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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Info. ang isfiskeløyper
P.g.a. snømangel vil ikke isfiskeløypene Muru-Vargtjønna. Gjertsåsen-Blåfjellet
bli åpnet ennå.
Det vil bli publisert på kommunens hjemmeside/facebookside når det er åpnet, følg
med der.
Liv, Sekretær motorferdsel

EARLY BIRDS fredag 1. mars kl. 06.30
Oppmøte ved Lierne idrettslags lokaler.
Trim i 30 minutter før det er felles frokost til kr. 20,Vipps kan benyttes. Ta gjerne med kopp.Velkommen!

HUSK SØKNADSFRIST FOR KULTURMIDLER 2019
Søknadsfrist 15. mars 2019
Organisasjoner, lag, personer og institusjoner kan søke om kulturmidler til
ungdoms-/idrettsarbeid, musikkformål og generelle kulturtiltak i Lierne
kommune. Arbeid for barn og unge blir prioritert.
Kontaktperson ved spørsmål: Inger Karine Aagård, Tlf. 74 34 34 73
Oppvekst- og kulturetaten
LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
Li-Nytt:Manusstopp tirsdager kl 12:00 - på nett tirsdag ettermiddag - utgis onsdager
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HOVEDOPPTAK VED LIERNE KOMMUNES BARNEHAGER 2019/2020
Lierne kommune har ledige barnehageplasser ved Sandvika- og Sørli barnehage fra 01.08.2019.
Barn som i dag har plass i barnehagen, trenger ikke å søke. Dersom det ønskes endret oppholdstid
eller overflytting til annen barnehage, må elektronisk søknadsskjema på Lierne kommunes
hjemmeside benyttes.
Rett til barnehageplass:
For å ha rett til barnehageplass etter § 12 "Lov om barnehager" må barnet være bosatt i Lierne
kommune, og søknaden må være levert innen fristen 8.mars 2019.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har
etter søknad rett til å få tilbud om plass i barnehage innen kommunen fra den måneden barnet fyller
ett år.
Opptaksperiode:
Opptaket gjelder fra 01.08.2019, og fram til skolestart eller til plassen sies opp.
Oppsigelse av barnehageplassen er 2 måneder jf. «Vedtekter for barnehagene i Lierne kommune,
punkt 8».
Barnehageåret er fra 01.08 til 31.07. Blir barnehagene fylt opp ved hovedopptaket, vil det ikke bli
foretatt nye opptak før våren 2020. Hvis det blir plasser ledig etter hovedopptaket, vil det være mulig
å søke plass i barnehagene etter hovedopptaket.
Barnehagesatser fra 01.08.2019.
5 dager / uke
kr 3.040,4 dager / uke
kr 2.645,3 dager / uke
kr 2.311,2,5 dager / uke
kr 2.149,-

Matpenger pr. dag
Ekstradager fast plass
Ekstradager uten fast plass

kr 15,kr 260,kr 350,-

Redusert betaling i barnehage/ 20 timers gratis tilbud.
Det gis 30% søskenmoderasjon for det andre barnet og 50% søskenmoderasjon for det tredje barnet
og oppover.
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Dette innebærer at alle som har en brutto husholdningsinntekt lavere enn kroner 541.500,- kan søke
om redusert foreldrebetaling.
Alle tre, fire- og femåringer i husholdninger med bruttoinntekt under kroner 533.500,- har rett på
gratis kjernetid på 20 timer per uke.
Den enkelte familie må selv søke om reduksjon og søknaden vil bli behandlet individuelt.
Informasjon og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside/ Oppvekst og utdanning/
barnehage.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte barnehage, og Oppvekst- og kulturetaten i
Lierne kommune tlf. 74 34 34 72.
Sandvika barnehage v/ Jannike Hildrum tlf. 90 22 43 71
Sørli barnehage v/ Agnes Hammer Hanssen tlf. 48 11 06 47
Elektronisk søknadsskjema ligger på Lierne kommunes hjemmeside. www.lierne.kommune.no under
selvbetjeningsskjemaer. Søknadsfrist 8. mars 2019.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2019
Oppvekst- og kulturetaten
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Utlysning av plass i skolefritidsordningen (SFO) skoleåret 2019/2020
Lierne kommune lyser ut ledige plasser i skolefritidsordningen ved Stortangen og Sørli
skole for skoleåret 2019/2020. Det gis tilbud om halve og hele plasser.
Elever som har plass i SFO i dag og som ønsker å fortsette i SFO må søke på nytt,
da kommunestyret 29.11.18 vedtok endringer i tilbudet fra 01.08.19.
Fra 01.08.19 gis det SFO tilbud om halv plass (5 økter per uke) og helplass (6 økter
eller mer per uke).
Hvis det er ønsker om SFO-plass på 5.-7. årstrinn, søkes det om dette ved ordinært
opptak. SFO-plassen gjelder da for ett år i gangen, jf. punkt 4 i vedtektene.
Foreldrebetaling:
Matpenger i SFO fra 01.08.19:
Halv plass kr. 120,Hel plass kr. 240,Foreldrebetalingen i SFO som følger skoleruta er fra 01.08.19:
Halv plass
kr 1.075,- / mnd.
Hel plass
kr 1.905,- / mnd.
Foreldrebetalingen i SFO 11 måneder per år (også i skoleferiene) er fra 01.08.19:
Halv plass
kr 1.160,- / mnd.
Hel plass
kr 2.105,- / mnd.
Avhengig av antall elever, vil SFO i hovedsak bli lagt til barnehagene under
skoleferiene.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til den enkelte skole og Oppvekst- og
kulturetaten i Lierne kommune tlf. 74 34 34 72
Stortangen skole v/ Jon Pedersen
74 34 34 64
Sørli skole v/ John Arne Vestnor
74 34 35 59
Elektronisk søknadsskjema ligger på Lierne kommunes hjemmeside.
www.lierne.kommune.no under selvbetjeningsskjemaer. Søknadsfrist 8. mars 2019.
Søknadene vil bli behandlet av Oppvekst- og kulturetaten i løpet av mars 2019
Oppvekst- og kulturetaten
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CV-KURS/INFO OM ÅRETS SOMMERJOBBER I LIERNE
LØRDAG 9. MARS
Er du en av dem som begynner å se etter sommerjobb? De fleste arbeidsgivere ber idag
om en CV når man skal søke jobb, å i den anledningen ønsker Ung i Li å invitere
ungdommer mellom 14-25 år til en praktisk samling med fokus på CV og
sommerjobb.
Hold av datoen til en innholdsrik og praktisk innføring i hvordan man finner veien til
drømmejobben.
Målet for dagen er at dere får skrevet en komplett CV, få kunnskap om
arbeidsmuligheter i lokalt næringsliv og hvor man kan finne informasjon om
sommerjobb i Lierne.
Sted: Lierne Samfunnshus, lørdag 9. mars kl 11.00-14.00
Program:
Velkommen og info av Laila og Edel
CV-kurs med Øyvind Kveli
Info om arbeidsmuligheter i Lierne
Oppsummering og avslutning
13:00-14:00 Pizzalønsj på LiVERTEN
Det blir servert gratis pizzabuffè til våre deltakere på LiVERTEN etter arbeidsøkten!

Påmelding til Laila Totsås tlf: 97514905, e-post:laila@lierneutvikling.no eller til Ung i
Li´s facebookside.
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LEDIG STILLING SOM STYRER I SØRLI BARNEHAGE
Vår styrer går av med pensjon, og det er derfor ledig fast 100 % stilling som styrer ved Sørli
barnehage med tiltredelse 1. august 2019.
Sørli barnehage er en 2-avdelings barnehage og ligger i Mebygda i Sørli.
Stillingen består i dag av 60% tid til administrasjon og 40% tid, hovedsakelig lagt til avdeling.
Kvalifikasjoner
Det stilles krav om barnehagelærerutdanning eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og
pedagogisk utdanning for tilsetting som styrer i barnehage i samsvar med barnehageloven.
Det er ønskelig at den som tilsettes har ledererfaring/ styrerutdanning, eller at vedkommende
forplikter seg til å ta slik videreutdanning senest innen 3 år.
Kompetanse innenfor spesialpedagogikk er også relevant.
Arbeidsoppgaver
Ledere i Lierne kommune skal konkretisere mål, sette retning og oppnå resultater, jf.
«Veiviseren, Lierne – Det gode vertskap»
Styrerfunksjonen har følgende hovedområder:
Administrativt-, økonomisk-, pedagogisk- og personalansvar.







Lede den pedagogiske virksomheten i samsvar med lov, forskrifter, rammeplan og kommunale vedtak.
Være pådriver i pedagogiske utviklingsarbeid ved barnehagen og i kommunen.
Utøve personalansvar
Utføre administrative oppgaver
Økonomi-/budsjettansvar for sin avdeling
Samhandle med den kommunale barnehagemyndigheten.

Personlige egenskaper









Være engasjert og skape forståelse for mål og arbeidsoppgaver.
Bidra til et godt arbeidsmiljø
Evne til å lytte og å være reflektert
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Være utviklingsorientert og like utfordringer
Være brukerorientert og fleksibel
Effektiv, strukturert og selvstendig
God digital kompetanse, gjerne med erfaring fra saksbehandlingssystemer.

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper
og egnethet til å kunne videreutvikle Sørli barnehage som et viktig utvikling- og læringsmiljø.
Spørsmål kan rettes til oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 74 34 34 74/94 97 99 73, eller
pedagogisk konsulent Eva Bruvoll Bach, tlf 74 34 34 72.
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 10.03.19.

KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 3. mars 2019:

Gudstjeneste med nattverd i Nordli kirke kl. 11.00 ved
Sokneprest Martin Ottosson.
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LAG OG FORENINGER

1. mars starter billettsalget til Pe-Torsa 2019
Forestillinger:
Billettpriser:
torsdag 22. aug kl 18
over 15 år kr 370,- 7-15 år kr 150,fredag 23.aug kl 18
over 15 år kr 370,- 7-15 år kr 150,lørdag 24. aug kl 11 og 16
over 15 år kr 430,- 7-15 år kr 150,søndag 25. aug kl 11 og 16
over 15 år kr 370,- 7-15 år kr 150,Under 7 år og over 90 år gratis.
Billettbestilling på tlf 95 86 11 01. Direktesalg av billetter på Kveli-bua.
Mer info på www.pe-torsa.no
Det vil også i år bli satt opp buss fra Nordli til Kvelia til forestillingene på torsdag og
søndag ettermiddag. Mer info om tidspunkt m.m kommer senere.
I 2019 har Pe-Torsa 20-årsjubileum. I den forbindelse er et utvidet program under
planlegging. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.
Annonsere i Pe-Torsaprogrammet?
Ønsker du/din bedrift å ha en annonse i årets Pe-Torsaprogram?
En halvside (1/2 A5-side) koster kr 3.000 + mva.
Frist for å bestille annonseplass og levere logo/firmaopplysninger og tekst er 1. juni.
Ta kontakt på e-post: post@pe-torsa.no eller på tlf 95 90 32 26, Mona.
Pe-Torsa Vel

FAGFORBUNDET AVD 664.
Ekstraordinært årsmøte i Fagforbundet avd 664.
Onsdag 6 mars kl 18.00 på Lierne Samfunnshus (liss-salen).
Saker:
1. Starter møtet med et innlegg om fagforbundets historie ved Arnt Sigurd Kjøglum.
2. Valg av forespurt Leder.
3. Frikjøp av leder.
4. Innlegg av Ordfører Bente Estil.
Kaffe spanderes.
Styret Fagforbundet

HUSK! ÅRSMØTE I LIERNE IL
Mandag 4. mars kl. 19.00 på klubblokalet, gamle Stortangen.
Årsmøtepapirer legges ut på hjemmesiden.
Ta kontakt med Patrik Lundgren eller Merete Gjertsås, om du ønsker å få papirutgave.
VELKOMMEN!
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PANTING TIL NM!
Jenter og gutter 19 skal til NM i Stavanger
8.-10.mars 2019, og vi ønsker å samle inn flasker
(norske og svenske) for å fylle reisekassa.
Vi kommer en runde og samler inn fra uke 9 og ut
mars – og håper dere har flasker til oss 😊
Det er selvfølgelig lov å pante selv, og putte i pantekassen på Matkroken i Nordli, eller legge i kassa på Matkroken i Sørli eller på
Kvelibua – vi er svært takknemlige for det!
HVIS noen ønsker å bidra med reisepenger, er det lov å overføre til vår konto:
Lierne Volleyball: 4448.12.20200. Mrk: NM U19.
J19: Maja Gåsbakk, Karianne Aagård, Nora Bruvoll Valfridsson, Kari Bruce,
Selma Risberg Kveli, Sanna Blomdahl, Sofie Skogen, Linnea Lundgren og
Lisa Odelberg.
G19: Saphaya Sriyong (Fong), Hamid Mohammdi, Lars Sklett, Håkon Estil,
Peder Sundvik, Sigurd Gjertsås, Isak Pedersen, Sigve Storaunet Sandvik,
Fredrik Totland og Tobias Odelberg.
TUSEN TAKK TIL ALLE SOM ØNSKER Å STØTTE! 😊
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DIVERSE
MULIG TILTENKT OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN FRABES!
Elsa Sylvi Værum

Tusen takk for all vennlig deltakelse, blomsterhilsener, minnegaver og andre
hilsener vi har fått i forbindelse med Oddvars bortgang. Det har varmet.
Ann-Karin, Odd Arne og Liv-Iren

