Hurra for 17. mai!
Endelig, etter to år med restriksjoner, kan vi i år
feire 17. mai slik det skal feires! Fullt program
over alt det som skjer i hele kommunen på
nasjonaldagen finner du på neste side.
Frogn kommune gratulerer med dagen!

Flyktningene ønskes
velkommen til Frogn
Frogn kommune har sagt ja til å ta imot 110 flyktninger i 2022.
Sammen med innbyggere og frivillige er vi klare til å ta imot
ett så stort antall på best mulig måte.
Etter krigen brøt ut i Ukraina har mange innbyggere i Frogn tatt kontakt med
kommunen og tilbudt boliger og husrom til flyktningene. Flere har meldt at
de kan bistå som frivillige, eller med klær og utstyr. Samtidig jobber enhetene
i kommunen sammen, og har kartlagt kapasiteten for å levere gode tjenester
raskt til de nye innbyggerne som kommer.
Les mer om hvordan vi tar imot flyktningene og alt arbeidet som
gjøres i Frogn på side 5.

Les mer om:
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Endelig – 17. mai med de samme verdiene og tradisjonene! Vi skal verdsette vårt demokrati, og hylle
de som har gjort en innsats for landet vårt. Og spise pølser og is – og vinke til russen.
Mot himmelen heises flagg ved flagg av speiderne, taler og
kransenedleggelser, sang og korpsmusikk, barnetog og borgertog.
17. mai vitner om vår, håp, kjærlighet, nasjonalromantikk og alvor.
Også beskrivende for vår situasjon – i en krevende hverdag der vi
nå håper og lengter etter sol, varme og fred.

MORGENPROGRAM
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 ved Frognspeideren ved alle kommunale flaggstenger.
Nasjonalsangen ved Drøbak musikkorps og
Drøbak mannskor.
Appell og blomsternedleggelse ved bysten av
Christian Magnus Falsen: Kjell Engebretsen.
Kl. 08.15 Badeparken
Taler og blomsternedleggelser ved
• Niels Carlsens byste: Cesilie Tanderø
• Oberst Birger Eriksens byste: Per Egil Grimstad, kommandant Oscarsborg Festning
• Minnesmerke over falne fra og i Frogn
under 2. verdenskrig: Fredrik Fjeldstad
Sang ved Drøbak mannskor og spilling ved
Drøbak Musikkorps.
Frogn kommune streamer morgenprogrammet direkte på facebook mellom
kl. 08.00 og ca. kl. 0845 på https://www.
facebook.com/frognkommune

PROGRAM FOR DAGEN
Ungdomsaktiviteter: Seiersten ungdomsskole kl. 08.15–10.00: 17. mai-frokost for
tidligere og nåværende elever ved Seiersten
ungdomsskole, Dyrløkke ungdomsskole og
Drøbak Montessori ungdomsskole.

BARNETOGET –
AVGANG KL. 10.00
Kl. 09.40: Oppmøte skoler på buss-snuplass
på Seiersten.
Kl. 10.00: Oppmøte barnehager på parkeringsplass syd for Frogn rådhus.
Møt opp i god tid før toget går!
Russen kan gå bakerst i toget. Buss/bil ikke
tillatt.
REKKEFØLGE BARNETOGET
Flaggborg/speider
17. mai-komiteen
Drøbak-Frogn Skolekorps
Dyrløkkeåsen skole
Seiersten ungdomsskole
Montessori barne- og ungdomsskole
Drøbak Musikkorps

Kjære alle i bygda vår – på vår nasjonaldag i rødt, hvitt og blått –
ta vare på hverandre og nyt dagen på din måte. Gratulerer med
dagen!
Hilsen 17. mai komiteen 2022, Frogn kommune

Sogsti skole
Drøbak skole
Heer skole
Hjelpekorpset
Montessori barnehage
Lindebakken barnehage
Sogstieika barnehage
Ullerud barnehage
Tertitten barnehage
Heer Grendehus barnehage
Dyrløkkeåsen barnehage
Bjerkeveien barnehage
Heer barnehage
Trollberget barnehage
Solgry barnehage
Drøbak Trommedamer
Rute:
Buss-snuplass på Seiersten, Ullerudveien,
rundt Helsebygget, ned Ullerudveien, ut i
Osloveien, Niels Carlsensgt., Kirkegata,
Kroketønna, Havnegata, Carlsebakken,
Storgata, Torget, Wienerbrødskjæringa,
Bankløkka.
Barnehagene går ned Grandeveien og
henger seg på barnetoget i Osloveien etter
at skolene har gått runden opp til Helsebygget på Ullerud. Ved Bankløkka tar barnehagene oppstilling langs Kirkegaten, da det
ikke er plass til alle på Bankløkka.

ETTER BARNETOGET
Fellessang på Bankløkka: «Ja, vi elsker»
med Drøbak Musikkorps
Kl. 11.30 Showkonsert i Badeparken
med Drøbak-Frogn skolekorps
Kl. 12.00 Kongesalutt fra Oscarsborg
festning, 21 skudd
Kl. 12.15 Gudstjeneste, Drøbak kirke
ved kapellan Camilla Kofoed-Steen.

• Dagens tale ved Russepresident Mia Isabel
Bernardo.
• Underholdning ved Paulin Voss.
• Utdeling av premier til de tre beste innslagene i Borgertoget ved ordfører Hans
Kristian Raanaas.

PROGRAM PÅ SKOLENE
Dal skole
Kl. 12.00 Buss fra skolen og til Brevik brygge
Kl. 12.30 Barnetog fra Brevik brygge til skolen
Kl. 13.15 Tale for dagen.
Kl. 13.30 Bodene åpner. Leker for barna.
Kl. 15.30 Loddtrekning
Med forbehold om endringer i programmet
Drøbak skole: Kl. 11.30–13.30: Det blir salg
av pølser, is, kaker, brus og kaffe/te. Leker for
barna og lotteri.
Drøbak Montessori skole: Etter barnetoget
til kl 14.00: Leker, sang og taler av elevene.
Grillmat, i tillegg av salg av kaffe, saft, pølser,
is og kaker og popcorn. Arrangementet er
åpent for alle!
Dyrløkkeåsen skole: Kl. 13.00–15.00: Underholdning, leker for barna, salg av pølser, is,
brus, kaffe, kaker og vafler. Loddsalg.
Heer skole: Kl. 13.00–15.00: Spill, salg av
kaffe/kake/is, basar og tale.
Sogsti skole: Kl 13.00–15.00: Leker, loddsalg
og hyggelig samvær. 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/Sondre Svalastog,
Nesodden Bygdeungdomslag.Barneleker.

ETTERMIDDAGSPROGRAM
Borgertoget – avgang kl. 16.30
Kl. 16.00 Oppmøte i gjestehavna (Sjøstjernen). Russen møter på bussholdeplassen
på Lehmannsbrygga. Borgertoget går opp
Storgata, Torggata og Niels Carlsens gate før
det avsluttes ved scenen i Badeparken.
Konferansier: Cathrine W. Langlie.
• Drøbak musikkorps spiller nasjonalsangen.

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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Kjære alle sammen – gratulerer med dagen!

KUNNGJØRINGER
Våropprydding i hagen
Har du ryddet i hagen? Har du
mye hageavfall du vil bli kvitt,
men vet ikke helt hvor du skal
kaste det?
• Vanlig hageavfall, som gress og
lauv, greiner og gamle juletrær,
kvist og kvast – fra de fleste arter
– kan leveres til Follo Ren sin
gjenvinningsstasjoner på Bølstad
eller Teigen. Hver husstand har en
kvote på 10 klipp og kan levere
inntil 3 m3 hver gang.
• Store røtter, stein og grovt hageavfall, samt impregnert tre eller
asfalt kan leveres på Bølstad.
• Follo Ren har også en egen ordning for henting av hageavfall.
Les mer om tilbudene her: https://
folloren.no/

Pass på hagerømlingene
Flere arter som er vanlig forekommende i hager og parker
kan gjøre stor skade på biologisk mangfold i norsk natur
dersom de forviller seg ut av
hagene. Vi kaller dem «hagerømlinger».
Skaden kan skje ved at de utkonkurrerer sjeldne og truete arter, overtar
store arealer, endrer jordsmonnet
eller fører til erosjon. Eksempler
på slike arter er lupin, gravmyrt,
parkslirekne, kanadagullris og
kjempespringfrø. På kommunens

andre plantedeler og jord som kan
inneholde dette bør pakkes i tette
poser eller søppelsekker før de
fraktes bort. Det er en egen container for levering av hagerømlinger
på kvistmottaket og hagerømlinger
skal levers på anvist plass på gjenvinningsstasjonene. Avfallet blir
levert til forbrenning, i motsetning
til annet hageavfall som blir kompostert. God vår!
hjemmeside kan du også lese mer
om hagerømlinger og hvordan de
ulike artene kan bekjempes.
Forbud mot dumping
Det er ulovlig å selge og å plante
disse ut i hagen. Har du allerede
slike arter i hagen kan du beholde
dem, men du må sørge for å holde
dem innenfor hagegjerdet på en
slik måte at de ikke spres. Du kan
ikke dele og gi bort slike planter, og
planter og plantedeler som fjernes
må selvsagt ikke dumpes i naturen.
Det siste gjelder også annet hageavfall.
All dumping av hageavfall i
naturen regnes som forsøpling,
og er forbudt både i henhold til
forurensingslov og naturmangfoldlov.
Håndtering og levering av
hagerømlinger
Hva gjør du så med hageavfall fra
hagerømlinger? Både røtter, frø,

Offentlige toaletter
sommer ’22
Her finner du oversikt over
Frogn kommunes offentlige toaletter i vår/sommer-sesong 2022.
Offentlige toaletter på strendene er
åpne i perioden 1. juni–31. august.
• Skiphelle (ett toaletthus åpnes
tidligere, dato ikke satt ennå)
• Elleskjær
• Spro

• Brevik
• Slora
• Parrstranda (åpen 17. mai og
helgene i uke 20 og 21 *hvis pent
vær*)
• Nordstranda i Husvikveien åpen i
perioden 15. april–15. september
Offentlige toaletter i sentrum
og i andre deler av kommunen:
• Torget 1: åpen hele året
• Båthavna: åpen hele året
• Gjestehavna: ett publikumstoalett
åpent hele året
• Museet: åpen hele året
• Parkkafeen: åpen i perioden
1. april–15. oktober
• Vindfangeren: åpen, stenges
15. oktober
OBS! Frogn kommune rengjør ikke
toalettene på Torkildstranda. Spørsmål vedr. dette toalettanlegget må
rettes til Galleri Finsrud.

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!

Klar for Stolpejakt?
Velkommen til nytt år med gratis Stolpejakt! Stolpejakt er en fin måte å oppdage nye
steder i kommunen vår. Stolpejakt er dessuten en godt egnet mosjonsform som bidrar
godt til folkehelsen. Planlagt oppstart fra lørdag 1. mai for de første kartområdene.
Drøbak Frogn Idrettslag tilbyr i
samarbeid med Frogn kommune,
Verneforeningen gamle Drøbak
og Frogn historielag, stolpejakt til
befolkningen for femte år på rad.
Sesongen 2021 med 100 stolper i
Drøbak, på Knardal, Sogsti, Heer og
på Oscarsborg ble en kjempesuksess
med oppunder 8.000 deltagere.
Deltagelse er gratis og et utmerket
tilbud til alle alderstrinn.
I år vil tilbudet bli på fire kart hvor
vi vil ha plassert ut 100 stolper. Det
vil i år være stolper både i Drøbak
Sentrum Øst, Dyrløkke, Ekeberg
Vest og Kaholmene (Oscarsborg).
I tillegg har våre nærområder i
Nordre Follo, Nesodden og Ås også
i år flotte tilbud. Vi prøver også å få
til et sykkelkart fra høsten av, men
dette er fortsatt ikke helt avklart.

Stolpejakten egner seg for alle
aldre og vi har hatt med utøvere
fra 1 til godt over 90 år i de årene
vi har holdt på. Mange av stolpene
har tilknyttet en historie fra tidligere tider knyttet til stedet man står
på. Stolpejakten.no er nasjonalt
og trekker stolpeturister fra hele
landet og er man ivrig kan man
også dra til andre områder å finne
flere stolper. Stolpene skal stå ute
fra mai og frem til november.
Hver stolpe er merket 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
Man laster ned en egen app:
«Stolpejakten» og bruker den til å
scanne stolper du besøker. «Stolpejakten»-app’en lastes ned gratis fra
AppStore eller Google Play til din
smarttelefon. Der finner du kart,
skanner mm. Alternativt kan man
notere bokstavkodene på
stolpene og registrerer disse på
www.stolpejakten.no. Papirkart
vil også være tilgjengelig for
utskrift eller for utdeling på blant
annet Turistkontoret.
For mer informasjon om
Stolpejakten i Frogn: www.dfi.no
Lykke til med stolpejakten!

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!

KUNNGJØRINGER
Ta med søpla di hjem!
Det er mye hyggeligere å komme til parkene og strendene i
kommunen vår, uten å bli møtt
med søppel. Kommunen setter inn
ekstra ressurser hver sommer for å
håndtere søppel og vi har rutiner
for tømming av alle søppelkassene i
kommunen. Vår bønn til deg er: Ta
med deg søpla di hjem! Gjør oss en
tjeneste ved ikke å sette igjen søppel dersom en søppelkasse er full.
Vi ønsker å skape en god holdning i
Drøbak – vi må ta vare på omgivelsene våre, vi forlater stranda slik vi
selv ønsker å finne den og vi tenker
på fugler og naturen som ikke
tjener på plastavfall og annet som
ligger igjen etter oss.
Bruk plukkeboksene
Å plukke søppel når du er ute på
tur er en fin måte å gjøre en innsats
for miljøet på. Etter initiativ fra
elever ved Seiersten ungdomsskole
gjennom faget «Innsats for andre»,
er det satt opp plukkebokser med
små ryddeposer langs strender og
turstier. Vi håper det er et tilbud
mange vil bruke når de går tur!

Norges største aktivitetskampanje: Bli med!
Aktivitetskampanjen «Sykle til jobben» er gratis for
alle i Frogn! Enten
du er innbygger
eller har arbeidsplass i Frogn inviterer vi til gratis
deltakelse.
Kampanjen har som mål å få flest mulig i aktivitet. Under kampanjen registrerer deltakerne
ALL sin fysiske aktivitet. Det vil si at det ikke bare er sykling som teller. Man kan delta individuelt
eller som et lag på maksimalt fem personer sammen med venner eller kollegaer. Selv om du er
pensjonist eller av andre grunner ikke er i jobb, kan du fortsatt delta.
Dette er en lavterskel, sosial, miljøvennlig, unik og morsom konkurranse. Alle som melder seg på
og registrer aktivitet er med i trekningen av premier som blant annet sykler, turer og treningsutstyr! Konkurransen er i gang, men det er ikke for sent å melde seg på! Kampanjen pågår frem
til 18. juni, så du kan stadig være med i trekningen av flotte premier.
Bli med i konkurransen, og inviter med venner, kolleger og bekjente på ditt lag! Les mer og meld
deg på her: https://www.sykletiljobben.no/

Pengestøtte til ungdom
Trenger du eller foreningen din pengestøtte? Nå har du sjansen! Barn og unge i Frogn kan nå
søke om pengestøtte hos Frogn ungdomsråd.
Ungdomsrådet i Frogn er tildelt 150.000 kroner for
2022, og 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
• Søknaden må være spesifisert og godt begrunnet

Politiske møter
på rådhuset
Møtene på Rådhuset er åpne for
publikum. Møtene i kontrollutvalget, hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret streames på
Frogn kommunes hjemmesider.
Møtedokumentene er tilgjengelig
på hjemmesiden.
Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 2. mai
kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Se møteinnkallingen på hjemmesiden for
eventuelle befaringer i forkant.
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester mandag
2. mai kl. 17.30 på møterommet «Filisterkroken». Eventuelle orienteringer fra kl. 16.30. Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og

innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 3. mai kl. 17.30 på
møterommet «Fraunar». Eventuelle
orienteringer fra kl. 16.30.
Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
3. mai kl. 15:00 på møterommet
«Filisterkroken».
Formannskapet onsdag 3. mai
kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 9.
mai kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Se innkallingen på hjemmesiden for eventuelle orienteringer. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.
Kontrollutvalget onsdag 1. juni
kl. 14.00 på møterommet «Filisterkroken».

Søknadsfrist for Ungdomsrådsmidler 2022 er 6. mai
2022. Fordeling av midler vil skje i ungdomsrådets
møte 8. juni.
Søknaden sendes: Frogn ungdomsråd v/politisk
sekretariat, Frogn kommune, Postboks 10, 1441
Drøbak eller e-post: politisketjenester@frogn.kommune.no

Eldrerådet tirsdag 7. juni kl. 16.00
på møterommet «Fraunar». Spørsmål og innspill fra innbyggerne
kl. 16.00.
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse tirsdag 7. juni
kl. 17.00 på møterommet «Filisterkroken».
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 7. juni kl.
18.00 på møterommet «Fraunar».
Ungdomsrådet onsdag 8. juni kl.
09.00 på møterommet «Fraunar».
Hovedutvalget for miljø-, planog byggesaker mandag 13. juni
kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00. Se møteinnkallingen på hjemmesiden for
eventuelle befaringer i forkant.
Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester mandag
13. juni kl. 17.30 på møterommet
«Filisterkroken». Eventuelle oriente-

ringer fra kl. 16.30. Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål
og innspill fra innbyggerne
kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst og
kultur tirsdag 14. juni kl. 17.30 på
møterommet «Fraunar». Eventuelle
orienteringer fra kl. 16.30.
Se møteinnkallingen på hjemmesiden. Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Administrasjonsutvalget onsdag
15. mai kl. 15:00 på møterommet
«Filisterkroken».
Formannskapet onsdag 15. juni
kl. 16.30 på møterommet
«Fraunar». Spørsmål og innspill fra
innbyggerne kl. 18.00.
Kommunestyret mandag 20. juni
kl. 16.00. Se innkallingen på hjemmesiden for eventuelle orienteringer. Spørsmål og innspill fra innbyggerne kl. 18.00.

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

Frogn tar imot flere flyktninger
Da kommunestyret i Frogn vedtok mottak av 110 flyktninger i 2022 var det i visshet om at de som
kommer vil bli godt tatt imot. Et stort apparat er satt i gang i kommunen for å kunne levere gode
tjenester til dem som er drevet på flukt fra sitt eget hjemland.
Flyktningtjenesten i NAV Frogn koordinerer bosettingsarbeidet, og sørger for at alle
involverte får nødvendig informasjon for å
kunne levere likeverdige og gode tjenester
til alle som kommer. Spørsmålene er mange:
Hvor raskt kan de nyankomne barna få et
godt tilbud i skole og i barnehage? Har vi boliger nok? Har vi kapasitet hos fastlegene? Er
vi rustet for å ivareta fysisk og psykisk helse
hos de som kommer? Hvor raskt kan de som
ønsker det komme i gang med norskkurs, arbeid eller studier?
Bosettingsteamet i NAV klargjør nå boliger
i samarbeid med private utleiere. Medio april
er 13 boliger allerede besøkt, og 14 venter på
befaring. Utleiere står klare med åpen dør og
venter på de første ankomstene. Boligkontoret i Frogn stiller også kommunale boliger til
disposisjon for bosetting, men flyktningtjenesten har god erfaring med å bosette flyktninger i private boliger. Det kjennes godt å
møte rause utleiere i gode nabolag. Det er de
nyankomne selv som blir leietakere og som
etter hvert vil kunne betale husleien selv når
de får en høy nok inntekt. Frem til det er det
NAV som betaler husleien etter lov om sosiale tjenester og som står som garantist. Alle
nyankomne flyktninger får boveiledning og
økonomisk veiledning fra NAV så lenge de
har behov for det. Flyktningtjenesten henter

og viser rundt i nærområdet, har gjennomgang av bolig og bistand til nødvendige innkjøp. De neste dagene er det tett oppfølging
der flyktningtjenesten bistår i søknad om skoleplass, barnehageplass, MinID, bankkonto,
flyttemelding og gir nødvendig informasjon
om det norske samfunnet. Ved samtykke formidles det kontakt med frivilligheten.
Flyktninghelseteamet i Frogn kommune
er opprettet for å ivareta fysisk og psykisk
helse, smittevern, tuberkulosetesting, vaksinasjonsstatus og informere om helsetjenestene i kommunen og det norske helsesystemet.
Alle nyankomne flyktninger som befinner seg
i Frogn med eller uten vedtak om oppholdstillatelse får samtaler og oppfølging av flyktninghelseteamet som sørger for at de får den
helsehjelpen de har behov for, søker fastlege,
og sørger for god informasjonsflyt dersom
det er behov for reseptbelagte medisiner eller
rask henvisning til spesialisthelsetjenesten.
Kvalifiseringsteamet i flyktningtjenesten
kartlegger de nyankomnes kompetanse og
ønsker. De tilbyr karriereveiledning i samarbeid med veiledningssenteret i Follo, søker
inn til norskopplæring og introduksjonsprogram ved Ås læringssenter. Programmet inneholder arbeids- eller utdanningsrettede tiltak
tilpasset den enkeltes kompetanse og behov.

Fakta om flyktningmottak
Frogn kommune tar imot
flyktninger hvert år. I 2022 var
det opprinnelig vedtatt å bosette
20. På grunn av krigen i Ukraina
har millioner av mennesker blitt
drevet på flukt, og Utlendingsdirektoratet anslår at 30 000 av
disse vil komme til Norge i løpet
av 2022. Pr 09.04.2022 har 10 753
personer fra Ukraina søkt om beskyttelse i Norge (kilde: Statistikk
om Ukrainasituasjonen - UDI).
4702 av disse har fått kollektiv
beskyttelse mens resten venter på
vedtak.
Hvorfor tar det så lang tid før
de kommer til kommunen?
Personer på flukt som kommer
til Norge må først registrere seg
hos politiet. Politiet foretar IDkontroll og registrerer søknad
om beskyttelse. Søknaden skal
behandles av UDI. Flyktninger
fra Ukraina kan søke kollektiv

beskyttelse. Det betyr at UDI gjør
en gruppevurdering istedenfor
en individuell vurdering av hver
enkelt sak. De fleste oppholder
seg på et asylmottak i søknadsprosessen. Det er mulig å oppholde seg hos familie etter avtale om
alternativ mottaksplass.
UDI fatter vedtaket om beskyttelse og oppholdstillatelse i Norge.
Etter dette foretas det en bosettingssamtale der det kartlegges
om det er spesielle hensyn som
bør ivaretas ved bosetting og valg
av bosettingskommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
sender så en forespørsel til kommunen om å bosette personen.
Prosessen i UDI og IMDI tar tid,
og vi er kjent med at det har vært
oppe i en måneds ventetid for
registrering på Råde mottakssenter. Frogn kommune står klare
sammen med innbyggerne til
raskt å ta imot de som kommer.

Celine Randers (t.h.) fra NAV og Gro Paulsen
i Frivilligsentralen etter ett av flere informasjonsmøter som er avholdt for dem som ønsker
å bidra i flyktningmottaket i forbindelse med
krigen i Ukraina.

Medbrakt dokumentasjon på erfaring og utdannelse oversettes og sendes til godkjenning
hos NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i
utdanningen). Markedsteam og jobbespesialister i NAV bistår i den arbeidsrettede oppfølgingen.

Frivillige – sammen for Frogn
Frivillighetens år har gitt humanitære foreninger en pangstart
for et godt samarbeid når det gjelder å stå sammen for Frogn.
Lions, Røde Kors, kirken i Drøbak/Frogn, Frelsesarmeen, Kiwanis
og Frivilligsentralen har alle forskjellige styrker, og når krigen
i Ukraina startet, var det aldri tvil om at dette var noe vi skulle
samarbeide om. Med Frogn Frivilligsentral med sin kommunale
forankring er det en naturlig overgang og fin informasjonsflyt
mellom administrasjonen i Frogn og frivilligheten.
I Frogn er det NAV flyktningtjenesten som er første kontaktpunkt for flyktningene og står for alt det praktiske. Det frivillige
derimot skal stå for det mellommenneskelige; ting man ikke
trenger, men som er viktig likevel. Frogn kommune har tatt
imot flyktninger i mange år. Tilbakemeldingen på den frivillige
innsatsen har vært god. Mange fine menneskemøter har funnet
sted. Trygghet, gjensidighet og vennskap på tvers har oppstått.
De som har flyktet/flyttet til oss har blitt en naturlig del av vårt
miljø. Det som er forskjellen nå fra tidligere er at vi nå skal ta
imot så mange samtidig.
Frivilligheten har vært overveldende. Mange
vil hjelpe. Frelsesarmeen har åpnet døren for
den første kontakten og innsamling og organisering av klær fra lokalsamfunnet. Kiwanis
har bidratt med «startpakker» for kjøkken
med kopper, tallerkener og kjeler. Vi er takknemlige for innsatsen til Frogn befolkning for
at de ønsker våre nye innbyggere velkommen.

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

BIBLIOTEKET

Datahjelpen tirsdag 3., 10.,
24. og 31. mai: Har du problemer med å finne frem på nettet?
Med PC, mobil, apper eller innlogging? Du får hjelp på biblioteket.
Kl. 11.00 – 13.00
Bokkafé onsdag 4. mai og
1. juni: Den første onsdagen i
måneden serverer vi en god bok
med en kaffetår/te og litt småsnacks til. Kl. 13.00-13.30.
Språkkafé onsdag 4., 11., 18.,
25. mai: Er du ny i landet og ønsker å bli bedre til å prate norsk?
På kaféen møtes innvandrere
og språkverter for å snakke med
hverandre, og sammen øver dere
på det norske språket. Kl. 18.00 –
19.00.
Bokbad lørdag 7. mai: Historiker og forfatter Mona Ringvej
kommer til biblioteket for å snakke om «Landet mot nord» Hun vil
bli bokbadet av bibliotekar Fredrik Elfstrand. Kl. 12.00-13.00.
Veiledningstjeneste for hørselshemmede torsdag 12. mai:
Kl. 17.00 – 19.00.
Advokatvakt onsdag 18. mai:
På biblioteket kan du få inntil 30
minutter gratis konsultasjon med
en advokat. Kontakt biblioteket
for påmelding. Kl. 16.00–18.00.
Åpen lesesirkel torsdag
26. mai: Lesesirkel på biblioteket
med samling den siste torsdagen
i måneden. Ledet av bibliotekar
Fredrik Elfstrand. Ingen påmelding og åpent for alle. Kl. 18.00–
19.00. Følg med på hjemmesiden
vår frogn.folkebibl.no, eller på
Facebook for oppdateringer på
hva som skjer på biblioteket.

www.bolgenbad.no

Åpningstider:
Mandag/tirsdag/fredag 09.00–
15.00
Onsdag/torsdag 09.00–19.00
Lørdag 10.00–14.00
MERK: På hverdager er det
selvbetjent mellom kl. 09.00
og 11.00. Skrankene er betjent
fra kl. 11.00.
Åpningstider i sommer:
(1. juni – 31. august)
Mandag -fredag 09.00–15.00
Lørdag 10.00–14.00
Biblioteket er stengt følgende
dager: Tirsdag 17. mai, torsdag
26. mai, lørdag 4. juni og mandag
6. juni.
Bøker kan leveres i luken i bakdøren når biblioteket er stengt.

Podcast
Vi har startet vår egen podcast på biblioteket. Den heter
«Boksnakk på Frogn bibliotek
og du finner den på de fleste
podcast-plattformer. I denne
podcasten snakker vi om og diskuterer både nye og gamle bøker,
forfatterskap, kommer med boktips, litt om lokalmiljøet og hva
som skjer på biblioteket fremover.

Sommerles

Sommerles.no er en digital
lesekampanje for 1.–7. klasse
som varer fra 1. juni til
31. august. På sommerles.no kan
du registrere bøkene du leser,
samle poeng, få kule premier og
lesetips, lese den eksklusive Sommerles-fortellingen, løse oppgaver
og følge med på hva vennene
dine leser! Vil du vite mer?
Se altom.sommerles.no.

Aviser og tidsskrifter
på nett
Biblioteket gir deg tilgang
til tusenvis av aviser og blader på nett gjennom appen
Pressreader. Last ned appen
Pressreader. Koble deg opp mot
bibliotekets trådløse nett, gå inn
på appen og du er i gang! Du får
også tilgang til avisene og tidsskriftene ved å logge deg inn på
din side på vår hjemmeside, gå
inn på «Våre tjenester: Tidsskrifter og aviser» eller «Biblioteket
fra A-Å: Digitalt tilbud. Klikk på
linken som ligger nederst i bildet.
Sees kun når du er innlogget.

Les e-bøker
Bookbites og Libby: Lån, les eller
hør e-bøker. På Bookbites finner
du norske bøker, på Libby engelske. MERK: Det er kommet en ny
versjon av Bookbites. Denne må
lastes ned. Alle lån og reserveringer fra den gamle appen skal
komme opp i den nye.

Facebook: @DrobakFrognSkolekorps

Prøv
korps!

«Bli-kjent-kveld»

Vi heier på korps, for
korps er gøy! I disse
dager er det rekrutteringskonserter rundt på
alle skolene, hvor korpsmusikantene spiller en
liten konsert og presenterer de forskjellige
instrumentene.

m/ instrumentprøving

Mandag 30.mai 18.00
Dyrløkkeåsen skole
(Musikkrommet)

Velkommen

For spørsmål kontakt oss på

dfsk.skolemusikk@gmail.com

Drøbak/Frogn skolekorps og Frogn kulturskole har i mange år
hatt et tett og godt samarbeid. Mandag 30.mai kl.18.00 inviterer
vi til åpen dag på musikkrommet på Dyrløkkeåsen skole. Her kan
alle som har lyst komme innom, og prøve å spille de forskjellige
instrumentene og få mer informasjon om det flotte skolekorpset
vårt! Dersom du vil begynne, så vil du få spilletime med kulturskolelærer i tillegg til korpsøvelsen.
Vel møtt mandag 30. mai kl.18.00!
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