til ganske bra
nå. Men vi arbeider hele tiden med forbedringer, for å gjøre det så enkelt som
mulig for elevene å komme i gang.
Skolene har også vært flinke til å ta
ansvar her, så ikke alle spørsmål havner
hos IKT-enheten. Vi ser også at det er
færre ødelagte maskiner nå, enn det
var i starten av piloten. Elevene får jo
lov til å har med seg nettbrettene frem
og tilbake til skolen hver dag, og den
friheten gjør nettbrettene mer utsatt
for skader.
Veien videre?
– Vi har fortsatt en del arbeid igjen
med å systematisere distribusjon av
applikasjoner på en god og effektiv
måte ut til elevenes nettbrett. Vi ønsker
å korte ned tiden det tar før nye apper
er tilgjengelig på elevenes nettbrett.

4 På tre av seks skoler i Frogn
har elever og ansatte fått eget
nettbrett. De tre siste skolene
er i startgropa nå.
4 Forrige skoleår var det daglig
6-700 aktive brukere av Onedrive fordelt på tre skoler, antallet
vil mer enn fordobles i år.
4 Vi har to typer plattform i
Frognskolen; IOS og Windows
4 913 Gigabytes var lagret i skyen
ved skoleårets slutt i juni 2017,
fordelt på 203.500 filer.
4 2440 meter kat. 6-kabel er trukket bare for å få oppgradert
wifi på Drøbak skole. I 2016
hadde Drøbak skole kun 11
trådløse tilgangspunkter, mens
det i 2017 er hele 30 trådløse
slike punkter.
4 Skolenes wifi er dimensjonert
for 2-3 brukerenheter pr. elev.
4 Tre ansatte på IKT-avdelingen
arbeider med digitalisering
av Frognskolen, i samarbeid
med forskjellige partnere fra
arbeidsmarkedet (Cortech,
Lumagate, Advania, Move).
4 10% av iPadene på Seiersten
ble knust første året, mens 11
av 500 Surface knuste første
halvår på Dyrløkkeåsen.

Fra utrullingen av Surface til Dyrløkkeåsen skole i vår.

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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Nye åpningstider på NAV

Drøbaksvenn kafé: Idédugnad

Fra 1. juli er besøkende til NAV uten timeavtale blitt tatt imot av
en egen veiledningsvert på sitt mottak på Rådhuset. Verten skal
bistå og hjelpe brukerne over på de nye elektroniske tjenestene.

Beth Maria og Gro inviterer til idédugnad
tirsdag 29.august fra kl.17.00 til 19.00 på
Flyktningtjenesten NAV Frogn, Vimpelfabrikken. Storgata 12-16.
Har dere noen nye ideer om hva vi kan finne på
sammen i løpet av høsten? Kom, prat, bli med!
Enkel servering.

Ut 2017 vil åpningstiden ved NAV være tirsdag og torsdag fra kl. 12.00
– 14.00 for besøkende uten timeavtale. Disse timene vil begge mottaksrom bemannes og NAV stiller altså med egen «sveve-vert» som skal
veilede brukerne på NAVs digitale løsninger.
Timeavtaler, møtevirksomheter etc. gjennomføres som normalt i tidsrommet 08.00-15.30
NAVs telefonnumre er tilgjengelig fra kl. 08.00 – kl. 15.30 og er:
55 55 33 33 For personbrukere
55 55 33 36 For leger og arbeidsgivere
55 55 33 34 For spørsmål om pensjon
55 55 33 39 Gjeldsrådgivning
Mer informasjon og alle NAVs tjenester finner brukere på nav.no og
Ditt NAV 24 timer i døgnet.

Er du pårørende til noen med
demens?

Sett av tid til høstens tilbud som
vil gi deg økt kunnskap og hjelp
til å meste hverdagen bedre.
Pårørendeskole
Høstens pårørendeskole arrangeres
i Ski på Solborg Bo- og aktiviseringssenter Datoer: 20. september, 27. september, 11. oktober og 18. oktober
Tid: kl 18.00 – 21.00.
Dette er et kurs over fire kvelder der
dyktige forelesere innen fagfeltet
demens underviser i temaer som sykdomslære, kommunikasjon, sorgreaksjoner, praktiske tips i hverdagen, det
offentlige hjelpeapparatet. Arrangeres i samarbeid med alle Follokommunene og Follo demensforening.
Tidligere deltakere anbefaler varmt
dette kurset! Velkommen!
Påmeldingsfrist er 1. september.
Ta kontakt med demenskoordinator
for nærmere opplysninger.
Samtalegrupper
I en samtalegruppe kan du treffe andre som er i samme situasjon som deg
selv, utveksle erfaringer og få støtte
av hverandre. Gruppen ledes av en
fagperson. Gruppene til høsten holdes
tirsdag 19. september, 10. oktober,
14. november og 12. desember.
Kl 12.00 – 13.30 for ektefeller /
samboere til personer med demens
Kl. 18.00-19.30 for barn/barnebarn til
personer med demens
Ta kontakt med demenskoordinator på tlf. 977 42 298 for nærmere
opplysninger.

Frogn Seniorsenter

Frogn Seniorsenters Venner inviterer til en innholdsrik dagstur
onsdag 27. september. Buss fra
Seniorsenteret kl. 08.30. Vi skal besøke
eventyrslottet «Villa Fridheim» som
ligger på Bjørøya i Krødsherad. Her får
vi servert kaffe og rundstykker, og et
foredrag om slottet samt en omvis-

ning. Videre går ferden til Hadeland
Glassverk. Her blir vi en times tid, før
Thorbjørnrud Hotell som i sin tid var
direktørbolig for Hadeland Glassverk.
Thorbjørnrud er basert på lokalmat og
mat fra egen gård med over 300 kyr,
bugnende kjøkkenhage og eget ysteri.
Vi skal besøke ysteriet, og her blir det
et lite «oste-foredrag» med en spennende smaksreise. Dagen avsluttes
med en to retters middag med drikke
og kaffe, før vi vender nesen hjemover over Hadeland, Nittedal og Oslo.
Vi er tilbake i Drøbak rundt kl. 19.00.
Pris pr. person kr. 1100, med bindende
påmelding innen 15. september til seniorsenteret, tlf. 64 90 61 85. Velkommen til en hyggelig tur med oss!

Frivilligsentralen: Bli med oss
på tur - høsten 2017

6. september: Oldtidsveien og
kyststien på Kjærnes: Felleskjøring fra
gamle Rema kl. 11.00 til
p-plassen ved Pollevannet. Vi går Oldtidsveien
til Sjødal. Derfra går vi
ned til Bunnefjorden
og går kyststien til Nesset. Sjåførene
henter bilene. Gåtid 3 ½ - 4 timer
13. september: Kyststien Hallangen: Felleskjøring fra gamle Rema
kl. 11.00 til Søndre Hallangen gård.
Vi går til Sønderstøa, derfra går vi
kyststien til Sandbukta (litt krevende
tre steder) og tilbake gjennom skogen
til Søndre Hallangen gård. Gåtid: 3 ½
time.
27. september: Røer og To gård:
Felleskjøring fra gamle Rema kl. 11.00
til Fjell på Nesodden (Midtveien). Vi
går nordover til Flaåsen, Baltserud,
Ravnsborg og Ravneborgveien til
Røer. Fra Bjørnestein til Bekkbråten
og veien til Togård og tilbake til Fjell.
Gåtid: 3 ½ time
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.
Noter også de fire siste turene: 4. og
18. oktober og 1.og 15. november.
Flere detaljer kommer senere.

Faste aktiviteter
Mandager
Tid
10.30-12.30
12.00-14.00
17.30-19.30

Hva
Norsk nivå 1
Mor og barn språktrening
Leksehjelp

Tirsdager
10.30-12.30
11.00-12.00

Norskundervisning AUPAIR Drøbak kino
Tirsdagsturen
Follo museum

Onsdager
13.30-15.00
17.00-19.30

Engelskundervisning
Kvinnenettverk

Hvor
Drøbak kino
Vimpelfabrikken
Vimpelfabrikken

Ansvarlig
Knut Lønvik
Liv Kari Lotsberg
Elisabeth Hellevik
Mette Vedal
Varierende

Frogn Seniorsenter Terry Miles
Vimpelfabrikken
Varierende

Torsdager
10.00-12.00
Datahjelpen
Frogn Seniorsenter Jan Solberg og
			
Fredrik Rivenes
10.30-12-30
Norsk nivå 2
Drøbak kino
Knut Lønvik

Vi ønsker: Frivillige som vil være med å gjøre den lille forskjellen for andre
(eller seg selv) men som ikke vet hvordan de skal begynne. Om du er gammel eller ung, rik eller fattig, tynn eller tykk, svart eller hvit eller bare helt
gjennomsnittlig, er du hjertelig velkommen. Det viktigste er at du har lyst
til å gi noe av deg selv til andre.
Vi tilbyr: Muligheten til å prøve noe nytt og utfordre egne grenser i trygge
omgivelser. Et godt miljø med mange spennende mennesker, nettverk og
gode opplevelser. Husk frivillighet lever av lyst og dør under tvang!
Nysgjerrig? Kontakt daglig leder Gro Paulsen (mobil 415 31 413)
for en prat.

Åpne møter på Rådhuset

Kontrollutvalget mandag 28. august
kl. 14.00 i møterommet Fraunar
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 28. august kl.
16.30 i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl.
18.00. Temadiskusjon om trafikksikkerhet ca. kl. 18.00. Publikum kan
delta.
Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur tirsdag 29. august
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00. Temadiskusjon om tiltaksplan for idrett, friluft og nærmiljø ca.
kl. 18.00. Publikum kan delta.
Administrasjonsutvalget onsdag
30. august kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg
Formannskapet onsdag 30. august
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra ca.
kl. 18.00.
Frogn kommunes klageorgan
onsdag 30. august i møterommet
Fraunar umiddelbart etter formannskapets møte.
Kommunestyret mandag 4. september i møterommet Fraunar. Kl. 16.30
innspill/spørsmål fra publikum. Behandlingen av sakene starter kl. 17.00.
Orienteringer fra kl. 15.40
Klima- og energikomiteen tirsdag
5. september kl. 17.30 i møterommet
Oscarsborg.

Valgstyret mandag 11. og 12. september på rådhuset. Tidspunkt se
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.
Sakspapirer:
Er/blir lagt ut på Servicetorget og på
internett: www.frogn.no.

Høringer

Frogn kommune har startet opp
arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunestyret har i møte 19. juni
2017 enstemmig vedtatt å legge forslag til planprogram ut på høring og
offentlig ettersyn. Planprogram kan
sees på Frogn kommunes hjemmesider under «høringer». Vi oppfordrer
til å komme med innspill til medvirkningsaktiviteter og tema, suppleringer av utfordringsbildet og innspill
til eventuelle utredninger. Innspill
sendes skriftlig til kommunen innen
18. september 2017 til postmottak@
frogn.kommune.no eller per post
til postboks 10, 1441 Drøbak. Merk:
kommuneplan sak 17/01184.

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!
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til eiere der hvor de ikke har fått
sendt SMS. Det står mer om tilsynet
på hjemmesidene våre, søk på «tilsyn» i søkefeltet. Det er ikke behov
for å være tilstede på tilsynet og en
rapport sendes anleggseier i løpet av
høsten.

Her ryddes det ved Drøbak skole før skolestart.

NYTT FRA TEKNISK

Kommunen drifter grøntområdene
fortløpende og er i gang med kantklipping langs kommunale veier. På
ikke-kommunale anlegg oppfordrer
vi eier(e) å sikre fri sikt slik at trafikksikkerheten ivaretas.
Tilsyn på mindre avløpsanlegg
Tilsyn på gråvannsanlegg:
To vikarer utfører tilsyn på gråvannsanlegg i hyttefeltene i sommer. De
har hengt opp lapper ved postkassestativene og lagt en kort melding om
det kommende tilsynet i postkassene

Tilsyn på minirenseanlegg:
Driftsassistansen i Østfold IKS er leid
inn for å føre tilsyn på minirenseanlegg i kommunen. Tilsynet utføres fra
august og ut oktober. Det står mer
om tilsynet på hjemmesidene våre,
søk på «tilsyn» i søkefeltet. Det er
ikke behov for å være tilstede på tilsynet og en rapport sendes anleggseier i løpet av høsten.
Fakturering av kommunale
avgifter
3. termin 2017 blir fakturert i månedsskiftet august/september med
forfallsdato 30.09.2017.
Ved spørsmål send e-post til fakturateam@frogn.kommune.no. Vennligst
oppgi adresse, gårds- og bruksnummer, kundenummer eller fakturanummer i e-posten.

Gå og sykle til skole og jobb
Frogn kommune oppfordrer til å gå, sykle og reise kollektivt til
jobb, skole og til hverdagsaktivitet nå på starten av et nytt skoleår
og jobbeår. Å gå og sykle til jobb og hverdagsaktivitet gir bedre
helse og livskvalitet, for alle!
22. september er bilfri dag og vi
oppfordrer alle til å prøve kollektive reisemåter eller sykkel og
gange framfor bil denne dagen.
Mindre biltrafikk gir bedre luftkvalitet! I uken 16.-22. september
markerer vi Europeisk Mobilitetsuke. I 2017 er hovedbudskapet
for Mobilitetsuken at deling er et
godt alternativ. Hvis du deler på
transportmiddelet ditt, for eksempel ved å reise kollektivt, samkjøre eller ved bildeling, blir det
mindre trafikk på veiene, færre
ulykker og mindre kø.

God reisehøst!

Bølgen er i gang!
Selv om badet og treningssenteret fortsatt er noen
måneder unna, starter
Bølgen med gruppetrening
utendørs – et treningstilbud
for alle!

Tegn ditt
favorittsted!
Hva er ditt favorittsted i
kommunen? Det vil vi gjerne
spørre barn og unge i kommunen om!
Frogn kommune legger planer
for hvordan kommunen skal utvikle seg, og vi trenger hjelp fra
barn og unge! Innspill kan være
i form av tekst, eller tegning
eller bilder hentet fra nettet.
De eldste barna i noen
barnehager i Frogn har blitt
spurt om å tegne sitt favorittsted i kommunen og si hvorfor
akkurat dette stedet er barnets
favorittsted.
Barnetrinnet i skolene har fått
spørsmålet: Hva ønsker du i ditt
nærmiljø i Frogn, og for Drøbak
sentrum? Hvor liker du å være
ute i nærmiljøet ditt? Hva liker
du å gjøre der?
Ungdomstrinnet inviteres
samtidig til en kreativ tegne/bildekonkurranse for skoleklasser
i Frogn kommune: Du flytter tilbake til Frogn om 20-30 år; hva
har endret seg, hva ser du? Hvor
kommer du til å bo, og hvordan
ser det ut der?
Dersom det er flere unge,
barn eller barnehager som
ønsker å være med på dette,
send inn deres innspill innen
18. september til: Enhet for
Samfunnsutvikling merket
sak 17/01184, Frogn kommune, Postboks 10, 1441 Drøbak.

I programmet for utetreningen,
som startet opp i uke 34 finnes
det tilbud for alle aldre uavhengig av form og nivå.
Terskelen for å prøve noe
nytt skal være lav, og Bølgen har fått med seg flere av
Drøbaks dyktige instruktører
og trenere for at alle skal få
oppleve ekte treningsglede og
få det lille ekstra. Ansvar for
konseptet er fag- og sportslig
ansvarlig i Bølgen, Nina Tomter,
sammen med nyansatt leder for
treningssenteret Nina Jensen
Dobloug.
Aktiv, som er treningsgrupper
som passer for absolutt alle, har
fokus på bevegelse og funksjonell trening med grupper
både på formiddagen og etter
arbeidstid. For dem som er nysgjerrige på nye treningsformer,
finnes det tilbud om multisport,
SUP Fitness (padlebrett) og ikke
minst rulleski med både klassisk og skøyting, der tidligere
verdensmester Anita Moen har
ansvar for kursopplegget. Alle
tilbudene tilpasses også for
nybegynnere.
Du finner mer informasjon
om de ulike tilbudene på
Bølgen sine nettsider:
www.bolgenbad.no

Hjemme med barn? Velkommen til Åpen barnehage!
Åpen barnehage er et møtested for voksne med barn i aldersgruppen
0–3 år. Oppstart høsten 2017 er tirsdag 29. august. Bli med!
Dette er åpen barnehage:
• Åpningstid: Tirsdager kl.09.30
– 12.00 på Biblioteket. Barnehagen følger ferie, planleggingsdager og fridager i skoleruten.
• Åpen barnehage har en pedagogisk leder.
• Møtestedet ønsker vi å forme
sammen med brukerne ved at
alle deltar i aktiviteter og praktiske oppgaver.

• Tilbudet er gratis.
• Du kan komme og gå som du vil
innenfor fastsatt åpningstid.
• Du må registrere deg ved frammøte – forøvrig ingen påmelding
• Vi har en sangstund kl. 10.30
• Ta med matpakke og drikke til
barna.
• Det er kaffe og te til de voksne
(ta med kopp)

• Små barn bruker gulvet.
Tips: ta med innesko e.l
• Du må ha med alt av stelleutstyr
til ditt barn.
Det vises for øvrig til oppslag på
kinoen, biblioteket og helsestasjonen. Spørsmål rettes til pedagogisk leder i barnehagen, Cicci Hansen, tlf. 415 41 860 eller til Frogn
kommune på tlf. 64 90 60 00.

Cissi Hansen har arbeidet mange år
i Trollberget barnehage, nå ønsker
hun deg velkommen til Åpen barnehage.

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

Klart for valg
VALGDAGEN:
Valgdagen i Frogn er mandag 11. september og
valglokalene er åpne på samtlige stemmesteder
fra kl. 09.00 til kl. 21.00.

Du må ha stemmerett og stå innført
i manntallet for å kunne stemme. På
valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført. På valgkortet står det i hvilket valglokale du
skal stemme. Du kan stemme i samtlige valglokaler, men vi anbefaler at
du benytter valglokalet som tilhører
din krets for en best mulig valggjennomføring.
Her kan du stemme på
valgdagen:
• Drøbak krets – Aulaen, Seiersten
ungdomsskole
• Sogsti krets – Sogsti skole,
gymsalen
• Heer krets – Heer skole, gymsalen
• Dyrløkkeåsen krets – Dyrløkkeåsen
skole, hallen
• Nordre Frogn krets – Dal skole,
gymsalen

Søknad om
å stemme
hjemme
Velgere som på grunn av
sykdom eller uførhet ikke
kan ta seg frem til et valglokale, kan søke om å få
stemme hjemme eller der
de oppholder seg.
Velgere som ønsker å stemme
på sitt oppholdssted må
levere søknad om dette og
søknaden må være innkommet til Frogn valgstyre senest
den 7. september.
Søknad kan sendes til Frogn
valgstyre, Postboks 10, 1441
Drøbak eller til politisketjenester@frogn.kommune.no.
Søknaden kan også fremmes
på telefon 64 90 60 00.
Ytterligere informasjon
om valget finnes på
www.frogn.kommune.no

Nytt stemmelokale i 2017
Merk at Drøbak krets har fått nytt
stemmelokale i Aulaen på Seiersten
ungdomsskole og at gamle gymsal i
Drøbak sentrum ikke skal benyttes
som valglokale i 2017.
Sametingsvalget
Velgere som skal stemme til Sametingsvalget må forhåndsstemme og
har ikke mulighet til å stemme på
valgdagen.
HUSK Å TA MED LEGITIMASJON!
Det er også en fordel om du tar med
valgkortet. Da går det raskere å
stemme.

Forhåndsstemmemottaket

Åpningstider for forhåndsstemmemottaket i Frogn rådhus:
Forhåndsstemmemottaket åpnet 10.

Årets valg er i gang! Noen av valgmedarbeiderne som sitter i forhåndsstemmemottaket er f.v. Mette Hessen og Selma Stranger, bak Janne Bergland og Randi
Baltzersen samt Anne Lise Larsson og Asle Moe i valgsekretariatet - under kyndig
veiledning av valgansvarlig Guro Merlid (foran t.h.).

august og holder åpent frem til og
med fredag 1. september kl. 10.00 –
15.00.
Resterende dager:
• Lørdag 2. sept. kl. 11.00–16.00
• Søndag 3. sept. kl. 13.00–16.00
• Mandag 4. sept. kl. 10.00–19.00
• Tirsdag 5. sept. kl. 10.00–19.00
• Onsdag 6. sept. kl. 10.00–19.00
• Torsdag 7. sept. kl. 10.00–19.00
• Fredag 8. sept. kl. 10.00–15.00

Forhåndsstemmemottak i
institusjon 4.–6. september:
• Ullerud helsebygg, 4. september,
kl. 10.00–14.00.
• Ullerud bofellesskap, 5. september,
kl. 11.00–13.00.
• Frogn videregående skole,
6. september kl. 11.30–14.30

Badebyvakt 2017: En suksess!
Over 90 søkere til 15 stillinger! Disse heldige ungdommene var blant årets badebyvakter i Frogn kommune. De har vært spredd rundt i barnehager, SFO og på teknisk enhet - og har gjort en super innsats for både unge og gamle i kommunen.
For sjette sommer på rad har Frogn
kommune ansatt Badebyvakter Frogn-ungdom mellom 15 og 18 år som
har tatt ansvar for å holde badebyen
Drøbak i gang i sommermånedene.
Dette er et vinn-vinn-konsept: Ungdommene gir kommunen hjelp til
mange ulike oppgaver, i tillegg til at
man hjelper unge som ønsker seg sommerjobb. I år var det barnehager, SFO,
eiendomsforvaltning og teknisk enhet
som nøt godt av innsatsvillig ungdom.
For første gang fikk badebyvaktene
prøve seg i SFO. På Heer skole tok de
imot tre stykker, og Stine Eriksen, SFOsjef ved Heer, er storfornøyd: - Dette er
veldig bra for alle parter, både for unge
og voksne! Ungdommene får en erfaring i jobbsammenheng, mens ungene
her storkoser seg med ungdommene
på laget, sier SFO-ansvarlig Stine. Vilde
og Funda, to av badebyvaktene ved
SFO konkluderte med at de har hatt en
veldig fin jobb – men medgir at de nok
varr litt slitne etter endt arbeidsdag.
Andre badebyvakter har vært lekeressurser i barnehagene på Bilitt,
Heer, Ullerud og Dyrløkkeåsen, mens i

Ett bra lag! Første gjeng ut sammen med representanter for ulike enheter I kommunen.
enhetene Eiendomsforvaltning og Miljø, idrett og kommunalteknikk har ungdommer hjulpet til blant annet med
renhold og vask i sommerstengte skoler, arkivering og forefallende arbeid.
Ungdommene har jobbet sammen-

hengende to uker; før eller etter fellesferien, og får tarifflønn.
- Dette er eksempel på godt samarbeid på tvers i kommunen, sier en fornøyd rådmann, Harald K. Hermansen.

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

Bølgen Bad og Aktivitetssenter søker:

Smia

Resepsjonsansvarlig - tiltredelse snarest
Gruppeinstruktører sal, vann
og/eller spinning - tiltredelse:
1. desember 2017
Personlige trenere
Vi søker deg som ønsker å spille
på lag med et fantastisk team som
sammen vil skape uforglemmelige
opplevelser for våre gjester. Vi ser
etter deg som er stolt av ditt yrke
og din kompetanse med kunden i
fokus. Du er kreativ, energisk, har
mot, serviceinnstilt, smilende og
ser gjesten. Du brenner for unike
opplevelser. Din personlighet matcher med våre verdier vennlig, raus
og trygg.
Bølgen vil få et toppmoderne treningssenter på 1200 kvm med saler
for yoga, funksjonell trening, sykkel og aerobic. Vi åpner dørene for
publikum i januar 2018.
Felles for alle stillingene:
Søknadsfrist: 5. september 2017
Kontaktperson: Avdelingsleder
Trening Nina Jensen Dobloug,
nina.dobloug@frogn.kommune.no

Rådgiver/konsulent
politiske tjenester

I enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester er
det ledig en 100 % stilling som
rådgiver/ konsulent med oppgaver innenfor området politiske tjenester.
Ansvarsoppgaver: saksbehandling etter kommuneloven,
alkoholloven, serveringsloven og
valgloven, valg- administrering,
sekretariat for politiske utvalg og
råd, og bistand til ordfører og rådmannen. Du vil få spennende og
utfordrende oppgaver i en dynamisk organisasjon.
Kontaktperson: Teamkoordinator
politiske tjenester Guro Merlid tlf.
64 90 60 75 eller enhetsleder Maria Nordlander Flatøy, mobil 415
31410.
Søknadsfrist: 8. september 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.

Åpningstider frem til
1. september:
Hverdager kl. 09.00 - 15.00.
Lørdag kl. 11.00 - 14.00 *)
*) Kl. 09.00 - 11.00 er det selvbetjent. Husk lånekort!

Hva skjer?

6. september:
Bokkafé kl. 13.00. Vi presenterer en
god bok, en kopp kaffe og en liten
kakebit.
Tannlegevakt kl. 17.00 – 19.00. Du
kan få 30 min. gratis konsultasjon
med en tannlege. Påmelding.
Advokatvakt: Du kan få 30 min gratis konsultasjon med en advokat.
Påmelding.
Språkkafé kl. 19.00. Her møtes innvandrere fra mange land og nordmenn for å snakke sammen. Kaffe/
te/kjeks.
7. september: Lesesirkel kl. 19.00.
Påmelding.
9. september: Foredrag om Joyce
Carol Oates. Med Gerd Hammerstad
kl. 13.00. Gratis. Se mer info under.
13. september: Frogn historielag
17.00 - 19.00.
Språkkafé kl. 19.00. Her møtes innvandrere fra mange land og nordmenn for å snakke sammen. Kaffe/
te/kjeks.
20. september: Språkkafé kl.
19.00. Her møtes innvandrere fra
mange land og nordmenn for å
snakke sammen. Kaffe/te/kjeks.
21. september: Filmkafé: 18.00 19.00. Vi viser filmsnutter/kortfilm
over temaet filmatiserte bøker. Passer best for unge/voksne.
26. september: Iskremfest. Avslutningsfest for deltakerne på Sommerles 2017.

Et spennende forfatterportrett
Lørdag 9. september kl. 13.00 kommer Gerd Hammerstad for å holde
et foredrag om Joyce Carol Oates
som er en av USAs betydeligste og
mest produktive forfattere. Oates
har i mange
år vært en
sterk kandidat for
Nobelprisen
i litteratur.
Hennes forfatterskap
strekker
seg fra romaner om
kjærlighet,
samfunnsforhold, fantasi og grøss,
til autentiske kriminalgåter, biografier, essays og poesi. Samtidig som
hun er en glitrende historieforteller,
med et persongalleri fra alle samfunnslag, er hun et sterkt talerør
for de språkløse, de som mangler
evne til å tale sin egen sak, de usynlige, fattige og sårbare.
Gerd Hammerstad tar for seg
hennes forfatterskap, og hennes
store prosjekt: Å studere menneskets svakhet og motstandskraft
og finne en forklaring på hvorfor
mennesket handler som det gjør.
Foredragsholder Gerd Hammerstad
er cand.philol med hovedfag i anglo-amerikansk litteratur, og fagene
engelsk, pedagogikk og litteraturvitenskap.

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 26. september 2017
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