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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

FARE FOR FLOM !! 

På grunn av sen vår og store snømengder er det forventet høy vannføring i  

alle elver og bekker i kommunen nå når snøsmeltingen starter i fjellet. 

Lierne kommune oppfordrer alle til å sjekke grøfter og stikkrenner ol. i sitt nærområde  

og sørge for at vannet kan renne fritt. Dette for å i størst mulig grad unngå 

unødvendige skader på veier og annen infrastruktur.       Plan- og utviklingsetaten 

 

 

NYE TELEFONNUMMER TIL ANSATTE I LIERNE KOMMUNE  
Tirsdag 19. mai ble alle fastlinjer/ fasttelefoner faset ut, og erstattet av mobiltelefoner. 

Nye telefonnummer til ansatte ligger ute på Lierne kommunes hjemmeside/finn ansatte 

eller dere kan ringe via Lierne kommunes sentralbord.  

 

Sentralbordnummer til Lierne Legekontor og Lierne kommune er samme som før. 
 

Lierne kommune telefon 74 34 34 00. Telefontid kl. 08.00-15.30. 

Lierne legekontor telefon 74 34 35 00. Telefontid kl. 09.00-11.00 og kl. 13.00-15.00 

 

 

TELEFONNUMMER HELSE- OG OMSORG 
 

Legevakt:    116117 / 74343590 
 

Bestille legetime:  74343500 i tidsrommet alle hverdager mellom kl 9-11 og 13-15. 

 

Familieenheten: 

Helsesykepleier Ellen T Elstad:      477 61 942 

Fagansvarlig barn og unge / helsesykepleier Olga E Strøm: 974 33 362 

Psykisk helsearbeider Lisa T Madsen:    974 33 024 

Psykiatrisk sykepleier Anna Siv Blomdahl:    911 20 141 

Sosionom Emma Persson:       900 15 480 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
http://inr-i-esaweb01.inr.local/esaProdINR-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.htmlhttps:/www.lierne.kommune.no/ansattsok/
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LEDIG STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED  

SANDVIKA BARNEHAGE 

Ved Sandvika barnehage er det ledig fast stilling som pedagogisk leder i 100 % fra 1. august 2020. 

Sandvika barnehage er en 2-avdelings barnehage og ligger i Sandvika i Nordli. Det bygges for tiden 

en helt ny barnehage, og den vil stå ferdig etter sommeren.  

 

Kvalifikasjoner: 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning 

er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. 

 

Ansvar og arbeidsoppgaver: 

Ledere i Lierne kommune skal konkretisere mål, sette retning og oppnå resultater, jf. 

«Veiviseren, Lierne – Det gode vertskap» 

- Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt 

faglig skjønn.  

- Pedagogisk leder skal veilede og sørge for at barnehagen følger gjeldene lover og forskrifter slik 

at det oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet, med særlig vekt på at barnehagen skal gi 

barna et godt oppvekst- og utviklingsmiljø. 

- Pedagogisk leder har med sine kunnskaper om barns utvikling, læring og behov medansvar for 

organisering og framdrift av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.  

- Pedagogisk leder, leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og 

utvikling av arbeidet i barnegruppen og på avdelingen. 

- Pedagogisk leder, leder avdelingen og organisere arbeidet slik at personalet arbeider som et team 

med felles pedagogisk plattform 

- Pedagogisk leder planlegger og organiserer for foreldresamarbeid og sørge for god 

informasjonsutvikling mellom barnehage og hjem 

- Pedagogisk leder planlegger, leder og holder pedagogiske arbeidsmøter (refleksjonsmøter) 

- Pedagogisk leder er pådriver i pedagogiske utviklingsarbeid ved barnehagen og i kommunen. 

 

Personlige egenskaper: 

 Tydelig og engasjert i rollen som pedagogisk leder 

 Utviklingsorientert og samarbeider godt i team 

 Effektiv, strukturert og selvstendig 

 Evne til å lytte og å være reflektert 

 Bidra til et godt arbeidsmiljø 

 Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

 Brukerorientert, raus og fleksibel 

 God digital kompetanse 

 

Ved tilsetting tas det utgangspunkt i relevant kompetanse, formell utdanning, personlige egenskaper 

og egnethet til å kunne videreutvikle Sandvika barnehage som et viktig utvikling- og læringsmiljø.  

 

Spørsmål kan rettes til  

Styrer Sandvika barnehage, Jannike Hildrum, tlf. 90 22 43 71 

Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 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 07.06.20. 
 

http://www.lierne.kommune.no/
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LEDIGE MIDLERTIDIGE LÆRERSTILLINGER PÅ 

STORTANGEN SKOLE SKOLEÅRET 2020/2021  
 

Med forbehold om politisk godkjenning er følgende undervisningsstillinger ledige på Stortangen 

skole skoleåret 2020-2021:  
 

100 % midlertidig lærerstilling for skoleåret 2020-2021 (1.august 2020 - 31.juli 2021). 

60 % midlertidig lærerstilling for skoleåret 2020-2021 (1.august 2020 - 31.juli 2021), med mulighet 

for utvidelse (se nedenfor) 

 

Vi ønsker oss lærere som: 
- har godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen med vekt på grunnleggende ferdigheter  

- er tydelige og engasjerte klasseledere som ser betydningen av voksenrollen i skolen 

- er dyktige på relasjonsbygging 

- er fleksible og løsningsorienterte 

- er utviklingsorienterte og samarbeider godt i team 

- har god digital kompetanse 

- tar aktivt del i kontinuerlig kompetanseutvikling, individuelt og kollektivt 

 

Fagbehov er: 

- spesialundervisning (norsk, matematikk, engelsk) 

- basisfag 5.-10.årstrinn (norsk, matematikk, engelsk) 

- kroppsøving 

 

Stillingen på 60 % vil i hovedsak omhandle arbeid med elever med spesialpedagogiske vedtak. Her 

er det ønskelig med erfaring på tverrfaglig arbeid og sammensatte lærevansker. Det er viktig med god 

forståelse for formelle sider rundt spesialundervisning. Lærer skal selvstendig og i team kunne 

planlegge, tilrettelegge og gjennomføre undervisning på bakgrunn av sakkyndige uttalelser fra 

relevante hjelpeinstanser i kortsiktige og langsiktige tiltak i tett samarbeid med foresatte, elever og 

øvrige ansatte. 

 

Stillingen på 100 % er i hovedsak lagt til undervisning på 5.-7.årstrinn i basisfag, men også øvrige 

fag og årstrinn kan bli aktuelt. Kontaktlærerfunksjon må påregnes.   

 

 

Denne utlysningen vil også være gjeldende ved eventuelle mindre justeringer av vikarbehov på 

Stortangen skole frem mot skolestart. Stillingen på 60 % her vil kunne utvides ved justering av 

vikarbehov på Stortangen skole. 
 

Spørsmål kan rettes til: 

Rektor Stortangen skole, Jon S. Pedersen, tlf. 90 26 48 01 

Oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73 
 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Kompetanse og personlig egnethet vil bli 

vektlagt. Krav om politiattest ved tilsetting i grunnskolene. Skolen har få mannlig ansatte. Menn vil 

derfor prioriteres hvis kandidater ellers står likt.  
 

Utlysningen gjelder også for stillinger som eventuelt blir ledige frem til skolestart skoleåret 

2020/2021. 
  

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. Oppgi referanser. NB! Det er eget søknadsskjema på hver 

stilling. Det er ikke mulig å søke samlet på begge stillingene.    

 

Søknadsfrist 10. juni 2020 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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LEDIG 100 % FAST STILLING SOM MILJØTERAPEUT, STORTANGEN 

SKOLE  
 
Med forbehold om politisk godkjenning er det fra den 1.august 2020 behov for miljøterapeut i 100 % 

fast stilling på Stortangen skole. 

Stillingen er hovedsakelig knyttet til vedtak om spesialundervisning rundt en enkeltelev, men deler 

av stillingen vil omhandle elevrettede tiltak mot andre elever/grupper av elever også. 

 

Grunnet sammensetningen av oppgaver, blant annet spesifisert i sakkyndige vurderinger, så skal det 

være en mannlig medarbeider som tilsettes på Stortangen skole.  

 

Kvalifikasjoner:  
- 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog, vernepleier, sosionom eller annen relevant 

kompetanse.  

 

Arbeidsoppgaver:  

 Stillingen vil i hovedsak omhandle oppfølging av elever i skole med vedtak om 

spesialundervisning.  

 Stillingen vil også omhandle øvrig elevrettet arbeid innenfor skolens aktiviteter (skole, 

leksehjelp, SFO).  

 

Personlige egenskaper:  

 Godt humør  

 Tydelig voksenperson med klare grenser som er bevisst sin voksenrolle 

 Utviklings- og løsningsorientert i en hverdag der utfordringer også må kunne løses på kort 

varsel  

 Gode samarbeidsevner  

 Har fokus på det beste i eleven, og ser den enkelte elevs behov 

 Fleksibel, omstillingsdyktig, selvstendig  

 Digital kompetanse  

 

Miljøterapeuten skal selvstendig og i team kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter 

på bakgrunn av sakkyndige uttalelser fra relevante hjelpeinstanser i kortsiktige og langsiktige tiltak i 

tett samarbeid med foresatte, elever og øvrige ansatte. 

 

Spørsmål kan rettes til rektor Jon S. Pedersen, tlf. 90 26 48 01, eller  

oppvekst- og kultursjef Patrik Lundgren, tlf. 94 97 99 73. 

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Krav om politiattest før 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. Aktuelle kandidater kan kalles inn til intervju. Husk å oppgi 

referanser i søknaden.  

Søknadsfrist 10.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lierne.kommune.no/
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MØBLERING AV LEILIGHETER TIL 3 SOMMERVIKARER 
Helse og omsorgsetaten får i sommer bistand fra 2 sykepleiere og en  

5 års-medisinerstudent fra Sverige som skal jobbe hos oss. 

Vi har fått leie leiligheter på Herredshuset, men disse er umøblert. 

Vi har tilgjengelige senger. Har du andre møbler / hvitevarer som trengs i en leilighet, 

som du kan låne ut for sommerperioden ev selge, så er vi veldig takknemlig for det? 

 

Våre vikarer kommer i uke 24, så fint om du snarlig kan ta kontakt med  

Vaktmester Bjørn Olav Homo som organiserer dette. 

Tlf:  995 53 973 / 480 99 769       Helse og omsorgsetaten 

 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Det er nå åpnet for å gjennomføre gudstjenester. Det kan være inntil 50 personer 

tilstede forutsatt at smittevern restriksjoner overholdes. Det betyr at det skal være 

minst 1 meters avstand.  Personer bosatt i samme husstand kan sitte sammen. 

 

Lørdag 30. mai:  Gudstjeneste i Sørli Kirke kl. 12.00. Dåp 

 

Mandag 1 juni:  Gudstjeneste i Nordli Kirke kl. 15.00 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

DOBBEL BILBINGO  
på Kveli samfunnshus mandag 1. juni (andre pinsedag) kl 16.00 NB! 

Premiesum kr 30 000,-Matservering fra kl 14.00. 

Oppfordrer alle til å sitte i bilene, men det vil bli mulighet for å sitte inne, innenfor de 

smittevernskrav som gjelder.  Velkommen!    Arr. Kveli samfunnshus 

 

 

INFO. FRA SKYTTERLAGET 
Som de fleste vel har fått med seg har Miljødirektoratet bestemt at storviltprøven fra 

2019 skal være gyldig også i 2020 dersom visse betingelser er oppfylt. 

Førstegangsjegere og de som ikke har gyldig prøve fra 2019 må likevel ta prøven i år. 

Vi vil sette av nok tid til dette, og vi håper at også de fleste andre vil ta turen innom 

skytebanen for å trene og å skyte inn sine våpen før jakta starter. Når det gjelder 

innbetaling av medlemskontigent (kr. 200,-) vil vi som før kreve inn denne av de som 

møter opp på banen i løpet av sommeren. Det er også mulig å betale inn denne med 

vips til 100 956 eller til bankkonto 4448 13 12164. Husk å føre opp navn slik at vi vet 

hvem som betaler. Terminliste vil bli satt opp og lagt ut i Li-Nytt og på skytterlagets 

facebookside senere.          Styret 
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ÅRSMØTE I SØRLI MENIGHET 
På bedehuset 2. juni, kl. 19. Vanlige årsmøtesaker. Velkommen! 

           Hilsen menighetsrådet 
 

 

SYKKELTRIM 2020 
Lierne IL gjennomfører årets sykkeltrim, med en annen vri. I år er det ikke et 

oppmøtested for registrering, ei heller kjøp av kaffe og kaker som tidligere. Årets 

sykkeltrim foregår mellom mandag 08.06 kl.08.00 til fredag 12.06 kl.20.00. Det vil si 

at du velger selv hvilken dag og tid du vil sykle – ut i fra vær, vind, jobb og fritid. Det 

du må gjøre for å registrere deg er å betale på Vipps til nr. 563049 og sykle når det 

passer deg i løpet av disse fem dagene. Husk å spesifiser navnene til hvem som deltar 

dersom du betaler for flere, slik at alle sykkeltrimmere blir med i trekningen. 
 

Pris: 100 kr for familie, 50 kr per person (voksen/barn) 

Førstepremie: 1500 kr. Andre- og tredjepremie: 500 kr 
 

Vinnere blir annonsert i Li-Nytt og på Facebook, og vil bli kontaktet for overlevering 

av premie. 

Håper mange av dere vil delta på sykkeltrim i coronastil! Husk drikkeflaske 😊 

          Lierne IL, Aktivitetsgruppa 
 
 

 

 
Turgruppa ved Frivilligsentralen starter opp mandag 8. juni kl 11. 

Vi skal i juni fornye uteplassen ved sjøen nedenfor sentralen, og vi inviterer til variert 

dugnadsarbeid. Beising, snekring, raking, spaing osv. Og kaffekoking. 

Ta med mat og ei rive eller spade hvis du har. 

Vi ønsker alle velkomne etter den lange dvalen!   Lena og Augustine 

 

DIVERSE 

 

 
TRENGER BILEN DIN INNVENDIG VASK? 

Også i år tar vi på oss innvendig bilvask her på Namas  

- MED CORONATILTAK: Vi tar ikke imot biler hvor noen i husstanden er smittet, i 

karantene eller har forkjølelsessymptomer. Vi bruker nødvendig beskyttelsesutstyr og 

desinfiserer berøringspunkt. 

Pris: 300.- for private personbiler. 

Vi vasker også firmabiler og større kjøretøy – spør om pris! 

Ring 47 47 53 97 for å avtale tid. 
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