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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON
LOKAL HØRING - FRILUFTSLIVSOMRÅDER HOLAND- KVELIFJELLET
Det er i løpet av desember 2018 og januar 2019 gjennomført en detaljert kartlegging
og verdsetting av friluftslivsverdiene i området Holand Kvelifjellet/Spjetten.
Kartleggingen og verdsettingen legges nå ut på høring for å sikre at alle viktige
friluftslivsverdier i området er fanget opp
Innspill sendes til E- post: postmottak@lierne.kommune.no eller pr post til Lierne
kommune Heggvollveien 6 7882 Nordli.
Innspill merkes friluftslivsområder Holand- Kvelifjellet.
Høringsfrist: 26. februar 2019
https://www.lierne.kommune.no/viktige-snarveger/kommunale-planer-horinger/lokalhoring-kartlagte-og-verdsatte-friluftslivsomrader-holand-og-kvelifjellet.9997.aspx

LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK
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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.
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TIL ORIENTERING ANGÅENDE
TRYGGHETSALARMER
Trygghetsalarmer i Lierne kommune er tilknyttet
Telenors mobilnett.
Trygghetsalarmer er og har vært operativ siste tid.
Hilsen Helse og omsorgsetaten

NAV Lierne er stengt tirsdager og torsdager (kun åpent for avtaler). I tillegg må vi
stenge fredag 15. februar. Dere kan ringe NAV Kontaktsenter på tlf. 55 55 33 33.

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.
Kulturmidler/tilskudd tildeles på to måter:
1. Kulturmidler. Generell driftsstøtte med søknadsfrist 15.mars.
2. Tilskudd til spesifikke kulturelle formål/aktiviteter for lag/foreninger i løpet av
året. De søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.
Søknadsskjema til kulturmidler kan hentes i servicetorget eller på
www.lierne.kommune.no. Skjema kan enten:
- leveres i servicetorget
- sendes på e-post til postmottak@lierne.kommune.no
- sendes per post til Lierne kommune, Heggvollveien 6, Oppvekst- og
kulturetaten, 7882 Nordli
Kontaktperson ved spørsmål: Inger Karine Aagård, Tlf. 74 34 34 73
Oppvekst- og kulturetaten.
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KIRKE
GUDSTJENESTE I LIERNE
Søndag 17. februar 2019:
Ingen Gudstjeneste i Lierne.

LAG OG FORENINGER
ÅRSMØTE I SØRLI HELSELAG
onsdag 13.03.2019 kl 18.00.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til styret før 1.mars.

Styret

DET BLIR ÅRSMØTE I PÅRØRENDEFORENINGEN
ved Lierne Helsetun onsdag 13. mars kl 19.00.
Sted: Kapellet ved Lierne Helsetun.
Saker til Årsmøtet må helst være inn innen 25.2.2019.
Hilsen Styret i Pårørendeforeningen

ÅRSMØTE I SØRLI PENSJONISTLAG
Lørdag 16.02.19 på Aktivitetssenteret kl 14.00.Vanlige årsmøtesaker.
Harald viser kulturhistoriske bilder fra området rundt Hotagssjøen. Bevertning.
Velkommen!
Sørli pensjonistlag

NOMINASJONSMØTE I LIERNE VENSTRE
Mandag 18.02.19 kl. 18.00 på Sørli Samfunnshus. Møt opp!

Lierne Venstre

BINGO
Tunnsjø samfunnshus onsdag 20. februar 2019 kl 19.00.

Tunnsjø bingolag

FØRSTEHJELPSKURS
Lierne Røde kors arrangerer førstehjelpskurs med oppstart 6/3 19 kl 18.00 (Øvrige
kursdager blir den 8/3, (9/3), 11/3 og 20/3.
Frist for påmelding 1/3 18.
For mer informasjon/påmelding ta kontakt med: Elin Danielsen telefon: 936 63 458
Lierne Røde Kors
LIERNE ARBEIDERPARTI AVHOLDER EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE,
Søndag 24. februar kl.18.00 - sted er ikke avklart, men kommer ny annonse neste uke.
Saker : Valg av 1 styremedlem, Valg av leder.
Lierne AP
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LØRDAG 16. februar: 2.div kvinner

Kl 14.00: Lierne - Nyborg
Siste hjemmekamp for jentene denne sesongen.
Gratis inngang og kaffesalg!
VELKOMMEN TIL LIERNEHALLEN!

ÅRSMØTE I TUNNSJØ IL
Tirsdag 5.mars kl. 19.00, møterommet påTunnsjø trening og trivsel. Vanlige
årsmøtesaker. Oppsigelser og innkomne saker må være styret i hende innen
26. februar. Det serveres kaffe med nåkkå attått! Velkommen!
Styret

SKIKARUSELL I TUNNSJØ
Vi er i gang med skikarusell i Tunnsjø, og vil fortsette med fire renn til. Mandager kl.
18.00 i lysløypa og med premieutdeling ca. kl. 19.00 i grillhuset. Kuldegrense på - 12.
Den siste kvelden vil det bli mulig å ta skimerke. Gratis pølse med brød og kakao til
alle. Velkommen til trivelige skikvelder!
Tunnsjø IL

DIVERSE
MUSIKKSPILLET "BYGDELIV - I NY OG GAMMEL TID"
Sørli skole viser årets musikkspill på Sørli samfunnshus 14. og 15. februar, kl. 18. I år
har vi tatt utgangspunkt i Ole Ivars-låter og som før flettet inn ulike historier fra
lokalsamfunnet.
Kaffesalg og loddsalg. Velkommen til dere alle!
Bygdelivhilsen fra Sørli skole og FAU
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 Drop-in søndag 17.02. kl. 12.00-18.00.
 Selv om du hører at naboene har fått invitasjonsbrev og du ikke har
fått, er du likevel velkommen på HUNT-undersøkelse.

DU KAN MØTE BÅDE NÅR DET ER ORDINÆR
ÅPNINGSTID ELLER DU KAN KOMME PÅ DROP-IN
 Du må ha norsk personnummer og du må være folkeregistrert i
«gamle» Nord-Trøndelag for å kunne delta.
 Ingen risikerer å miste førerkortet ved å delta i HUNT 4undersøkelsen.
 Ikke ta med urinprøve.
 Du kan spise som vanlig før du kommer.
 Åpningstider: 21.01.2019- 21.02.2019

Mandag-torsdag kl. 08.30-17.00
 Tirsdag 19.02.-torsdag 21.02. er det kun drop-in, så hvis du ikke har
hatt anledning til å delta tidligere, er du velkommen da!

