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17. mai i Frogn
Hipp hipp heisan hurra! Her er programmet for 17. mai-feiringen i Drøbak og
Frogn. Også i år justeres ruten for 17. mai-toget i Drøbak – se detaljene under.
Vi ønsker alle en strålende dag! Programmet for skolene ligger på neste side.
PROGRAM FOR DAGEN

MORGENPROGRAM

Kl. 10.00: 17. mai-tog
Møt opp i god tid før toget går!
Barnetoget starter på Drøbak skole.
Russen kan henge seg på helt bakerst i toget.
Buss/bil ikke tillatt.

Kl. 07.40 Lehmannsbrygga
Flaggborg ved Drøbak og Frogn speidergruppe og
Drøbak musikkorps til torget
Kl. 08.00 Salutt fra Oscarsborg festning
Flaggappell og flaggheising.
Appell ved bysten av Christian Magnus Falsen ved
leder i Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og
kultur, Kjell Engebretsen. Blomsternedleggelse.
Nasjonalsangen ved Drøbak musikkorps og
Drøbak mannskor

Bankløkka:
Konferansier Sylvi Ofstad Samstag, leder av
17. mai-komiteen 2018
Tale for dagen: Russepresident Kristian Kronborg
Sang ved Siri Stranger
Fellessang «Ja, vi elsker» og «Frognsangen»

Kl. 08.15 Badeparken
Taler og blomsternedleggelser ved
• Niels Carlsens byste: Solveig Krogsrud, Historielaget
• Oberst Birger Eriksens byste: Per Egil Grimstad,
kommandant Oscarsborg Festning
• Minnestøtten for falne i 2. verdenskrig: Terje
Bråthen
Sang ved Drøbak mannskor og spilling ved Drøbak
Musikkorps

Kl. 11.30 Showkonsert i Badeparken med
Drøbak-Frogn skolekorps
Kl. 12.00 Kongesalutt fra Oscarsborg festning,
21 skudd
Kl. 12.05 Gudstjeneste, Drøbak kirke

ETTERMIDDAGSPROGRAM

Kl. 16.30 Borgertoget
Oppmøte kl. 16.00: Gjestehavna (Sjøstjernen).
Russen møter på bussholdeplassen.
Borgertoget avsluttes ved scenen i Badeparken.
Konferansier: Cathrine W. Langlie
Drøbak musikkorps spiller nasjonalsangen
Underholdning ved Kine Hole (sang) og Olav
Nordsjø Lund (piano)

Kl. 09.40 Rådhuset
Tale og blomsternedleggelse ved Ida Johannesson,
medlem 17. mai-komiteen
Nasjonalsangen ved Drøbak-Frogn skolekorps

UNGDOMSFROKOST

Kl. 08.15 – 09.45 Seiersten ungdomsskole
17. mai-frokost for tidligere og nåværende elever
ved Seiersten ungdomsskole, Dyrløkke ungdomsskole
og Drøbak Montessori ungdomsskole.

Ordfører Odd Haktor Slåke deler ut premier til de
tre beste innslagene i Borgertoget.
1. kr 3000 2. kr 2000 3. kr 1000
4. kr 1000 trekkes ut blant alle deltakerne

NB!
JUSTERT RUTE BARNETOGET
Drøbak skole – Rådhusveien – Ullerudveien Ullerud sykehjem – Ullerudveien – Rådhusveien - Grandeveien – Sorenskriver Ellefsens vei
– Kirkegata – Bankløkka

Start
Barnehager

Barnehagene går ut i toget ved Rådhuset –
Grandeveien etter at skolene har gått runden
opp til Helsebygget på Ullerud.

Les mer om:

Anette er Frogns nye
mobbeombud
Se side 4

Sommerkonsertprogrammet er klart!

Spennende stillinger i
Frogn kommune

Se side 5

Har du hørt det? • Frogn kommunes informasjonsbilag • 15. mai 2018

Se side 6

DAL SKOLE
Kl. 11.15 Buss fra skolen og til Brevik brygge
Kl. 12.00 Toget går fra Brevik brygge
Kl. 12.45 Tale for dagen. Underholdning av
7.trinn.
Kl. 13.00 Bodene åpner. Utdeling av gratis is
og brus til barna. Salg av pølser, brus,
is, kaffe og kaker, samt loddsalg.
Kl. 13.30 Leker for barna
Kl. 14.30 Skistafett mellom barn og voksne
Kl. 15.00 Loddtrekning

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

DRØBAK SKOLE
Kl. 12.00-14.00: Tradisjonen tro blir det leker,
loddsalg, mat og kaker, samt tale for dagen fra
elevene.

Norske mann i hus og hytte,
takk din store Gud!
Landet ville han beskytte,
skjønt det mørkt så ut.

DRØBAK MONTESSORI SKOLE
Velkommen rett etter barnetoget. Det blir
tradisjonelle 17. mai leker, sang og taler av
elevene. Salg av kaffe, brus, pølser, is og kaker.

Alt hva fedrene har kjempet,
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet,
så vi vant vår rett.

DYRLØKKEÅSEN SKOLE
Kl. 13.00-15.00: Underholdning, leker for
barna, salg av pølser, is, brus, kaffe, kaker og
vafler. Loddsalg.

HEER SKOLE
Kl. 13.00 Åpning og sang ved 5. trinn
Kl. 13.15 Tale for dagen av elever ved 7. trinn
Deretter blir det aktiviteter for
barna, salg av is, brus, pølser, kaffe,
kaker samt loddsalg

Frognsangen
Hvor skal jeg finne meg en pike,
Så ren som markens lilje små?
Jo, her i Fraunars gamle rike,
Skal jeg min dyrebare få

SOGSTI SKOLE
Kl 13.00-15.00: Vi ønsker velkommen til en
hyggelig 17. mai feiring på Sogsti skole med
leker, loddsalg og hyggelig samvær. Det blir
selvsagt åpen kafé med pølser, brus, kaker og
ikke minst is.

17. MAI PÅ FOLKVANG
Kl. 12.15 Familietoget går fra Huseby til Folkvang. Drøbak musikkorps spiller. Tale
for dagen v/varaordfører Rita Hirsum
Lystad. Barneleker.

VELKOMMEN TIL 17. MAI
PÅ FROGN SENIORSENTER
Frogn Seniorsenters Venner har åpen kafé
etter avslutning av barnetoget. Servering
av hjemmebakte kaker, kaffe og brus i våre
hyggelige lokaler på Hospitalet i Niels Carlsens gate. Velkommen!

Refreng:
For jeg vil bygge meg en bolig
Der hvor nattergalen sine triller
slår
For jeg vil bygge meg en bolig
Der hvor nattegalen sine triller
slår
Den venn jeg alltid har i tanker
For han jeg leve vil og dø
Og hvor jeg enn i verden vanker
Ham vil jeg elske til jeg dør
Refreng
Så la oss alle sammen vandre
På denne tornefulle vei
Og aldri skilles fra hverandre
Kun døden skiller deg og meg
Refreng

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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Program på skolene

KUNNGJØRINGER
Betaling for praktisk
bistand

Høringer

Kommunestyret har i desember 2017
vedtatt at alle brukere av praktisk bistand, som har inntekt under 2 G, skal
betale kr. 200 pr. måned. Det vil si at
uansett om du får en eller flere timer
hjelp pr. mnd., må du betale kr. 200,
melder søknadskontoret i enhet helse
og koordinerende tjenester.

Mitt valg og nettvett

Temakveld om nettvett for alle
foreldre med barn i skolen! Alle
skolene inviterer til felles temamøte
for alle foresatte på Smia 6. juni
kl 18.00 – 21.15. Arr: Lions Club i samarbeid med Redd Barna.

Trygg på nett

Offentlige/halvoffentlige tjenester.
Mandag 28. mai kl 10.30 – 12.00.
Sted: Biblioteket
Tema: AltInn, Skatteetaten, NAV,
Digital postkasse, helsenorge.no m.fl.
Deltakerne tar med sin egen dings
og bruker denne. Vekt på praktisk
bruk og nytteverdi, ikke dingser og
teknologikunnskap. Gratis og åpent
for alle, velkommen!
Nye kurs til høsten – tema: Reiser og
kultur og Sikkerhet - dato kommer!

Bli med oss på tur

Rusleturer i gamle Drøbak

Erik Askautrud leder an på en hyggelig tur gjennom gamle Drøbak. Dette
er en historisk vandring hvor vi ser på
de gamle husene og hører historien
om tidligere eiere fra svunnen tid.
Åpent og gratis for alle. Oppstart
fra Hospitalet i Niels Carlsensgate
20. Mandager kl 11.00 på følgende
datoer:
16. og 30. mai 2018. Turen varer i
ca 90 minutter.

Datahjelpen

Svend og Fredrik er å treffe hver tirsdag mellom 10.00-12.00 på Hospitalet
i Niels Carlsensgate 20 for de som
trenger hjelp med datamaskin, nettbrett eller andre diblidutter. Ta med
deg enheten du trenger hjelp med og
ta turen innom gutta.

23 mai: Saga
Felleskjøring fra gamle Rema 1115.
Vi kjører til Røis og går via Kjeppestadbukta til Saga og tilbake langs
Solbergelva, forbi nedre og øvre
Kroksrud og tilbake til Røis. Gåtid:
2 ½ -3 timer.
20. juni: Krokstrand
Felleskjøring fra gamle Rema 11.15 til
Hvitsten. Vi går kyststien til Emmerstad og deretter gjennom skogen til
gårdene Vestre Torp og Tørfest før vi
går ned til Krokstrand. Returen går
over Skjellvika, Emmerstad og Hvitsten. Gåtid: 3 ½ -4 timer.
27. juni: Fra kyst til kyst (fra
Breivik til Digerud brygge)
Felleskjøring fra Rema 10.00 til Dalbanen. Vi går over Dalsmåsan, Linnebråte, Måren, Agnormåsan, Digerud
og Digerud brygge. Gåtid: 4 timer.
For alle turene gjelder: Ta med mat
og drikke. Kart deles ut. Husk godt
skotøy. Påmelding mobil: 99530438
eller mail: veronica.hove@online.no

Forslag til ny forskrift om forbud
mot utslipp av båtseptik
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker i Frogn har i møte
29.01.18 vedtatt å sende forslag til ny
lokal forskrift om forbud mot utslipp
av septik i sjøområdet fra skip, inkludert fritidsfartøy m.m. ut til høring.
I møte 05.03.2018 ble det vedtatt at
et septikmottak for fritidsbåter skal
lokaliseres i/eller ved Vindfangerbukta
før 1. juli og etableres så snart som
mulig, senest innen 1. september.
Det skal i tillegg, i samarbeid med
nabokommunene, utredes om det bør
opprettes et mottaksanlegg for båtseptik til Bunnebotn, i tilknytning til
marinaene der. Forbudet vil dermed
ikke tre i kraft før nytt septikmottak
er etablert.
Begrunnelse for ny forskrift
Vannområdet PURA har tatt initiativ
til å komme fram til en felles forskrift
for kommunene ÅS, Frogn, Oppegård
og Nesodden. Samarbeid på tvers av
kommunegrensene om dette kan gjøre det lettere å oppnå målet om en renere Oslofjord. Septik fra fritidsbåter
inneholder høye konsentrasjoner av
næringsstoffer og smittestoffer. Dette
vil kunne påvirke vannkvaliteten i
negativ grad, også med mulig oppblomstring av giftproduserende alger.
I tillegg medfører utslipp av båtseptik estetisk forurensning. Nesodden
kommune har allerede innført forbud
mot utslipp av denne type septik (og
reviderer denne), og i Morsa vannområde har Vestby kommune innført
forbud. Det er ønskelig at også
kommunene Ås, Frogn, Oppegård og
Nesodden innfører et totalforbud, slik
at samtlige eierkommuner med kystlinje i PURA håndhever et forbud mot
tømming av septik fra fritidsbåter.
I medhold av forvaltningsloven § 37
er ovennevnte forskrift lagt ut på
høring. Det forhåndsvarsles samtidig
om mulige endringer.
Høringsfrist: 11. juni 2018
Send inn høringssvar til forslag
om ny forskrift: e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller brev til
Frogn kommune, postboks 10, 1441
Drøbak. Merk uttalelsen med sak
17/02939.

Åpne møter på Rådhuset

Eldrerådet mandag 28. mai kl. 16.00
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 29. mai kl.
17.00 i møterommet Fraunar
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 29. mai
kl. 18.00 i kantinen.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 4. juni kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 5. juni
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
6. juni kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 6. juni
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 11. juni
i møterommet Fraunar. Kl. 16.30
innspill/spørsmål fra publikum. Behandlingen av sakene starter kl. 17.00.
Orienteringer legges før kl. 16.30.
Kontrollutvalget mandag 18. juni
kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 20. juni kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra ca. kl. 18.00.
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra publikum. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som skal
behandles i møtet.
Sakspapirer er/blir lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og på internett: www.frogn.no

Demensforum 2018

DRØBAK

For alle med interesse for god demensomsorg

Seniortreff for alle født i 1942
Seniorkontaktene inviterer alle 76-åringer i kommunen
til seniortreff.
Dette er et helsefremmende og forbyggende tilbud med fokus på helse
og livssituasjon. Dagen vil inneholde faglige innlegg, dialog og erfaringsutvekslinger i grupper. Noen av temaene er aktivitetsmuligheter i nærmiljøet, boligsituasjon i eldre år, brannsikkerhet og velferdsteknologi. Du er
velkommen til å ta med deg ektefelle, familie eller en venn hvis du ønsker
det.
Tid: Torsdag 31. mai kl. 11-14
Sted: Seniorsenteret, Niels Carlsensgate 20
Påmelding innen 24. mai til:
Tone Holti, tlf. 415 31 375, e-post: tone.holti@frogn.kommune.no eller
Marianne Molle, tlf. 907 92 687, e-post: marianne.molle@frogn.kommune.no

Videre saksgang: Etter at høringsfristen er gått ut vil det bli lagt frem
ny sak for hovedutvalget for miljø-,
plan- og byggesaker og kommunestyret, dette vil skje tidligst i august/
september i år.

23.mai
Smia flerbrukshus
Dyrløkkebakken 1
1448 Drøbak

Tid: 09:00 – 15:00
(registering fra 08.30)
Påmelding innen 16.mai
400 pr. deltager inkl.lunsj
Vennligst oppgi
fakturaadresse i
påmeldingen

Katrine Selnes
Enhetsleder Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjenester Oslo Sykehjemsetaten, Oslo kommune
Tema: «Forståelse og mestring av aggresjon og utagering hos personer med demens»
Bengt-Ole Nordstrøm
Forfatter av den nye Huskehåndboka 2017. Demensprisvinner i Oslo 2016 og over
30 år som kulturarbeider i eldreomsorgen.
Tema: «Minner, musikk og identitet»
Dagny Vikstrøm
Ergoterapeut. Har jobbet innen sykehus – og eldreomsorgen. Demenskoordinator i
Luleå i 10 år. Forfatter av «Demensboken»
Tema: «Holdninger og kommunikasjon til mennesker med demens» 5 nøkler med
mange eksempler og løsninger på situasjoner i hverdagen.

Påmelding: Demenskoordinator Ellen Åmli Kaasa E-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no Telefon: 977 42 298

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

Frogns eget mobbeombud på plass
Anette Einan Enoksen er vårt nye mobbeombud! Hun vil arbeide for å sikre at barn og ungdom i Frogn
kommune skal ha det trygt og godt i barnehagen, gjennom grunnskolen og på fritiden.
Alle kan ta kontakt med mobbeombudet for informasjon og veiledning om mobbing og psykososialt miljø. Du kan ta kontakt
som elev, foresatt, ansatt, leder
i skole/barnehage, eller om du
ønsker informasjon eller veiledning. Både små spørsmål og store
bekymringer er velkomne.

Mobbeombudet kan blant annet
gi informasjon om forebygging
av mobbing og om hvilke rettigheter man har, råd om hvordan
foresatte eller elever skal gå frem
for å kontakte skole eller barnehage, veiledning til ansatte for
å sikre at barna og ungdommen
har det trygt og godt, og mer.

Anette har en master i psykologi,
og har erfaring fra diverse arbeid
med mennesker, inkludert barn
og ungdom. Hun kan kontaktes
via mail: anette.enoksen@frogn.
kommune.no, telefon:
400 27 356 eller på Facebook:
@mobbeombudifrogn.

Unngå hagerømlinger
– bruk kommunens hageavfallsmottak
Har du ryddet i hagen? Har du mye hageavfall du vil bli kvitt, men vet ikke helt hvor du skal kaste
det? I Frogn kommune er det gratis for hageeiere å kvitte seg med hageavfallet på forsvarlig og
lovlig vis, men vær oppmerksom på hva du kaster og hvor.
Ved å levere hageavfall på mottak kan du hindre at planter fra
din hage truer vårt biologiske
mangfold. Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av
de største truslene mot biologisk
mangfold? Hele 70 prosent av
arter på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som
ikke er en trussel i hagen, kan
være til skade hvis de kommer på
avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter,
bringe med seg skadelige sopp og
insekter, endre jordsmonnet og
overta store arealer. Et eksempel

er kanadagullris som i dag dekker
store arealer i Oslo og Akershus
eller hagelupin som i tillegg til
å konkurrere ut andre planter,
endrer jordsmonnet.
Levér på hageavfallsmottak
For å hindre at hageplanter spres
i naturen er det viktig at planterester, røtter og frø fra svartelistede arter leveres til hageavfallsmottakene i kommunen.
Finn mer informasjon her: Follo
REN: http://www.folloren.no/
Det er gratis å levere hageavfall
til mottaket. For andre typer

avfall må du betale. Derfor er det
lurt å ta hageavfall og annet avfall hver for seg hvis du må kjøre
flere runder.

Mer informasjon om hagerømlinger finner du her:

Komposter selv
Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Hagerømlinger
må ikke legges i kaldkompost.
Kompost med god varmgang
dreper imidlertid de fleste frø, og
prosessen går dessuten mye raskere. Kommunen ønsker tips om
forekomster av fremmede arter i
friområder, vegkanter
og restarealer.

Ny i Frogn?

Følg oss!

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!

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

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

$

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

BIBLIOTEKET

Bli med på
Sommerles
2018!

Onsdag 23. mai: Frogn historielag
møtes med slekt og data 17.0019.00
Språkkafé 19.00

Bli med på vår morsomme lesekampanje i sommer! Sommerles
er en digital lesekampanje for
1. – 7. klasse som varer fra 1.
juni til 31. august. Du kan registrere bøker du leser på sommerles.
no, samle poeng, få kule premier og
lesetips. Les sommerfortellingen av
Mari Moen Holsve, løs oppgaver og
følg med på hva vennene dine leser.
Vi avslutter med iskremfest til høsten! Du kan lage profil og bli med
på Sommerles hele sommeren.

Mandag 28. mai: Trygg på nett:
Offentlige og halvoffentlige tjenester. Kl. 10.30 – 12.00

Vi hjelper deg gjerne med å komme
i gang. Ta kontakt med oss hvis du
trenger hjelp!

Onsdag 30. mai: Språkkafé 19.00

Endringer kan forekomme, følg med på vår nettside, oppslag og Facebook.

Onsdag 16. mai: Språkkafé 19.00
Fredag 18. mai: Eventyrstund: Vi
leser og forteller fra billedbøker. Kl.
10.30. Påmelding for barnehager/
større grupper.

Onsdag 6. juni: Bokkafé 13.00

Åpningstider
sommeren 2018
1. juni til 31. august:
Mandag – fredag kl. 09.00 15.00.
Lørdag kl. 10.00 – 15.00.
På hverdager er det selvbetjent
kl. 09.00 - 11.00.
Husk lånekort!
Du kan levere bøker i
bakdøra utenom åpningstiden.

Pressreader

Les aviser og magasiner
fra hele verden!
Pressreader er en tjeneste som gir
deg ubegrenset og gratis adgang til
komplette, digitale utgaver av aviser og tidsskrifter fra over 100 land
og på mer enn 60 språk. Tilgang får
du via din egen PC, nettbrett eller
mobil når du er på biblioteket. Du
trenger bare logge deg på pressreader.com eller laste ned appen
fra app-store eller Google Play– så
er du i gang. Etter å ha vært på
biblioteket og åpnet appen der, har
du tilgang til Pressreader i 7 døgn
uansett hvor i verden du er, før du
må innom biblioteket og knytte deg
opp mot vår IP-adresse igjen. Les
mer på Pressreader.com

Badebyvakter

Frogn kommune søker arbeidsomme og positive ungdommer
til sommerjobb som Badebyvakt.
Har du lyst til å gjøre en innsats
for kommunen du bor i; nå har du
sjansen!
Stillingsangivelse: 100% stillinger. Vi trenger totalt 15 personer.
Vi tilbyr oppgaver under områdene
barnehage, teknisk drift og forvaltning samt helse.
Arbeidsoppgaver: Lett vedlikehold og rydding. Lek og aktiviteter
med barn. Aktiviteter med eldre.
Annet lett forfallende arbeid.
Arbeidsperiode: Vi tilbyr sommerjobb i 2 perioder av 2 uker.
De aktuelle periodene er uke
26+27 eller uke 32+33.
Kvalifikasjonskrav: Vi søker deg
i alder 15-18 år med bostedsadresse i Frogn. Ansettelser skjer på
bakgrunn av intervju, personlig
egnethet og referanser. Du må selv
oppgi i din søknad hvilket tjenestested du helst vil jobbe.
Tiltredelsesdato: Etter tildelt
periode
Lønnsplassering: Etter gjeldende
avtaleverk.
Kontaktpersoner: Hege Therese
Skarbø Berle, tlf 64 90 60 00/64 90
64 10 eller Wenche Korpberget, tlf
64 90 60 00/64 90 62 20
Søknadsfrist: 22. mai 2018. Kun
elektroniske søknader blir vurdert.
Pedagogiske
ledere/barnehagelærer
Ansvarsområde: Pedagogisk
leder/barnehagelærer
Arbeidstid: 37, 5 timer pr. uke i
vakter mellom 07.00-17.00. Noe
møter på kveldstid må påregnes
Arbeidssted: Ullerud barnehage
og Dyrløkkeåsen barnehage
Ullerud barnehage: 1 fast stilling
100 % som pedagogisk leder fra
01.08.2018 og 2 vikariater 100%
stilling fra 01.08.2018, varighet
t.o.m. 31.07.2019
Dyrløkkeåsen barnehage: 1 fast
stilling 100% fra 01.10.2018
Kvalifikasjonskrav: Pedagogiske ledere må ha utdanning som
barnehagelærer. Likeverdig med
barnehagelærerutdanning er treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i
barnehagepedagogikk. Søkere må
beherske godt norsk både muntlig
og skriftlig.Søkere uten formell
utdannelse vil ikke bli vurdert.
Tiltredelsesdato: 01.08.2018,
Ullerud barnehage. 01.10.2018,

Dyrløkkeåsen barnehage.
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktperson: Anita Bugge
Moe, styrer Ullerud barnehage,
tlf 415 31 144. Brede Fosshaug,
styrer Dyrløkkeåsen barnehage,
tlf 400 27 388.
Søknadsfrist: 22. mai 2018
Sykepleier- og legestudenter
til hjemmesykepleien
Er du lege- eller sykepleiestudent
og er på jakt etter variert og lærerikt ekstraarbeid i helgene?
Ansvarsområde: Hjemmesykepleie
Arbeidstid: Helg
Arbeidssted: Hjemmebaserte
tjenester
Kvalifikasjonskrav: legeeller sykepleiestudent
Tiltredelsesdato: Snarest
Lønnsplassering: I henhold til
gjeldende tariff og avtaler
Kontaktperson: Yvonne Haug,
tlf. 400 27 389
Søknadsfrist: 18. mai 2018
Avdelingsleder somatisk
langtidsavdeling Ullerud
Arbeidsoppgaver: Som avdelingsleder vil du være ansvarlig for
fag, økonomi, personal, drift og
utvikling av avdelingen. Du rapporterer til enhetsleder og deltar i
enhetens ledergruppe.
Kvalifikasjonskrav: Offentlig
godkjent sykepleier.
Vi vil vektlegge ledererfaring, og
det er en fordel med lederutdannelse. Erfaring/videreutdanning
innen eldreomsorg er ønskelig.
Beherske norsk svært godt, muntlig og skriftlig. Det er ønskelig med
god kjennskap til aktuelt lovverk,
data og pasientjournal. Den vi
ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.
Lønnsplassering: etter avtale
Tiltredelse: 3.9.2018Kontaktperson: Ane Nordskar, enhetsleder,
mobil: 924 12 722
Søknadsfrist: 27. mai 2018
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.

AKTIVITETER I KIRKEN
Onsdag 23. mai: Helt førsteklasses! 6-årssamling for alle som
skal starte på skolen til høsten i Smia kl 16.30.
SUPERTORSDAG – en ettermiddag med aktiviteter for barn og
middagsservering til hele familien.
24. mai: Supertorsdag på Smia
07. juni: Supertorsdag på Smia med Dirridam småbarnssang
For begge datoene: Middagsserveringen starter kl 16.30
Søndag 3. juni – Søndagsskole på Hospitalet kl 11.00
Mer info om våre aktiviteter på www.kirken.no/frogn og
Facebook (Kirken i Drøbak og Frogn)

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 19. juni 2018
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