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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

TILKALLINGSVIKARER PÅ OPPVEKST- OG KULTURETATEN 

VÅREN 2021 
 

Har du lyst til å prøve å jobbe på våre barnehager og skoler, og være med på å skape 

gode dager for våre barn og elever. 

 

Ved barnehagene, skolene, SFO, kulturskolen og voksenopplæringa er det jevnlig 

behov for tilkallingsvikarer, samt personer som kan tre inn i kortere vikariater. 

Oppvekst- og kulturetaten ønsker herved flere personer som ønsker å stå på liste over 

tilkallingsvikarer.  

 

For å stå på vikarlister kreves følgende: 

• Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon.  I søknaden 

skrives hvor en ønsker å stå som tilkallingsvikar.   

• Søker leverer CV, samt attester over praksis/utdanning. Dette for å kunne 

beregne riktig lønn og ansiennitet. 

• Alle som arbeider i barnehage og skole skal levere politiattest. 

Skolen/barnehagen kan bistå med å søke om dette gjennom å fylle i bekreftelse 

på formål.   

 

Personer som allerede står på vikarlister, trenger ikke å sende inn ny søknad.  

Søknad sendes til Lierne kommune per e-post til postmottak@lierne.kommune.no.  
 

Det er lederen ved den enkelte skole/barnehage som til enhver tid administrerer bruken 

av tilkallingsvikarer. Søknader kan sendes inn fortløpende gjennom barnehage- og 

skoleåret.  

 

Spørsmål kan rettes til styrerne i barnehagene, rektorene ved skolene/kulturskolen, 

eller oppvekst- og kultursjef, tlf. 94 97 99 73.  

        Oppvekst- og kulturetaten 

 

http://www.lierne.kommune.no/
mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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BEHOV FOR BARNEHAGEPLASS 2021? 

Søknadsfrist for hovedopptak i barnehager er 1. mars. 

Søknad om barnehageplass i Lierne kommune gjøres elektronisk via Visma Flyt 

Barnehages foresattportal https://barnehage.visma.no/lierne 

eller ved å gå inn på www.lierne.kommune.no 

Gå til barnehage og skole/ barnehage/ søk barnehageplass. 

Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker. 

Informasjon om bl.a. priser og moderasjonsordninger finnes på kommunens 

hjemmeside.            

         Oppvekst- og kulturetaten 

 

 

 

     
NAV Indre Namdal, avd. Lierne, er stengt mandag 1. mars. 

For å komme i kontakt med oss ringer du 55 55 33 33. Er du arbeidsgiver så ringer 

du 55 55 33 36. Hvis du har anledning så kan du logge deg inn på Ditt NAV og skriv 

til NAV. 

          NAV Indre Namdal 
 

 
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Søndag 28. februar 2021. Planlagt gudstjeneste i Tunnsjø kirke avlyses grunnet 

innreiserestriksjoner og mangel på vikarprest. 

 

 

DIVERSE 

 

 

 

Årsmøte for Lierne Frivilligsentral mandag 15. mars 2021 

kl.14.00 på Frivilligsentralen. Vanlige årsmøtesaker. Frist for innsending av 

saker blir mandag 1. mars 2021. 
 

https://barnehage.visma.no/lierne
http://www.lierne.kommune.no/
http://www.google.no/imgres?q=facebook&start=152&um=1&hl=no&sa=N&tbo=d&biw=1920&bih=915&tbm=isch&tbnid=Xn_hTBsza4rOiM:&imgrefurl=http://www.insidefacebook.com/2012/10/04/facebook-clarifies-how-like-plugin-works-addresses-privacy-concerns/&docid=GdHtFTIv_lc5vM&imgurl=http://www.insidefacebook.com/wp-content/uploads/2012/10/facebook_like_button_big.jpeg&w=490&h=218&ei=iRzsUIGJMIzU4QSw14GoAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=402&vpy=635&dur=109&hovh=150&hovw=337&tx=134&ty=88&sig=117277935861702400892&page=4&tbnh=111&tbnw=250&ndsp=54&ved=1t:429,r:63,s:100,i:197
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Sokkelleilighet ønskes leid i 3 år i Sandvika-området. 

Rolig og grei kar og sikker betaler, er hyttenabo med Magnar Heggland i Namsos. 

Ta kontakt med Tor Dahle, telefon 90700691. 

 
 

 

 

                                                                                   
Utsatt start av billettsalget til Pe-Torsa 2021  

Pe-Torsa Vel har bestemt at starten av billettsalget utsettes til 1.mai i år. Foreløpig er 

det uklart hva som blir mulig også i år når det gjelder gjennomføring av arrangementet. 

Ut fra bestemmelsene som gjelder nå, hadde det ikke vært aktuelt. Forhåpentligvis 

endres dette utover våren og sommeren, så fingrene krysses for at smittetallet går ned, 

og antall vaksinerte og tillatte deltagere på arrangement går opp.  Da er det fortsatt nok 

tid til å selge billettene til årets Pe-Torsahelg fra 1.mai. 

 

Ny filmepisode på hjemmesida – Elgjakt med «jaktlage’ hans Pe» 

Dere finner nå den fjerde filmepisoden i Pe-Torsa’s filmprosjekt, 

«Elgjakt», i nettbutikken på Pe-Torsa’s hjemmeside: pe-torsa.no 

De fire episodene i filmprosjektet, «Agust på skytterstevne», «Myrslått og 

moltplukking», «Julfeiring» og «Elgjakt», byr på totalt 2 timer Pe-

Torsaunderholdning. Første episode er tilgjengelig uten betaling (evt frivillig bet til 

vippsnr 105971). De øvrige koster kr 49 pr episode, og er tilgjengelig i to døgn for den 

prisen.  

Det har blitt gjort forbedringer i nettbutikken, slik at det nå er enklere enn før å finne 

igjen kjøpte filmer. Det var dessverre litt trøblete tidligere, men vi forbedrer oss etter 

hvert.             

Det gjenstår nå to filmepisoder. Neste episode har Flyktningerennet som tema, og 

filming til den har så vidt startet. Den siste filmepisoden har fisking som tema. Disse 

filmepisodene blir tilgjengelige i løpet av vårvinteren. 

          Pe-Torsa Vel 
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