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Reidar Rødli 

Ordfører 

 
 

AKTIVITETSUKE UKE FRA 29. JULI T.O.M 7. AUGUST  

Har du/dere planer om aktiviteter, ta kontakt med kulturleder Inger Karine Aagård på 

tlf 950 29 332 eller e-post: inger.karine.aagard@lierne.kommune.no Aktiviteter for 

uken legges ut etter hvert på kommunens hjemmeside; 

https://www.lierne.kommune.no/tjenester/kirke-kultur-idrett-

ogfritid/kultur/arrangement/li-martna.15491.aspx Kulturleder 
 

 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

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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LEDIG FAST STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED 

SANDVIKA BARNEHAGE 

Ved Sandvika barnehage er det ledig fast stilling som pedagogisk leder i 80 % fra 1. august 2022.  
 

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 11 86 05. 

Kommunalsjef Oppvekst og velferd Edith Valfridsson tlf. 99 36 44 66. 

 

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 30.06.2022. 

 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

 

Søndag 26. juni 2022      Ingen gudstjeneste i Lierne. 

 

 

LAG OG FORENINGER 
 

VINNERE AV SYKKELTRIM OG TREKKING PÅ TRIMBØKER 2022 

På årets sykkeltrim var det 70 små og store trimmere som deltok. Vi gratulerer 

vinnerne: 

▪ Førstepremie voksen: Knut Fagerli 

▪ Førstepremie barn: Marius Støbakk 

▪ Andre premie: Erika Ripfjäll 

▪ Tredjepremie: Hilde Kveli 

 

Følgende personer har vunnet 200 kr hver på trekking av våre 10 trimbøker: 

▪ John Olav Vestgård – Skjelbred grendehus 

▪ Tone Lindsetmo – Totsåsveien 

▪ Håvard Elstad – Flyktningerennløypa 

▪ Frits Totsås – Gapahuken på Kvennmyra 

▪ Stig Nordbakk – Kvelifjellet/Kvennmyra 

▪ Olga Kvemo – Kvetangen 

▪ Per J. Kveli – Kvelibrua 

▪ Jonny Brissach – Djupvassveien 

▪ Sigvart Totland – Øybekken 

▪ Merete Gjertsås – Eidesbrua 

Aktivitetsgruppa, Lierne IL 

 

ST.HANS-MORO PÅ JULE GRENDEHUS 
Torsdag 23. juni fra kl. 17.00. Gå-bingo, rømmegrøt, pølser, kaffe, kaker. 

Velkommen!          Styret 
 

 

BINGO  
på Kveli samfunnshus søndag 26. juni kl. 19.00. 

Premiesum kr. 15 000. Kaffesalg! Velkommen!    Arr. Kveli samfunnshus 
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DIVERSE 
 

ØNSKER INGEN OPPMERKSOMHET PÅ DAGEN! 

             Astrid 
 

 

Liernes forbruk SA 125 år i 2022 
  

Liernes Forbruksforening ble stiftet i 1897 og har i 2022 oppnådd den respektable 

alder av 125 år. Dette skal markeres utover andre halvår 2022. 

  

Lørdag 2. juli 2022 kl. 09oo-15oo spanderer vi jubileumskaffe og kake til de kunder 

som er innom denne dagen. Sandvika Vel har sin årlige stor-dugnad for å pusse opp i 

kommunesenteret denne dagen. Vi bidrar med mat til dugnadsgjengen. 

 

Ny daglig leder fra 01.06.22 

Hege Skåle har tiltrådte som ny daglig leder. Hun er også til stede jubileumslørdagen, 

så ta gjerne med prat med henne da om du har ideer til utvikling av butikken. Eller 

send henne en e-post på post@liernes.no  

  

I perioden 1. august til 31. desember 2022 vil det være anledning til å tegne 

medlemskap/eierskap i Liernes Forbruk SA. Som eier får du muligheten til å påvirke 

framtiden til din lokale butikk. Hvis du ønsker mer informasjon om tilbudet, ta kontakt 

med daglig leder på post@liernes.no  

           Liernes Forbruk SA 
  

 

VI KJØPER JAKT 
Har du eiendommen???  

Vi kjøper storviltjakt og småviltjakt på langtidsleie. 

Vi betaler kr 7 pr.mål for terrenget, for storvilt og småvilt. 

Vi betaler kr 2.65 pr.mål for småviltjakt. 

Hvis arealet er utleid ut i dag, er vi behjelpelige med papirene. 

Kanskje på tide at du som grunneiere får betalt for leiejakta?? 

Prisen indeksreguleres hver år. 

Leiekontrakten må være minimum i 4 år. 

Vi er interessert i små og store områder i Lierne. 

Vi kan også være interessert i å kjøpe eiendommen/småbruk hvis du vurdere å selge. 

Ta kontakt med Svein Nordbakk telefon 90922999 eller Ketlyn Nordbakk 91539999 

Svein@namsenauto.no  

www.ksresort.no    Nytt liv på Ulland  

 

 

 

 

mailto:post@liernes.no
mailto:post@liernes.no
tel:+4790922999
tel:+4791539999
mailto:Svein@namsenauto.no
https://ddec1-0-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.ksresort.no&umid=0720c929-4acd-4c53-b683-4a833d3797d3&auth=cd1d51bc7a231bc01bad881733570492db322956-a304ffedef39c28af6cc1bb1f1eafc67c282e4c6

