Digital post fra kommunen:

Er du klar?

Hjelp Frogn kommune å spare penger og ta vare på miljøet! I likhet med mange andre offentlige virksomheter sender vi nå post digitalt. Les mer på neste side om hvordan du oppretter
din egen digitale postkasse.

Mini-Bølge mens vi venter
Mens vi venter på at Bølgen bad & aktivitetssenter blir klart for innflytting, tilbyr
Bølgenteamet mange ulike aktiviteter så du kan komme i form. Nå også i vann:
Vi gjenåpner folkebadet fem dager i uken!
Det gamle Seiersten bad er ryddet
og vasket, det er nytt badeutstyr
på plass og badevakter tilstede for
din trygghet. Vi tilbyr nå kurs for
både store og små, og du kan legge inn faste treninger i vann flere
ganger i uken. Det er tilbud både
for babyer, småbarn, trim med
enkle øvelser eller mer avanserte
øvelser som vannaerobic og
crawle-kurs.

Les mer om:

For deg som trenger varmt vann,
er temperaturen økt til 33–34 grader allerede fra torsdag så du kan
få myket opp stive muskler og ledd
i kulda, eller ta med deg minsten
på en badetur!
Du finner nærmere informasjon
på www.bolgenbad.no

Møt vår nye
skolelos

Åpningstider Folkebad
(fra uke 9)
Mandag 20.00–21.00
Onsdag 19.30–21.00
Torsdag 19.30–21.00
Fredag 16.00–21.00
Lørdag 11.30–17.30
Resten av åpningstiden er bassenget booket
til skolesvømming, kurs og annen trening.

Nå slipper du å lese av Spennende stillinger i
vannmåleren!
Frogn kommune
Se side 2

Se side 4
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Din digitale postkasse
Hvert år sendes millioner av brev fra det offentlige til norske postkasser. Flere og flere av disse brevene
blir sendt digitalt. Det er lurt å ha en digital postkasse, så du er klar til å ta imot.
Digital post er langt sikrere, raskere
og mer miljøvennlig enn papir. Viktige dokumenter blir trygt oppbevart
og er tilgjengelige for deg, hele døgnet. Du trenger kun å forholde deg
til én felles digital postkasse fra det
offentlige. Lurt, ikke sant? Dessuten
får du posten din raskere fordi du
slipper å vente på postgangen, posten blir lagret på et og samme sted
og vi sparer miljøet.
Eksempler på hva kommunen
sender
• Generelle svar på henvendelser
til kommunen
• Svar fra Byggesak
• Brev til foresatte fra skolen
(vedtak)
• Svar på spørsmål om vei, trafikk,
trefelling med mer
Etter hvert vil flere av kommunens
tjenester benytte digital post som
kommunikasjonskanal. Over 400
statlige virksomheter og kommuner
sender brev digitalt til e-Boks og
Digipost. Blant annet kan du få politiattest fra Politiet og vedtak fra
NAV. Du får også skatteoppgjøret i

din digitale postkasse. Du får ikke reklame i den digitale postkassen din.

hvilken postkasse du valgte, kan du
enkelt bytte senere hvis du ønsker
det.

VI ØNSKER AT DU
1. Oppretter digital postkasse
2. Når du får brev, åpner dette
digitalt

Slik skaffer du deg en digital
postkasse
Velg digital postkasse på norge.no.
Du kan velge mellom to postkasser –
Digipost eller e-Boks. Når du mottar
digital post fra Frogn kommune, vil
du få et varsel på SMS eller e-post.
Da vet du alltid når du har mottatt
noe. Les mer om hvordan du oppretter din digitale postkasse hos e-Boks
eller Digipost på www.norge.no:
• Finn fram din elektroniske ID
(e-ID), for eksempel din BankID
• Velg enten Postens Digipost eller
e-Boks; du finner de ulike alternativene på norge.no
• Følg instruksjonene fra e-Boks eller
Digipost for å opprette postkasse

Ditt trygge arkiv
Vanlig e-post er ikke en sikker måte
å sende meldinger på. Du bruker
ID-porten til innlogging for å lese din
digitale post fra det offentlige, og
brev i postkassen kan lagres der så
lenge du ønsker.
Du kan reservere deg mot å bruke
digital postkasse, ved å ringe tlf.
800 30 300, eller se www.norge.no
Altinn
Altinn vil bli brukt parallelt med digital postkasse i en periode fremover.
Et eksempel er selvangivelsen, som
du fortsatt finner i Altinn.
Spar penger og miljø
Du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige
kan bruke fellesskapets penger på
andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare
miljøet!

Den største forskjellen mellom de to
postkassene er hvilke private virksomheter du kan motta digital post
fra. Postkassene har også ulikt design
og noe ulik funksjonalitet. Dette kan
du lese mer om på nettsidene til de
to postkassene. Hvis du angrer på

Skolelos klar til tjeneste

Pengestøtte
til unge

Trond Mellegaard er på plass som vår nye skolelos i Frognskolen.
Trond er utdannet barnevernspedagog
og har bred
praksis både fra
kommuner og
private institusjoner. Han har
lang fartstid i
forebyggende
arbeid som konsulent for barnevernet, i oppfølging av både foreldre
og barn. Han har også bakgrunn i

familieteam, som ruskonsulent og
forebyggende arbeid inn i skolen.
Skolelosen skal, sammen med skoleledelsen, fange opp skolefravær på
et tidlig tidspunkt og veilede skolene
og hjemmet i arbeidet videre for
at elevene skal ha et trygt og godt
skoletilbud. Skolelosen samarbeider
i tillegg med helsesøstrene, familietjenesten, PPT og kulturenheten,
og er med på å utarbeide en felles
forståelse og praksis for tidlig innsats
i Frognskolen.

Ungdommens kommunestyre i Frogn er tildelt
150.000 kroner for 2018.
Barn og unge i Frogn
inviteres med dette til å
søke om midler fra dette
fondet.

Trond har nå vært på alle skoler for
å gjøre seg kjent, og har hatt samtaler med ledelse, sosiallærere og de
teamene på skolene som har spesielt
fokus på tilrettelegging for elevene.
Samtidig har han satt seg inn i det
arbeidet som ble gjort i prosjektet
«Ungdomslos» og bygger sitt arbeid
på rapporten herfra og på kommunens planverk for å hindre alvorlig
skolefravær. Trond Mellegaard kan
kontaktes via ledelsen på den enkelte skole.

Betingelser for å søke:
• Barn og unge bosatt i Frogn
kommune
• Tiltaket det søkes om skal
komme flest mulig til gode
• Søknaden må være spesifisert
og godt begrunnet
Søknadsfristen for UKS-midler
2018 er 23. mars 2018. Søknaden
sendes: Ungdommens kommunestyre, v/Marianne Foyn Ranheimsæter, Frogn kommune,
Pb 10, 1441 DRØBAK, eller pr
e-post: politisketjenester@frogn.
kommune.no

Aktivitetspark på Seiersten
Kommunestyret har vedtatt – etter innspill fra Ungdommens kommunestyre – at det
skal bygges aktivitetspark med skaterampe på Seiersten. Arbeidet med rammesøknaden er allerede begynt.
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at det går for mye på bekostning av
blant annet trær i dette området, er
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Sandvolleyball, to baner
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Konkurransegrunnlaget forventes å
kunne legges ut på offentlig anbud
i løpet av mars. Byggestart er avhengig av når rammesøknaden er ferdig
behandlet og byggetillatelse gitt,
forhåpentligvis før sommeren. Vi
krysser fingrene for at ungdommene
på Seiersten kan skate seg inn i et
nytt skoleår til høsten!

+ 65.8

Det har vært jobbet aktivt med rammesøknaden og avklaring med de
ulike aktører, slik at den nå er klar til
behandling hos byggesak.
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Skateareale
ca 800 m2
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Frogn Seniorsenter

Senior? Få det bedre!
Vi tilbyr kurs i depresjonsmestring for seniorer. Dette er et
tilbud til deg som opplever at livet er blitt ”grått og trist” i
alderdommen.
Mange opplever ulike former for tap, som for eksempel dårlig helse, tap av venner og familie. Dette kan medvirke til tristhet, indre
uro, engstelse, depresjon eller fysiske smerter. Kurset er både for
deg som ønsker å forebygge, og for deg som ikke har det så bra.
Kurset bygger på kognitiv teori, hvor du lærer metoder og teknikker som kan benyttes for å mestre belastning knyttet til denne
fasen i livet. Det vil også være fokus på livet her og nå med enkel
meditasjon. Kurset er ikke en samtalegruppe, men basert på opplæring for «hjelp til selvhjelp».
Oppstart: 4. april kl. 11.00. Kurset har ni samlinger (onsdager), i
tillegg til en individuell samtale før oppstart. Hver samling varer i
to timer, med en pause.
Påmelding innen 16. mars til Tone Holti, seniorkontakt, tlf. 415
31375, e-post: tone.holti@frogn.kommune.no, eller Marianne Molle, seniorkontakt, tlf. 907 92687, e-post: marianne.molle@frogn.
kommune.no. Kurset koster kr. 400 (inkludert kursbok). Ta kontakt
for å høre mer om kurset.
Sted: Seniorsenteret, Niels Carlsensgate 20 (Hospitalet).

Trenger du barnehageplass? Frist 1. mars!

Dagtilbud på flyttefot

Har du husket å søke barnehageplass? Søk nå! Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehageplass i Frogn kommune
barnehageåret 2018 -2019 er
1. mars.

Begge dagtilbudene (Traneveien og Frogn opplæringssenter), samt administrasjonen i
enhet for tilrettelagte tjenester, flytter i disse dager til (tidligere) Elleflaten barnehage,
Arne Høylandsvei 1.

Søk barnehageplass via Barnehageportalen ved å logge deg
inn på våre nettsider: https://www.
frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/

Bygget skifter navn fra Elleflaten
barnehage til Frogn arbeids- og
aktivitetssenter. Vi vil ha en mer
offisiell innflyttingsdag senere
fordi vi nå flyttet inn i puljer.

• Årsmøte i Frogn Seniorsenters Venner i Frogn Seniorsenter (Hospitalet), tirsdag 27. februar kl. 18.00. God mat og drikke, underholdning og loddsalg. Velkommen!
• Omvisning i Drøbak Akvarium, onsdag 14. mars kl. 11.30. Vi møtes
utenfor akvariet.
• Påskemesse på Seniorsenteret onsdag 14. mars fra kl. 11.00 – 15.00.
Her blir det salg av flotte produkter og en del påskepynt; alt fra
varme votter, luer og sokker, til flotte duker, grytekluter og filleryer + mye, mye mer. Vår koselige kafé kan tilby kaffe/te, vafler og
lekre rundstykker i tillegg til et varmt måltid fra kl. 12.30. Ta turen
innom i Niels Carlsens gate 20.
• Teatertur til «Smia», blir du med? Ingar H. Gimle – «Hei, jeg
trenger litt hjelp her, jeg…» Med stor humor og selvironi forteller
skuespilleren og historiefortelleren Ingar Helge Gimle anekdoter
med skråblikk på eget liv og virke. Dette blir morsomt! Bli med
Frogn Seniorsenters Venner onsdag 11. april kl. 19.30. Billettpris kr.
300 pr. pers. Forestillingen varer 80 min. Vi møtes ved inngangspartiet kl. 19.00. Bindende påmelding innen 18. mars.

Velkommen til
Drøbaksvenn kafé
Onsdag 28. februar fra kl.17.00-19.00
inviterer vi alle til et spennende måltid, samtaler og nye bekjentskap på tvers av landegrensene.
Denne onsdagen åpnes dørene til kvinnenettverket slik at du kan
oppleve forskjellige kulturer og mattradisjoner. Det blir servert mat
fra Somalia, Syria, Afghanistan, Norge med flere. Ta med mann,
barn og naboen; spis og bli med! Velkommen til Vimpelfabrikken,
Storgata 12-16.

Hele senteret er pusset opp, og vi
gleder oss stort over å få så store
fine lokaler med plass til alle i ett
bygg. Vi får også flotte uteområder til disposisjon, som passer for
både rullestolbrukere og gående.

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

Kunngjøring av utbyggingsavtale for Gulliksbakken 11–13
I henhold til plan- og
bygningsloven av 27. juni
2008 paragraf 17-4 første
ledd, varsles det om at
Frogn kommune ved
enhet for Teknisk drift
og forvaltning starter
opp forhandlinger om
utbyggingsavtaler for
Gulliksbakken.
Det startes opp forhandlinger med Sogstikollen
24 F AS, org.nr: 913 272
129 på følgende eiendommer: 72/45, 72/65,
72/8

Utbyggingsavtalen vil i
hovedsak gjelde utbygging av leiligheter,
oppgradering av eksisterende vei og adkomstveier samt tekniske
anlegg og infrastruktur
i tilknytning til prosjektet. De fremforhandlede
avtalene legges ut til
offentlig ettersyn før
de fremmes til politisk
behandling.
Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til:
Enhet for Teknisk drift
og forvaltning, e-post:
postmottak@frogn.
kommune.no, postadresse: Rådhusveien 6, 1443
Drøbak. Merk henvendelse med saksnummer
13/00855

Åpne møter på
Rådhuset

Tidligere annonserte møter i februar i rådet for
personer med nedsatt
funksjonsevne og kommunalt foreldreutvalg er
avlyst.
Eldrerådet mandag
26. februar kl. 16.00 i
møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra
publikum fra møtestart.
Ungdommens
kommunestyre onsdag
28. februar. Tidspunkt
se møteinnkallingen på
hjemmesiden
Kontrollutvalget mandag 5. mars kl. 14.00 i
møterommet Oscarsborg
Hovedutvalget for miljø, plan og byggesaker
mandag 5. mars i møterommet Fraunar. Uformell del fra kl. 16.30.
Formell møtestart med
behandling av sakene
fra kl. 17.30. Innspill/
spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.
Formannskapet onsdag
7. mars i møterommet
Fraunar. Uformell del fra
kl. 16.00. Formell møtestart med behandling av
sakene kl. 17.30. Innspill/
spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.

Valgstyret onsdag
7. mars i møterommet
Fraunar, umiddelbart
etter formannskapets
møte.
Kommunestyret
mandag 12. mars i
møterommet Fraunar.
Kl. 16.30 innspill/spørsmål fra publikum.
Behandlingen av sakene
starter kl. 17.00. Eventuelle orienteringer legges
før kl. 16.30.
Komité for klima og
energi torsdag 15. mars
kl. 17.15 i møterommet
Oscarsborg.
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.

Nytt om
faktura
Nye faktureringsrutiner for kommunale avgifter:
• Fra 1. januar 2018 vil
slamtømming og gråvannstømming bli fakturert i sin
helhet, etter faktisk utført
tømming. Beløpet vil bli
lagt til på første mulige
terminfaktura.
• Fastdel for vann og kloakk
blir heretter fordelt på 4
terminer, i stedet for hele
beløpet på 1. termin, som
tidligere.
• Feie-/tilsynsavgift vil heretter blir fakturert på 2 linjer:
Feiegebyr og Tilsynsgebyr –
feiing.
1. termin 2018 med
avregning 2017
Hvis mottatt kreditnota viser
tilgodebeløp mindre enn kr
100 vil beløpet ikke bli utbetalt. Kunden kan selv trekke
beløpet fra på neste terminfaktura. Tilgodebeløp over
kr 100 vil bli utbetalt.

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!

Vannmålerutskifting i Frogn kommune
Nå slipper du snart jobben med å lese av vannmåleren din! I løpet av 2018/2019 vil
alle vannmålere i Frogn kommune bli byttet ut til fjernavleste målere. Utskiftingen
blir bekostet av Frogn kommune.
Hver enkelt husstand vil bli kontaktet pr brev på forhånd når
utskifting nærmer seg.
De nye fjernavleste vannmålerne
sikrer bedre kontroll på eventuelle lekkasjer, rørbrudd og omvendt flyt.

Dette betyr at vanntapet minimeres – en fordel for miljøet
og din økonomi. Strålingen fra
de nye vannmålerne er 200.000
ganger svakere enn fra en mobiltelefon – og garanterer avlesning med høy nøyaktighet.

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

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

Godt samliv?
Frogn helsestasjon inviterer til gratis samlivskurs for småbarnsforeldre og for par
som venter barn.

Temakafé for Follokommunene – våren 2018
Temakafé er et møtested for kreftpasienter, pårørende og etterlatte i Follo-kommunene.
Her kan du møte likesinnede og fagfolk. Vi har fokus på ulike temaer som mestring, humor, kultur, den
gode dialogen, aktiviteter og fagtemaer. Enkel servering.

Hensikten med kurset er å gi
støtte og inspirasjon i en periode
med store forandringer og utfordringer i hverdagen. Tiden etter
fødselen blir av noen beskrevet
som en unntakstilstand. For
mange kan stemningen svinge
mellom kaos og lykke. Det krever
innsats å være både kjærester og
samarbeidspartnere under småbarnsperioden.
Det helt sentrale i kurset er å invitere dere og bidra 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 i utgangspunktet rettet til foreldre som
har fått sitt første barn sammen.
Forskning og erfaring viser at
parforholdet har stor betydning
for barnet både i graviditeten og

i småbarnsperioden og vi utvider
derfor tilbudet.
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

22.01 kl.1330-1530: Tankens kraft v/Torgunn Lippestad Dahl, seniorkonsulent i Ski.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.
12.02 kl.1330-1530: Livskvalitet, mestring og håp i de vanskelige dagene v/Steinar Ekvik, prest.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.
12.03 kl.1330-1530: Seneffekter ved kreftbehandling v/Siri Lothe Hess,
forskningssykepleier v/Nasjonalt senter for seneffekter.
Sted: Frivilligsentralen i Kolbotn, 2. etg. Kolben.
09.04 kl.1330-1530: Kreft - Nav og arbeidsliv v/Elisabeth Nilsen, kreftkoordinator og sosionom.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.
23.04 kl.1330-1530: Vår, humor og dikt v/Marianne Mørk.
Sted: Frivilligsentralen i Kolbotn, 2. etg. Kolben.
07.05 kl.1330-1530: Nære relasjoner - nærhet og samliv v/Randi Gjessing, sexolog og kreftsykepleier.
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.
28.05 kl.1330-1530: Bruk av musikk når livet skjelver v/Ellen Halvorsen, sykepleier og musikkterapeut.
Sted: Frivilligsentralen i Kolbotn, 2 etg. Kolben.
11.06 kl.1330-1530: Sommeravslutning (mer info følger på våre nettsider).
Sted: Frivilligsentralen i Ski, Waldemarhøy.
Tilbudet er gratis og krever ingen påmelding. Velkommen!

Ta kontakt med oss for mer informasjon.
Ring 21 49 49 21 eller se
kreftforeningen.no/kurs

Kurset holdes lørdag 21. april
2018 fra kl. 10.00 - 15.30
Sted: Møterom Fraunar, Frogn
rådhus. Enkel bevertning.
Kursledere: Elisabeth Ihlebæk
og Kristian Køhn
Påmelding innen 23. mars 2018
Innbetaling av depositum kr. 200
til Frogn helsestasjon.
For ytterligere informasjon, kontakt helsestasjon på tlf. 64 90 62
62 eller mail til: elisabeth.ihlebak@frogn.kommune.no

Klar for 1. klasse?
Alle nye førsteklassinger inviteres til besøksdager på de
ulike skolene i kommunen tirsdag 29. og onsdag 30.mai.
Vi gleder oss til å hilse på våre nye elever!

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

DETTE SKJER I SMIA:
Frogn kulturskoles Famelinje presenterer

Ronja
Røverdatter
- en musikal

Spilles på Smia
Fredag 16. mars kl. 19.00
LLrdag 17. mars kl. 13.00
LLrdag 17. mars kl. 18.00
Billetter kjøpes på ticketmaster.no

E-biblioteket: Vi hjelper deg i gang med
våre tjenester på nett. Forskjellige temaer
tas opp hver gang, men får vi tid kan vi
snakke om andre ting også. Ta gjerne med
eget nettbrett/telefon.

Åpningstider:
• 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.
Faste aktiviteter:
Språkkafé: Hver onsdag har vi språkkafé.
Her møtes innvandrere fra mange land
og nordmenn til en hyggelig prat over en
kopp kaffe eller te.
Lesesirkel: På første torsdagen i måneden
har vi lesesirkel. Åpen for alle, men det er
påmelding
Advokatvakt: Få en halv times gratis konsultasjon med en advokat. Påmelding.
Tannlegevakt: Få en halv times gratis konsultasjon med en tannlege (ingen behandling). Påmelding.
Bokkafe: Første onsdagen i måneden
inviterer vi til en bokkafe hvor vi presenterer en god bok, en kopp kaffe og noe lett
å bite i.
Eventyrstund: Vi leser, forteller og ser i
billedbøker sammen. Åpen for alle, store
grupper må melde seg på.
Åpen barnehage: Åpen barnehage er et
møtested for voksne med barn i aldersgruppen 0-3 år hver tirsdag kl. 09.30 –
12.00. Følger skoleruta.
Slektsforum: Interessert i slektsforskning?
Frogn historielag inviterer til slektsforum
utvalgte onsdager. Her kan du få tips og
hjelp med din forskning. Noen onsdager
er «Slekt og data Oslo/Akershus» til stede.
Åpen for alle.

Hva skjer i februar/mars?
Tirsdag 27. februar:
E-biblioteket: Meg&mitt: Hvordan logge
deg på lånekortet ditt, fornye dine lån,
søke etter og bestille bøker. Ta gjerne med
eget nettbrett/telefon. Får vi tid, kan vi ta
opp andre ting du lurer på også. Kl 13.00.
Onsdag 28. februar:
Frogn historielag. Med «Slekt og data».
Kl. 17.00 – 19.00. Språkkafé kl. 19.00
Onsdag 7. mars:
Bokkafé kl. 13.00
Advokatvakt kl. 17.00-19.00. Påmelding
Tannlegevakt kl. 17.00 – 19.00. Påmelding
Språkkafé kl. 19.00
Torsdag 8. mars:
Lesesirkel kl. 19.00. Påmelding
Lørdag 10. mars:
Bokkafé for barn kl. 13.00. «Mysteriene i
Kråkeslottet barnehage» med Lars Mæhle
og Odd Skillingstad. Gratisbilletter bestilles/hentes på biblioteket.
Onsdag 14. mars:
Språkkafé kl. 19.00
Frogn historielag uten «Slekt og data».
Kl. 17.00 – 19.00
Onsdag 21. mars:
Krimlunsj kl. 12.00-13.00. Ta med matpakke. Vi serverer kaffe/te og et knippe spennende bøker til påskehøytiden.
Språkkafé 19.00
Fredag 23. mars:
Eventyrstund kl. 10.30.
Påmelding for barnehager.
Åpningstider påsken:
Mandag 26. mars kl. 09.00 - 15.00.
Selvbetjent kl. 09.00 - 11.00.
Tirsdag 27. mars kl. 09.00 - 15.00.
Selvbetjent kl. 09.00 - 11.00.
Stengt fra onsdag 28. mars til og med
tirsdag 3.april.

LEDIGE STILLINGER
Har du lyst til å være LÆRLING
i Frogn kommune?

Stilling: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, helsearbeiderfaget, institusjonskokkfaget, kontor- og
Administrasjonsfaget, dataelektronikerfaget og IKT-servicefag.
Kvalifikasjoner: Fullført og bestått
VG1 og VG2 innen aktuelt programfag. Dersom du ikke har søkt i VIGO
er det et krav at karakterutskrift fra
høst-terminen legges med som vedlegg til søknaden. Søkere som ikke
ligger i VIGO, og som ikke legger karakterutskrift med som vedlegg, risikerer å ikke bli vurdert.
Vi søker deg som: Er engasjert, raus
og lærevillig og som ønsker å bli en
god fagarbeider.
Arbeidssted: Frogn kommune
Tiltredelse: August 2018
Lønn: Lærlinger lønnes i henhold til
gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Wenche Gustavsen,
Enhet for HR, politisk og service, tlf. 64
90 64 42
Søknadsfrist: 1. mars 2018

Prosjektleder internkontroll

Stilling: Frogn kommune er inne i en
spennende prosess der vi arbeider med
en fremtidsrettet organisering og nye
arbeidsmetoder. Vi ønsker å revitalisere og få bedre grep om vårt arbeid
med risikobasert internkontroll. Arbeidet inngår i prosjektet «Orden i eget
hus». Prosjektleder tilsettes for 3 år,
men mulighet for fast ansettelse.
Arbeidsoppgaver: Risikostyring og
internkontroll, analyse og utredning,
effektiviserings- og forbedringsarbeid,
evalueringer/revisjoner
Kvalifikasjoner: Dokumentert kunnskap og erfaring fra kvalitetsarbeid
og internkontroll, relevant utdanning
på universitets- eller høyskolenivå,
erfaring fra prosjektarbeid og prosess-/
kvalitetsledelse, svært god analyse- og
utredningskompetanse, erfaring fra arbeid i store organisasjonen, forståelse

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 10. april 2018

for politiske prosesser. Det er ønskelig
med gode kunnskaper om offentlig
forvalting.
Utdanningsnivå: Høyskole/universitet
Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner på
tvers av nivåer og virksomheter, evne
til analytiske tenkning, strukturert,
teamorientert og beslutningsdyktig.
Personlig egnethet tillegges vekt.
Kontaktpersoner: rådmann Harald
K. Hermansen, tlf. 926 00794 eller
enhetsleder Wenche Korpberget, tlf.
951 55363.
Søknadsfrist: 1. mars 2018

Spennende oppgaver som
lærer i Frognskolen

Frogn kommune trenger nye lærere for skoleåret 2018/19, og søker
rause, dyktige og kvalifiserte lærere som vil være med å utvikle
skolene våre til å bli enda bedre!
Frognskolens satsingsområde er Digital
skole og fra høsten 2018 har alle skoler
tatt i bruk læringsbrett 1:1 i undervisningen.
Er du interessert, send din søknad til
Frogn kommune allerede i dag. Vi
gleder oss til å få vite mer om deg!
For mer informasjon, fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema, se www.frogn.kommune.no
Gjelder for alle stillingene i skolen:
Søknadsfrist 1. mars 2018.
Tiltredelsesdato 1. august 2018
eller etter avtale.
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.
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