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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
INVITASJON TIL FORELDRE OG FORESATTE I LIERNE, MED
BARN PÅ UNGDOMSTRINNET. TEMAKVELD OM RUS.
Familieenheten arrangerer, i samarbeid med politiet, temakveld om rus for alle foreldre
og foresatte til elever i ungdomsskolen i Lierne.
Andre som er interesserte i informasjon om temaet, er også hjertelig velkommen.
Tid og sted: Sørli skole, onsdag 12. juni, kl 18.00 – 19.30.
Vi tror det vil bli en interessant kveld, med god og nyttig informasjon, og håper at
mange kommer. Enkel servering.
Familieenheten i Lierne - Trøndelag Politidistrikt - Lierne lensmannskontor
INNBYGGERFORSLAG
Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune mulighet til å sette
saker på den politiske dagsordenen.
Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 39a. Ordningen gir
innbyggerne i Lierne rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som
gjelder kommunens virksomhet.
Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne
og underskrivere kan være under 18 år.
Ved innbyggerforslag iht. kommuneloven § 39a tilstrebes det at dette tas opp til
behandling i løpet av 3 måneder, således raskere enn den lovbestemte frist på 6
måneder.
Les mer om innbyggerforslag i veilederen til kommunal og
moderniseringsdepartementet:
https://www.regjeringen.no/contentassets/7596a2d77524488d88a32f58a5aeac36/innbyggerforslag.pdf

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne råd for funksjonshemmede
Lierne kommune
Tirsdag 11.06.2019
09:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

4/19

19/3801
REFERATSAKER, RÅDET FOR LIKESTILLING AV
FUNKSJONSHEMMEDE

5/19

19/3804
RÅDET FOR LIKESTILLING AV FUNKSJONSHEMMEDE SIN
MEDVIRKNING TIL KARTLEGGING OG UTBEDRING AV UNIVERSIELL
UTFORMING

Lierne 4. juni 2019
Torill Totland, sign. Leder

_____________________________________________________________________

Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Onsdag 05.06.2019
19:00

Til behandling:
Saksnr.

8/19

Arkivsaksnr.
Tittel

19/4087
Unntatt offentlig, Off.l. §13
ORIENTERING I B-SAK

Lierne 4. juni 2019
Einar Otto Ingulfsvann, sign
Leder
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Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Lierne formannskap
Lierne samfunnshus, kommunestyresalen
Tirsdag 11.06.2019
13:00

Til behandling:
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

42/19

19/4068
REFERATER LIERNE FORMANNSKAP 11.06.2019
14/1796
OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING - F2 REGULERINGSPLAN
SANDMOEN - FRODE SKJELBRED - GNR/BNR 6/7
18/7551
SØKNAD UTSETTING FRIST RIVING - BRYGGE I LØVSJØEN 20/3
- TOVE BOLLINGMO
19/834
FASTSETTING AV NYE REKREASJONSLØYPER 2019, HOLAND/
KVESJØEN, KVESJØEN/ MURU
19/4035
EVALUERING AV UTVALG FOR FOLK OG LIVSKVALITET.
HØRING
19/4079
STUDIESTRUKTUR NORD UNIVERSITET - HØRINGSUTTALELSE
FRA LIERNE KOMMUNE

43/19

44/19

45/19

46/19

47/19

Lierne 4. juni 2019
Bente Estil, sign
Ordfører
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LEDIG STILLINGER SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
VED SØRLI BARNEHAGE
Til barnehageåret 2019-2020 er følgende barne- og ungdomsarbeiderstilling ledig i Sørli barnehage i
Lierne:

Sørli barnehage:
Ledig 30 % vikariat stilling som barne- og ungdomsarbeider fra 01.08.19 -31.07.2020

Kvalifikasjoner
 Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
Ansvars og arbeidsoppgaver
 Barn og ungdomsarbeider har medansvar for at barnehagen følger gjeldende lover og
forskrifter, med særlig vekt på at barnehagen skal gi barna gode utviklings- og
aktivitetsmuligheter.
 Barn og ungdomsarbeider medvirker til at kommunens og barnehagens verdigrunnlag og
«Lierne det gode vertskap» blir fulgt opp
 Barn og ungdomsarbeider skal bidra aktivt til utvikling av barnehagen som pedagogisk
virksomhet.
 Pedagogisk samarbeid med pedagogisk leder og det øvrige personale i barnehagen
 Bidra til et godt foreldresamarbeid
 Bidra til at barna blir ivaretatt på best mulig måte innenfor de rammene som er gitt
Personlige egenskaper
 Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 Brukerorientert, raus og fleksibel
 Utviklingsorientert og samarbeider godt i team
 Evnen til å lytte og å være reflektert
 Effektiv, strukturert og selvstendig
 Bidra til et godt arbeidsmiljø
 God digital kompetanse
Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper
og egnethet til å kunne videreutvikle barnehagene som et viktig utvikling- og læringsmiljø.
Spørsmål rettes til:
Styrer Sørli barnehage, Agnes H. Hanssen, tlf. 74 34 35 78/ 48 11 06 47
Oppvekst- og kultursjef, Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/ 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 15.06.2019
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LEDIG STILLING SOM BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER VED
SFO STORTANGEN SKOLE
Stortangen skole SFO søker etter medarbeider i fast 40 % stilling som barne- og
ungdomsarbeider fra 1. august 2019.
Arbeidsoppgaver
 Planlegge og gjennomføre aktiviteter i SFO
 Omsorg og tilsyn med alle elever i SFO
 Bidra til elevers sosiale, emosjonelle og intellektuelle utvikling
 Arbeide for best mulig samarbeid mellom hjem og SFO
 Arbeide for best mulig samarbeid mellom SFO, skole og barnehage
 Arbeidstid i turnus, før og etter skoletid samt skolens ferier
Stillingen er fordelt morgen og ettermiddag 5 dager per uke med pause i skoletid. Stillingen
kan vurderes delt mellom flere søkere. Til stillingen er det avsatt en tidsressurs til planlegging
og koordinering.
Ønskelige kvalifikasjoner/utdanning
 Fagbrev innen barne- og ungdomsarbeider vil bli prioritert.
 Realkompetanse og/eller annen relevant fagkompetanse vil også vurderes.
Personlige egenskaper
Vi søker en person som
 har godt humør og er positiv
 har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 er serviceinnstilt, raus, positiv og fleksibel
 har fokus på det beste i barnet, og ser det enkelte barns behov
 strukturert, fleksibel, tydelig og handlekraftig
 har digital kompetanse
 liker utfordringer
 har evnen til å lytte og å være reflektert
Vi tilbyr
- et godt arbeidsmiljø
- en oversiktlig skole og SFO hvor alle elever og voksne kjenner hverandre.
Spørsmål kan rettes til rektor Jon S. Pedersen 74 34 34 64 eller oppvekst- og kultursjef Patrik
Lundgren, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73.
Denne utlysningen vil også være gjeldende ved eventuelle mindre justeringer av vikarbehov
frem mot skolestart. Ved større justeringer blir det lyst ut stillinger på nytt.
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 15.06.19
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VALGLISTER
Lister ligger ute til ettersyn på Lierne servicetorg, Sørli bibliotek og kommunens
hjemmeside;
https://www.lierne.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=482&AId=873
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Lørdag 8. juni 2019:

Konfirmasjonsgudstjeneste i Sørli Kirke kl 11.00
Offer til konfirmantarbeid i Lierne.

Søndag 9. juni 2019:

Høytidsgudstjeneste med konfirmasjon i Nordli kirke
kl 11.00 Dåp. Offer til konfirmantarbeid i Lierne.

PLANTEDAG PÅ SØRLI KIRKEGÅRD
Onsdag 12. juni 2019. Utlevering/salg av planter starter kl 17.00.

LAG OG FORENINGER
SYKKELDAG I SØRLI
15. JUNI 2019
Årets sykkeldag går av stabelen 15. juni.
Påmelding på skola fra 12:00 til 15:00
Visagavekort på kr 2000,- og 1500,- samt mange andre flotte premier trekkes blant alle
deltagere kl 15:00

Lenglingen rundt!
Ekstra gavekort på kr 1000,- trekkes blant alle som sykler Lenglingen rundt!
Vi har satt ut Petter Kanikkesykle 1 km øst for Tangen, og for å være med i trekninga
her må Ingvill Freland eller Malin Landsem motta bilde/selfie sammen med vår kjekke
medhjelper før kl 14:00.
Det vil være 2 drikkestasjoner langs strekningen på sørsida av Lenglingen. Her vil det
også være en liten overraskelse til barna 😉
Salg av vafler, kaker, frukt og kaffe på skolekjøkkenet
Priser:
Barn tom 7. klasse:
50,- kr
Barn fra 8. klasse og voksne: 100,- kr
Betales via vipps eller med kontanter.
HUSK, Det er lov å gå og løpe også! 😉Velkommen!

SIL, Trimgruppa
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VELKOMMEN TIL
Medlemsmøte i Nordli pensjonistlag fredag 14. juni kl 12.00 på Lierne Frivilligsentral.
Matservering, underholdning. LODDSALG. Gevinster mottas med stor TAKK!
Styret

NORD-TRØNDELAG ELGHUNDKLUBB
arrangerer teoretisk og praktisk kurs i blodsportrening torsdag 13. juni 2019 kl 17.00.
Oppmøte ved Lierne samfunnshus. Gratis.
Påmelding til Terje Grande, tlf 416 15 226.
Styret

KIRKEGÅRDSPLANTING
Da håper vi at snøen ikke kommer mer og at det er klart for planting av blomster!
I år som i fjor blir det mulig å ta ut blomster på matkroken i Nordli og i Tunnsjøen.
I morgen, onsdag 5. mai kl 16.00 - 18.00 står vi utenfor Matkroken. Beklager kort
varsel!
Torsdag til samme tid i Tunnsjø!
Ved spørsmål ta kontakt med Anne Berit Sundvik, mob. 90918175.
Nordli menighetsråd

LØRDAG 15. JUNI BLI E BILREBUS ETTERFULGT
TÅ PUB PÅ JULE GRENDEHUS
Ingen aldersgrense på bilrebusen og 18 årsgrense på pub.
Maks 5 pers pr. lag
100 kr pr. pers - Rebus (gratis for barn under 10år)
200 kr pr. pers - Rebus og pub
Det blir trekking av gode premier etter endt bilrebus.
Forhåndspåmelding av lag kan sendes til 971 52 385 (Lenita)
Frist ferr påmælling e onsdag 12. juni
«Martin ljud och ljus» står ferr vårres ønskelåta under kvelden 💃🎶
Håp mang vil tank opp bilan å kåmmå på enn arti kvæll ilamme åss! 🙌
E'e nånn som vil still som vakt, så sætt me stor pris på d 😊 da kan du sænn ei mælling
te såmmå nr.
Henne bli bra, me gle åss 🚗

Sørli ungdomslag
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DIVERSE
ENGELSK SETTER
To lyse og fine hanvalper selges billig.

Tlf 959 97 987
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