Drøbak – en friby for tegnere
Visste du at Drøbak er en friby for forfulgte avistegnere? Siden 2006 har Drøbak vært
medlem av International Cities of refuge network (ICORN). Det verdensomspennende
nettverket består av over 70 byer som tilbyr beskyttelse for forfulgte kunstnere slik
at de kan fortsette sitt arbeid uten frykt for å bli fengslet, torturert eller drept for sine
ytringer. Møt våre tegnere på neste side.

Torgets dag 27. april
Har du samlet mye rart i skuffer og skap? Kanskje
noen andre kan ha glede av det? Lørdag 27. april
åpner vi Drøbak torg for alle Frogns innbyggere!
Denne dagen gjøres Torget om til et morsomt
marked, der du kan stille med dine bruktskatter og selge videre til en rimelig penge.
Frogns egen torgvakt Mona Johansen er
inspirert av Vestkanttorget, og håper Frogns
innbyggerne ser sitt snitt til å rydde i loft og
kjeller.
Ønsker du å være med, må du reservere plass
hos Mona på telefon 415 31395 eller mail

Les mer om:

mona.johansen@frogn.kommune.no innen
fredag 12. april 2019. Vi deler ut plasser så
langt det rekker, og plassen er gratis denne
dagen. Det er plass til et bord på maks to meter. Du må ha med bord og annet utstyr selv.
Oppmøte kl 08.30 for anvisning av plass.
NB: Det er ikke anledning til å selge større
møbler eller elektriske artikler som brune- og
hvitevarer.

17. mai-komiteen
i arbeid
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Frogns forfulgte tegnere
Frogn kommune og Drøbak har hittil tatt imot fire internasjonalt anerkjente kunstnere som ble truet på sitt
liv på grunn av sin kamp for ytringsfrihet og sitt store samfunnsengasjement. Her kan du møte tegnerne som
har fått Drøbak som sin nye hjemby, slik de presenterte seg og sitt arbeid for kommunestyret i februar.

Said Mohsen
Hossaini

Nadia Hossaini

Animatør, filmskaper, billedkunstner
og grafisk designer.
Kom til Drøbak i
2015 gjennom
ICORN.

Dokumentarfilmskaper og kvinnerettsforkjemper.
Kom til Drøbak
gjennom ICORN i
2015.

Drøbak er mitt land
Said Mohsen startet sin presentasjon med å takke Drøbak for et
sted han nå kan kalle et hjem og sitt land. Hans familie flyktet fra
Afghanistan og de levde i Iran uten oppholdstillatelse i mange år.
Som voksen vendte han tilbake til Afghanistan der han fortsatt
følte seg «landløs». Han har utdanning innen film og tv-produksjon og jobbet med dette i Iran og Afghanistan. Mohsen er også
billedkunstner og har hatt flere utstillinger. Han viste to av sine
animasjonsfilmer Danser og Red fish som retter fokus på barn rammet av krig.

For kvinner og barn
i Afghanistan
Dokumentarfilmskaperen Nadia Hossaini viste klipp fra to av sine
dokumentarfilmer som har fått internasjonal oppmerksomhet.
Hennes film Siah Gerd viser opiumavhengighet blant kvinner og
barn i en fjellandsby i Afghanistan. Kvinnene har ikke tilgang på
medisinsk hjelp mens deres menn er bortreist, og bruker opium
for å lindre smerte. De bruker også opium for å få barna til å sove
så de får arbeidet i mangel på barnepass. Hennes andre film Najie
viser en mor som plasserer sin datter på barnehjem mens hun selv
lever i skjul. Hennes ektemann ble drept av sin egen bror. Broren
vil nå gifte seg med kvinnen, og hun frykter for at de også vil ta
hennes datters liv. Den siste filmen gjorde at det ikke lenger var
trygt for Nadia å oppholde seg i Afghanistan. Nadias filmer er viktige bidrag i synliggjøring av kvinners situasjon i Afghanistan.

Arifur Rahman
Avistegner, illustratør, webutvikler og
menneskerettsaktivist. Kom til Drøbak
gjennom ICORN i
2010.

Tegner for solidaritet
og ytringsfrihet
Arifur Rahman opplevde å bli fengslet og torturert for sine publiserte tegninger i Bangladesh. I fengsel var han alene, uten støtte
fra avisen som tidligere hadde publisert hans tegninger eller fra
kollegaer. Da han slapp fri, opprettet han et internasjonalt nettverk slik at avistegnere kan støtte hverandre og sammen hjelpe
kollegaer i samme situasjon som han selv var. Han arrangerer konferanser, driver nettstedet tOOns MaG, deler ut priser, oppmuntrer
og motiverer andre avistegnere til å fortsette å tegne. Han har
fokus på likestilling, kvinners rettigheter og barn i krig. Hans utstillinger blir vist i Norge, India og Slovakia. I 2019-2020 er temaet
Gender Equality and Equal Rights. Han har tegnegruppe i Drøbak
og er del av den kulturelle skolesekken.

Fadi Abou Hassan
Avistegner, grunnlegger av Cartoon
Home Network
International. Kom
til Drøbak gjennom
ICORN i 2013.

Vår fargerike verden
Fadi Abou Hasan er en palestinsk freelance avistegner som ble
drevet på flukt på grunn av sine avistegninger og sitt samfunnsengasjement. Han tegner om hverdagstemaer, miljø, maktovergrep,
politikk og barn som ofre for krig og klimakatastrofer. Hans tegninger publiseres internasjonalt og han er grunnlegger av Cartoon
Home Network International på facebook. Han mottok to priser i
2018 i Portugal og Italia og var aktuell med tegnekonkurransen og
utstillingen A Colorful Human World i Avistegnernes hus i desember støttet av Fritt ord.

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

KUNNGJØRINGER
Bli aktiv - vinn premier i
årets sykkelaksjon!

og med 22. april.
Arr. Frogn Seniorsenters Venner
Vi vil ønske alle våre kunder og
brukere en riktig god påske!

• Søknaden må være spesifisert og
godt begrunnet
Søknadsfrist for UKS-midler 2019
er 15. mai 2019.
Søknaden sendes:
Ungdommens kommunestyre v/politisk sekretariat, Frogn kommune,
Postboks 10, 1441 DRØBAK eller pr
e-post: politisketjenester@frogn.
kommune.no

Frivillighetsprisen 2019
Å være med på sykkelaksjonen er
en «vinn vinn» situasjon! Samtidig som du kommer i form, er du
med i trekningen av fantastiske
premier. Du kan både sykle, men
også gå eller trene for å samle
poeng.
Sykkelaksjonen starter 24. april og
varer til 21. juni. I denne perioden må
du samle så mange poeng som mulig.
Du kan melde deg på alene eller som
et lag, og det er gratis å delta for innbyggere i Frogn. Jo mer aktive dere
er, jo flere poeng får dere. Se mer:
https://www.sykletiljobben.no

Dette skjer i
Frogn Seniorsenter
• 10. april kl. 11.00 – 14.00: Salg
av sko i hallen. «Stop Shop Sko»
kommer med vårens nyheter. Her
kan du velge mellom Helse- og
ortopediske sko, herre- og dame
sko, arbeids-sko, vaskbare sko og
pensko.
• 13. april kl. 12.00 -14.00: Påskelunsj
i seniorsenterets kafé. Underholdning v/Drøbak viseklubb.
• 15. april kl. 12.00 – 13.00: Lars Klevstrand (synger Evert Taube)
• 26. april kl. 18.00: Frogn Seniorsenters Venner inviterer til vårfest
på «Sjøstjerna». Påmelding til
Frogn Seniorsenter innen 15. april.
Telefon. 64 90 61 85. Gi beskjed ved
allergi!
• 29. april kl. 12.00 – 13.00: Sissel
Kvambe (visesanger, allsang, muntrasjonsråd)
Velkommen til oss!
PS: Vi holder stengt fra og med 16. til

Informasjonsdag for
seniorer – kull 1943
Seniorkontakten har sammen med
flere fra Frogn kommune invitert
alle som er født i 1943 til et gruppetreff ved Seniorsenteret. Her vil
du hilse på ulike aktører fra kommunen, som vil holde en kort presentasjon om sitt arbeide og hva det kan
bety for deg for fremtiden.
Det vil være en presentasjon fra Follo
Brannvesen, Fysioterapeut, Frivilligsentralen, Velferdsteknologi/Bolig,
Leder fra Seniorsentret, Søknadskontoret (betaling i sykehjem) og Seniorkontakten/Helsestasjon for eldre.
Vi vil også legge vekt på et hyggelig samvær, og det blir noe godt til
kaffen.
For at tilbudet skal nå ut til flest mulig
er det satt av 2 ulike datoer.
Torsdag 9. mai kl. 12:00-14:00
Torsdag 13. juni kl. 12:00-14:00
Vi håper vi ser flest mulig, og minner om at tilbudet er gratis, men
at seniorkontakten gjerne tar imot
bekreftelse om du kommer eller ikke
på telefon 415 31375.

Pengestøtte til unge
Barn og unge i Frogn kan søke
pengestøtte hos Ungdommens
kommunestyre (UKS).
Ungdommens kommunestyre i Frogn
er tildelt 150.000 kroner for 2019.
Barn og unge i Frogn inviteres med
dette til å søke om midler fra dette
fondet.
Betingelser for å søke:
• Barn og unge bosatt i Frogn kommune
• Tiltaket det søkes om skal komme
flest mulig til gode

Frogn kommunes frivillighetspris skal
gis til en initiativrik person, en lokal
forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den
enkelte og kommunen. Nominer din
kandidat før 1.mai!
Prisen på kr 10 000 skal synliggjøre
frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode
eksempler på resultater av frivillig
innsats, enten det er over lengre tid
eller i et tidsavgrenset prosjekt. Det
frivillige arbeidet kan være utført
innenfor alle deler av samfunnslivet.
De som kan nomineres er:
• En person/personer, institusjon eller
organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne i Frogn kommune.
• En person, forening eller gruppe
som har bedret trivsel og livskvalitet for andre. Personen må være
bosatt i Frogn kommune.
Nominasjonen kan sendes til: elisabeth.seljevold.fladmoe@frogn.
kommune.no / Kultur og fritid, PB 10,
1441 Drøbak innen 1. mai 2019 - og
må inneholde:
– Kandidatens navn, adresse, alder
og eventuelle andre aktuelle opplysninger
– Begrunnelse for utmerkelsen
– Hvem forslaget til nominasjon
kommer fra - kontaktperson for
juryen.

Har du en 1. klassing?
I år er det besøksdager for nye
førsteklassinger tirsdag 28. og
onsdag 29. mai på barneskolene
i Frogn. Invitasjon med program for
dagene kommer til hjemmene når tiden for gjennomføringen nærmer seg.

Åpne møter på Rådhuset
Kontrollutvalget mandag 29. april
kl. 14.00 i møterommet Fraunar.
Eldrerådet mandag 29. april kl. 16.00
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum fra møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 30. april kl.
17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 30. april kl.
18.00 i kantinen «Kaspers mage».
Ungdommens kommunestyre tirsdag 30. april i møterommet Fraunar.
Tidspunkt, se hjemmesiden.
Hovedutvalget for miljø-, plan- og
byggesaker mandag 6. mai kl. 16.30
i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 7. mai
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Eventuell orientering fra kl. 16.30 (se
hjemmesiden). Innspill/spørsmål fra
publikum kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
8. mai kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 8. mai
kl. 16.30 i møterommet Fraunar. Innspill/spørsmål fra publikum kl. 18.00.
Valgstyret onsdag 8. mai i møterommet Fraunar umiddelbart etter
formannskapsmøtet.
Kommunestyret mandag 13. mai
i møterommet Fraunar.
Kl. 15.00 Foredrag om ny kommunelov v/professor emeritus Jan Fridtjof
Bernt, Universitetet i Bergen
Kl. 16.30 Innspill/spørsmål fra
innbyggerne
Kl. 17.00 Behandling av sakene starter
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
Endringer: Eventuelle ekstramøter
eller endringer i tidspunkt blir annonsert på kommunens hjemmeside.

Et selvkjørende Drøbak

Snart skatepark!

Kommunestyret skal i april ta stilling til om Drøbak
sammen med Ruter skal søke om å delta i et av Europas
største storskala pilotprosjekt for autonom mobilitet
gjennom såkalte førerløse busser.

Jippi! Frogn kommune planlegger å
åpne aktivitetsparken på
Seiersten 1. mai 2019.

EU- prosjektet det søkes midler og deltakelse til er et samarbeid mellom sentrale
aktører innenfor forsking og utvikling
på mobilitet og transport. En deltakelse i
prosjektet vil kunne bidra til å skape bedre
mobilitetsløsninger og forbedret trafikksikkerhet for innbyggerne i Frogn, vil gi
Drøbak eksponering internasjonalt og vil
understøtte Frogns ambisjon om å være en fremtidsrettet og innovativ
kommune, mener utvalg for miljø, plan og bygg.

Det gjenstår noen mindre arbeider som planering av grøntarealer og siste finish av områder
som ikke har latt seg gjøre i vinter. Samarbeid
og kommunikasjon mellom Frogn kommune og
Uteanlegg AS har vært bra og vi har hatt tett
dialog med alle involverte for å oppnå et så
godt resultat som mulig.
Vi ser frem til 1. mai og håper dette blir en park
som blir godt mottatt og brukt.

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

KUNNGJØRINGER
Start
Barnehager

FOLKEBAD
Mandag 15. april til langfredag 19. april
og mandag 2. påskedag

Åpent fra kl. 9-16

17. maikomiteen i arbeid
Planleggingen av 17. maifeiringen er godt i gang for å
sikre at dette blir en fin dag for små og store. 17. maikomiteen og Frogn kommune har utarbeidet en ny rute
for barnetoget som går i Osloveien ned til sentrum.
Osloveien og sentrumsgatene vil bli fysisk sperret i forbindelse med
toget kl. 10 -12. Borgertoget vil ha samme rute som i fjor.
Ruta for barnetoget er:
Ullerudveien – Ullerud helsebygg – Ullerudveien
– Krysset Belsjøveien/Osloveien – Osloveien – Niels
Carlsens gate – Kirkegata – Kroketønna – Havnegata
– Carlsebakken – Storgata – Torget – Bankløkka.

Bli med på vår påskerebus
for hele familien, frem til fredag kl. 14!

Ruta for borgertoget er:
Sjøstjernen, Storgata, Torggata, Niels Carlsensgt,
Kirkegata, Torget, Torggata, Niels Carlsensgt,
Kirkegata, inn i Badeparken.
Mer informasjon om 17. mai, barne- og borgertog
kommer i informasjonsbilaget i uke 20, sammen
med hele programmet for 17. mai.

Frodig Frogn – også i fremtiden
Vi ønsker forslag til tiltak som fremmer idrett, friluftsliv, nærmiljø, trafikksikkerhet, klima
og energi i Frogn. Har du noen tanker, så del dem med oss!
Kommunestyret behandler ny
kommuneplan samfunnsdel for
Frogn 8. april. De fire satsingsområdene; klima og energi,
livskvalitet og folkehelse, stedsutvikling, bolig og nærmiljø og næringsutvikling videreføres – med
målsettinger for hvert område og
strategier for at målene skal nås.
Vi setter oss ambisiøse mål, og
er avhengig av samarbeid, felles
innsats og innspill fra innbyggere,
næringsliv, velforeninger, lag og
foreninger for å gå i riktig retning.
Rådmannen ber nå om innspill til
tiltak som fremmer idrett, frilufts-

liv, nærmiljø og trafikksikkerhet,
eller kan bidra til å redusere klimagassutslipp i Frogn. Vi tar imot
alle typer innspill for at Frogn
skal bli et bedre sted å være. Alt
fra vel gjennomtenkte og planlagte tiltak som lokale lag eller
velforeninger lenge har ønsket å
få gjennomført, til gode ideer du
som enkeltinnbygger ønsker skal
gjennomføres.
Alle innspill vil bli vurdert og ev.
tatt inn i tiltaksplaner for de ulike
områdene;

• Tiltaksplan for idrett, friluftsliv
og nærmiljø
• Tiltaksplan for klima og energi
• Tiltaksplan for trafikksikkerhet
Tiltaksplanene vedtas årlig som del
av kommunens handlingsprogram,
der bruken av kommunale ressurser blir fastsatt. Kommunestyret
vedtar handlingsprogram for
2020-2023 med tilhørende tiltaksplaner i desember i år.
Frist for å komme med innspill
er 10. mai.

Bruk gjerne mal for
innspill
som ligger
på kommunens hjemmeside. Mer
informasjon om vedtatte tiltaksplanene for 2019, kriterier for
prioritering av tiltak, prosessen
fram mot kommunestyrets endelige vedtak av handlingsplanen for
2020-2023, samt ulike tilskuddsordninger finnes på kommunens
hjemmeside. Her finner du også
brev som er sendt til lag og
foreninger i Frogn med oppfordring til å komme med innspill.

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

$

Stolpejakten i Frogn 2019
Velkommen til nytt år med gratis Stolpejakt i Frogn for alle. Dette er en fin måte å oppdage nye steder i
Frogn. Stolpene står ute fra 1. mai til 1. november.
Det er i alt 50 stolper å besøke på
kartene Drøbak Nord og Oscarsborg - Kaholmene. Hver stolpe er
ca en meter høye med nummer,
bokstavkode og en QR-kode for
deg som vil bruke smarttelefon
til å registrere stolpene. For vanskelighetsgradene på stolpene
gjelder:
GRØNN – veldig enkel, kan nåes
med sykkel og rullestol
BLÅ
– enkel
RØD
– medium
SVART – vanskelig

Hver registrerte stolpe gir deg et
lodd i trekningen av premier ved
sesongslutt.
Stolpene kan registreres på to
ulike måter. Enten noterer man
bokstavkodene på stolpene og
registrerer disse på www.stolpejakten.no når du kommer hjem
eller man skanner QR-kodene
på stolpene med «Stolpejakten»
app’en på din mobiltelefon. «Stolpejakten»-app’en lastes ned gratis
fra AppStore eller Google Play til
din smarttelefon. Der finner du
kart, skanner mm.
For mer informasjon:
www.stolpejakten.no

Stolpejakt Oscarsborg

Stolpe

Beskrivelse

1

Byste

4

Ende gangbro

2
3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Badehus
Veikryss

Fergeleie
Sti

Stein, NØ

Festningsverk
Vann, S
Port

Anker

Innkjøring
Sti

Stikryss, N
Stikryss

Hushjørne
Slette, S

Festningsverk
Lysløype

Festningsverk
Sti

Pistolbane, Ø
Skole, N

Rådhus, Ø

Kode

Stolpe

Beskrivelse

29

Bygning, N

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Ur, Ø
Pytt

Kanon
Tre

Kanoner, S

Inngangsparti
Pytt, S

Stikryss

Flaggsted
Hotell
Sti

Slette, Ø
Holme

Skyteskår
Strand
Ruin

Plass

Trapp

Skrent

Lysning
Pytt

Gjære
Gård

Stabbur

Inngangsparti

Stolpejakt Seiersten nord

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

Kode

BIBLIOTEKET
14. mai: Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00.
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
15. mai: Språkkafé kl. 19.00
Påskeåpningstider:
Mandag 15. april: 09.00 – 15.00
Tirsdag 16. april: 09.00 – 15.00
Onsdag 17. april – mandag 22. april: Stengt
Vanlig åpningstid fra tirsdag 23. april

Faste aktiviteter:
8. april: Jakten på det digge liv: Nettbrettkurs
kl. 10.30 – 12.30. Lær deg å bruke nettbrettet
ditt! I samarbeid med Frogn Frivilligsentral.
9. april: Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00.
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
10. april: Krimlunsj med presentasjon av krimbøker
av personale. Ta
med matpakke, vi
serverer kaffe/te
og gode lesetips til
påsken. Kl. 13.00.
Språkkafé kl. 19.00. Frogn historielag møtes
uten slekt og data kl. 17.00-19.00
12. april: Jan-Kåre Øien presenterer sin nye bok
Marihønas bok om biller og edderkopper.
Kl. 11.00. Begrenset antall plasser.
Påmelding for store grupper.
23. april: Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00.
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
24. april: Språkkafé kl. 19.00
30. april: Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00.
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00
2. mai: Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00.
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
3. mai: Bokkafé kl. 13.00
6. mai: Trygg på nett: Datasikkerhet v/ Helene
7. mai: Åpen barnehage kl. 09.30 – 12.00.
Datahjelpen kl. 10.00 – 12.00.
8. mai: Språkkafé kl. 19.00. Frogn historielag
møtes uten slekt og data 17.00-19.00

Ukentlig:
Språkkafé: Hver onsdag har vi språkkafé. Her
møtes innvandrere fra mange land og nordmenn
til en hyggelig prat over en kopp kaffe eller te.
Kl. 19.00.
Datahjelpen: Hver tirsdag finner du Datahjelpen
på biblioteket kl. 10.00 – 12.00. Der kan du få
hjelp til PC, nettbrett og smartelefon, innlogging
og apper. Frivilligsentralen er i regi av Frogn
Frivilligsentral
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.
1 -2 ganger månedlig:
Lesesirkel: På første torsdagen i måneden har vi
lesesirkel. Åpen for alle, men det er påmelding.
Kl. 19.00
Advokatvakt: Få en halv times gratis konsultasjon med en advokat. Påmelding. Kl. 17.00 – 19.00
Tannlegevakt: Få en halv times gratis konsultasjon med en tannlege (ingen behandling).
Påmelding. Kl. 17.00 – 19.00
Bokkafé: Første onsdagen i måneden inviterer vi
til en bokkafé hvor vi presenterer en god bok, en
kopp kaffe og noe lett å bite i. Kl. 13.00
Eventyrstund: Vi leser, forteller og ser i billedbøker sammen. Åpen for alle, store grupper må melde seg på. Siste fredagen i måneden kl. 10.30.
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.

God påske!
LEDIGE STILLINGER
Tiltredelsesdato: 1. oktober 2019
Lønnsplassering: I henhold til gjeldende tariff og avtaler.
Kontaktperson: Kommunalsjef Olav
Neander, tlf 456 61685
Søknadsfrist: 1. mai 2019
Frogn kommunes verdier: Respekt,
Raushet, Engasjement, Profesjonell
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.

Følg oss!
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!

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 14. mai 2019

Frogn kommune er på
Facebook, Instagram og
Snapchat (skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!
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Enhetsleder Frognskolen
Vil du bli skolesjef i en av landets beste skolekommuner? Enheten består
av seks kommunale grunnskoler som
er blant landets beste når det gjelder
resultater for elevenes faglige og sosiale læring.
Enhetsleder for Frognskolen er med i
kommunens ledergruppe og rapporterer direkte til rådmannsnivået. Enhetsledere i Frogn har personal- økonomifag- og resultatansvar for enheten.
Arbeidssted: Rådhuset
Kvalifikasjoner: Relevant skolefaglig
utdanning, lederutdanning, erfaring
fra skoleområdet, kommunal ledererfaring og dokumenterte resultater som
leder, erfaring med økonomistyring
og strategisk utviklingsarbeid mv

