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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 
 

MØTEINNKALLING 
Kommunestyret 
Når:       1. september 2022 
Kl:           16.00 – Temamøte Folkehelseprosjektet med ungdomsklubbene 
Kl:           17.00 – Ordinært kommunestyremøte 
Sted:     Kommunestyresalen 

Lierne 23. august 2022 
Reidar Rødli Bolling, ordfører 
 

 

NYE ÅPNINGSTIDER VED LIERNE FOLKEBIBLIOTEK  
Fra 1. september prøver vi nye åpningstider ved bibliotekene for å kunne ha åpent både 

en dag og en ettermiddag på begge bibliotekene.  

Nordli         Sørli  

Mandag kl. 13.00-18.00       Tirsdag kl. 15.00-19.00  

Onsdag kl. 10.00-15.00      Torsdag kl. 10.00-15.00  

     Lierne folkebibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK  

 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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TILKALLINGSVIKARER I BARNEHAGE OG SKOLE 2022/2023 

 

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

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

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

tilkallingsvikarer på de ulike enhetene.  

 

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, men dere 

må være i dialog med den enkelte rektor og/eller styrer for å melde fra om at dere 

fortsatt er aktuelle for oppdrag.   

Søknad sendes til Lierne kommune, Oppvekst- og velferdsetaten, 7882 Lierne. 

CV/attester vedlegges søknad. Søknad kan også sendes 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 kommunalsjef oppvekst og velferd, tlf. 95 79 94 75.  

        Oppvekst- og velferdsetaten 

 

Lierne kulturskole   
Vi åpner for søknad med oppstart nå i høst, hvis noen har lyst å være med 

Det finnes noen plasser i følgende tilbud i kulturskolen.  
STORTANGEN SKOLE: 
Musikkmoro for. 1. og 2. kl.        Lærer: Laila Totsås Lindholm 
Joy & Jam fra 3. kl.                          Lærer: Edel Holand 
Sing & Smile fra 3. kl.                     Lærer: Edel Holand 
 

SØRLI SKOLE: 
Musikkmoro for. 1. og 2. kl.        Lærer: Edel Holand 
Joy & Jam fra 3. kl.                          Lærer: Edel Holand 
 

Hvis dere ønsker søke gruppetilbud: ta kontakt med rektor Ingela tlf. 958 07 661. 
 
Hvis noen ønsker å søke individuelle tilbud: ta kontakt med lærer for å sjekke om det finnes plass. 
Sørli skole :      Edel Holand       tlf. 959 13 750 
Stortangen :     Laila Totsås Lindholm    tlf. 975 14 905 
 

Søknadsfrist for høstopptaket er 1. september 2022. 

mailto:postmottak@lierne.kommune.no
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Anbefaling og tilbud om ny oppfriskningsdose (4.dose) med 
koronavaksine  
Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ny oppfriskningsdose for følgende målgruppe: 

• Personer 75 år og eldre og sykeheimsbeboere 

• Personer 65-74 år 

• Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig forløp 

av covid-19 
 

4.dose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 

Ved gjennomgått omikroninfeksjon anbefales dose 4.  

Anbefalingen om ny dose gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått 

infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny 

oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi 

en bedre immunrespons. 

Vaksinasjon av barn under 12 år: 

Vi bestiller vaksiner etter behov. 

Gjennomføring av vaksinasjon: Ønsker du vaksine ta kontakt på 477 63 197 
Hver onsdag fremover vil det bli mulighet for vaksinasjon. Vaksineringen vil 

gjennomføres på Lierne helsestasjon.  

Vaksinetelefon (477 63 197) er åpen mandag-torsdag fra kl.14.30-15.30.  
Du kan også sende sms. 
 

Kommuneoverlegen, Helsestasjonen- og skolehelsetjenesten Lierne 
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Liernetur  
20 merka turmål i Lierne   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klippekort og brosjyrer fås kjøpt hos:   
Joker Jule,   
Matkroken Mebygda,   
Liverten servicestasjon,   
Matkroken Nordli,  
Kvelibua og  
Lierne Gjestegård  
 
Vi nærmer oss avslutning på denne runden med Lierneturer. 20. september er siste 
frist for å ha besøkt postene.  
Når turene er gjennomført leveres klippekortene inn, senest 1. oktober 2022.  
 
Klippekortene kan leveres inn på biblioteket i Sørli i dennes åpningstider tirsdager og 
torsdager, og på biblioteket/kommunehuset i Nordli.  
 
Ved innlevering av klippekort fås det en deltakerpremie.  
 
Trekking av premier blant alle deltakerne er i oktober.  
  
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/friluftsliv/liernetur-
turloyper-sti/  
  
 
Innspill kan sendes til kulturlederen. (forslag på nye/andre turer neste år?)  

 

 

 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 
 

Søndag 28 august      Gudstjeneste i Tunnsjø Kirke kl. 11.00 ved sokneprest Martin Ottosson. Dåp. 

 

 

 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/friluftsliv/liernetur-turloyper-sti/
https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/friluftsliv/liernetur-turloyper-sti/
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LAG OG FORENINGER 
 

NB. Ingen trening og oppskyting torsdag! 
Pga. Pe-Torsa blir det ingen trening/oppskytingskveld torsdag 25. august. 
Neste uke er vi der både mandag, torsdag (kl. 18-20) og lørdag (11-13). 
                                                               Mvh. Lierne skytterlag. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørli Samfunnshus males       
Tusen takk til Mebygda Vel for 15 000 i pengegave til maling. Det kommer godt med da dette 
koster.  
Devik Byggservice er innleid og har ansvar for stillas og godkjent ansatte.  
Vi ønsker også å takke alle som har bidratt med dugnad, det er ennå mulig å bidra.  
For dere som ikke har tid, helse eller ønsker å bidra med dugnad, men gjerne vil bidra på annet 
vis er det mulig å gi pengegave.  
Vippsnr: 529517 
Kontonr: 4480 20 01824 

Vi takker for alle bidrag       

 

 

DIVERSE 
 
 
 
 
 
 

Sjåførjobb 
Traktorlaget AS søker etter sjåfør, hovedsakelig på krokbil, der hvor hovedsaken blir 

containerkjøring fra avfallstorg og kunder mm. Men andre jobboppgaver kan også 

være aktuell, som vedlikehold på biler og maskiner. Brøyting med traktor, hjullaster 

eller bil. 

Søker etter deg som har: 

Førerkort for klasse CE.  

Etterutdanning for yrkessjåfør  

Arbeidsvarsling 

Maskinførerbevis 

For mere info: Ta kontakt med Lars Erik Lindahl på 95029751 

Søknad sendes til: la-lin@online.no  Søknadsfrist 31/8 2022 
 

OPPSTART NY SESONG TRIMDANS 
Trimdansen starter opp igjen, høsthalvåret 2022, torsdag 01. september kl 18.00-20.00 på Sørli 
Samfunnshus. 
Gamle og nye dansere, kom igjen, bli med… 
Kaffeservering. Ta med kopp. 
VELKOMMEN!!!       Styret Lierne Seniordans 
 

 

Hjertelig takk for all omtanke, hilsener, blomster og deltagelse  

i forbindelse med mammas bortgang og begravelse. 
 Lena, Jan Ove, Svein og Dagny med familier 

 

mailto:la-lin@online.no
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LIERNE KOMMUNE ØNSKER 

PE-TORSA LYKKE TIL MED 

ARRANGEMENTET 


