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Uke 21

KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Fiber-prosjekt Lierne 2015-2017, Ferdigbefaring uke 24
NTE skal foreta en ferdigbefaring på traseene til Fiber-prosjektet 2015-2017 i uke 24
og 25, sammen med E-nor og Statens vegvesen.
Dersom det er grunneiere eller andre som ikke er fornøyd med oppussing etc etter
gravearbeidene, så ta kontakt med anders.owesen@nte.no på mail eller på telefon 91
62 00 26, snarest eller senest i uke 23, slik at dette kan sjekkes ved ferdigbefaringen
påfølgende uke.
Rådmannen

MØTEDATO MOTORFERDSELSUTVALGET
Møte 20. juni 2018

Frist for innlevering av søknad: 11. juni 2018

Møte 18. juli 2018

Frist for innlevering av søknad: 9. juli 2018
Plan- og utviklingsetaten

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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LEDIG FAST STILLING SOM VERNEPLEIER I 80 % VED SØRLI
BARNEHAGE
I Lierne Kommune er det ledig stilling som vernepleier i inntil 80 % stilling ved Sørli
barnehage fra 1. august 2018. Stillingen er knyttet til vedtak om spesialundervisning.
Arbeidsoppgaver:
Stillingen vil i hovedsak omhandle oppfølging av barn med spesielle behov i
barnehagen.
Kvalifikasjoner:
Det er ønskelig med 3-årig høgskoleutdanning som vernepleier.
Personlig egnethet til å sette seg inn i barnets utfordringer og evnen til å samspille med
barn, familie og øvrig personale vil være avgjørende. Både formell kompetanse og
realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper.
Personlige egenskaper:
- Godt humør
- Tydelig voksenperson med klare grenser
- Være løsningsorientert
- Gode samarbeidsevner
- Har fokus på det beste i barnet, ser barnets behov og utviklingspotensiale
Spørsmål kan rettes til styrer Agnes Hanssen, tlf. 74 34 35 78 eller
oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73.
Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest ved
tilsetting.
Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens
hjemmesider www.lierne.kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være
fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.
Søknadsfrist 10.06.18.

----------------------------------------------------------------------------------------

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Ingen gudstjeneste i Lierne
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LIERNE KOMMUNE

MØTEPLAN 2. halvår 2018

Vedtatt av Formannskapet i møte den 15.05.2018

KOMMUNESTYRET

JULI

AUG

SEPT

OKT

-

-

06.

25.

NOV

DES

29.

13.

øk.sem

FORMANNSKAPET

-

21.

11.

02.
24.
30.

06.
20.

10.

ELDRERÅDET

-

28.

-

22.

-

06.

RÅD FOR
FUNKSJONSHEMMEDE

-

-

25.

-

-

06.

UNGDOMSRÅDET

-

-

09.

21.

-

02.

FOLK OG LIVSKVALITET

-

-

04.

24.

-

04.

LAG OG FORENINGER
TERRENGLØP VED FOTBALLBANA I SØRLI
Vi ønsker velkommen til terrengløpkarusell med ulike distanser, fire kvelder i mai og
juni.
Sett av disse datoene på kalenderen allerede i dag: Tirsdag 15. mai, tirsdag 29. mai,
mandag 4. juni og onsdag 13. juni, fra kl. 18.
Det koster kr. 50,- pr. hode, og da er det premie til alle deltakere hver kveld. En ekstra
premie til de som deltar alle fire kveldene. Salg av kaffe, pølse og brød.
Løp våren og sommeren inn! Vi ses!
Mvh. 8. og 9. klasse v/Sørli skole

NÆRINGSKAFFE PÅ NORDLI TOTAKTSERVICE
Lierne Næringsforening arrangerer næringskaffe torsdag 24. mai.
Vi møtes på Nordli Totaktservice kl 19.00.
På programmet har vi:
Bedriftspresentasjon fra Nordli Totaktservice og Rengen Samdrift. Informasjon fra
styret om rekrutteringsarbeid, status næringsarealene, utfasing av fasttelefonnettet og
konsekvenser med det.
Informasjon om Campus Lierne fra team Lierne Utvikling,
I tillegg blir det enkel servering, og tid til å "høre hva nabon driver med".
Arrangementet er åpent for alle, enten en driver bedrift, eller en er interessert i
næringslivet i Lierne. Velkommen!
Styret
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INVITASJON
Nordli pensjonistlag er invitert til vårfest på Sørli samfunnshus lørdag 9. juni kl 17.00.
Bevertning og loddsalg. Musikk: Hasse Thor og Ruben. Inngang kr 200.
Påmelding til Margit, tlf 915 51 581 innen 31. mai.
Styret

DIVERSE

HØRSELSKLINIKKEN NAMDAL KOMMER TIL LIERNE
Audiograf Sigrid Fløan Solum fra høsrselsklinikken Namdal kommer til Lierne.
Sørli:
Nordli:

Torsdag 7. juni kl 11.00 – 16.00.
Fredag 8. juni kl 09.00 – 16.00.

Sted: Næringsbygget
Sted: Lierne Helsetun

Timebestilling og drop in begge dager.
For timebestilling ring/sms til 406 77 998.

NÅ HI E SEIG SÅLLES

att det hi vørti litte tynger å stå på kløpp kvar dag
att a Ida, så ho kløpp mandag 10-17, onsdag 14-20 & fredag 10-16, men så e a Brita å på
FjellsaXa å kløpp, å ho e litt meir fleksibel både på daga å tid, så da kan enn få kåmmå
me litte meir ønska.
Så længt du etter såmmårfrisyrn, ring 416 71 351.

