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KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON 

 

Ledig stilling som miljøterapeut ved Steinhagan 
bofelleskap/Bjørklund 

 

 
78% fast stilling som miljøterpaut (vernepleier, sykepleier, eventuelt helsefagarbeider) ved 
Steinhagan/Bjørklund ledig omgående. 

 

Steinhagan er et bofellesskap med 4 omsorgsboliger for funksjonshemmede, med bemanning 24/7. Du vil bli 
en del av et flott arbeidsmiljø, med utfordrende og varierende arbeidsoppgaver. Bjørklund og bolig på 
helsetunet er omsorgsboliger med oppfølging av en bruker. 
 

• Vi søker etter deg som kreativ, løsningsorientert og fleksibel. 

• Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede. 

• Lønn etter tariff 

 

For deg som ikke er kjent med Lierne kommunen kan vi fortelle:  
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså mer enn 6 ganger så stor som Oslo eller like stor som gamle 
Vestfold fylke.  Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv. 
I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med familie garanterer 
kommunen barnehageplass. 
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me te..» 
 

 
Spørsmål angående stillingen kan rettes til enhetsleder bo og miljøarbeidertjenesten, tlf; 93663458 eller 
mail; elin.danielsen@lierne.kommune.no 

Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut fullstendig)  
 

Søknadsfrist 8. oktober 
 

      LIERNE KOMMUNE PÅ FACEBOOK 

 

http://www.lierne.kommune.no/
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 MIDLERTIDIG STILLING SOM PEDAGOGISK LEDER VED  

SØRLI BARNEHAGE 

Ved Sørli barnehage er det ledig midlertidig stilling som pedagogisk leder ved småbarnsavdelingen i 

100 % fra  

1. desember 2021 til 31.07.22. Sørli barnehage er en 2-avdelings barnehage og ligger i Mebygda i 

Sørli. 

 

Kvalifikasjoner: 

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning 

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

Ønskelig med erfaring med å jobbe med de minste barna i småbarnsavdeling. 

 

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 Sørli barnehage som et viktig utvikling- og læringsmiljø.  

 

Spørsmål kan rettes til  

Styrer Sørli barnehage, Bjørn Rasmussen tlf. 48 11 06 47. 

Kst. Oppvekst- og kultursjef Eva Bruvoll Bach, 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 03.10.2021. 

http://www.lierne.kommune.no/
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HØSTKAMPANJE PÅ TRENINGSKORT i SEPTEMBER  
I hele september har Finnlistuggu redusert pris på årskort og halvårskort.  
Et årskort koster 2900,- og halvårskort 2000,- (ordinærpris 3500,- og 2500,-)  
Vipps (504492) eller handle på Joker Jule. 
 

- Følg våre smittevernregler.  
- ALLE som trener SKAL ha betalt for treningen, og skrevet seg opp på lista. Vi har dessverre hørt at flere 
tyvtrener, og dette vil bli fulgt opp.  
- Aldersgrense er 16 år:  Ønsker du å trene og ikke er gammel nok, kan du ta med deg en ansvarlig voksen 

som har medlemskap hos oss😊 (Kontakt noen i styret i forkant). 
- Solariumet vil dessverre fortsatt være stengt.  
 

Takk for at dere bruker oss ❤️    Styret v/Sigrid, Harald, Hanna, John Arne og John Jørgen 

 

LAG OG FORENINGER 
 

                    
Jobbe for, eller selge kontortjeneste til Pe-Torsa Vel?  
Pe-Torsa er et utendørsteater som har vært vist årlig i slutten av aug i 20 år, med ny episode hvert år. 

Arrangementet har hatt en god utvikling, og hatt ca 7.000 besøkende de siste årene.  

Når nåværende daglig leder i Pe-Torsa Vel slutter i løpet av høsten, ønsker vi å se på flere muligheter 

til å videreføre arbeidsoppgavene. Det vurderes om det skal ansettes ny daglig leder, eller om  

Pe-Torsa Vel skal kjøpe kontortjenesten.  

Arb.oppg. er organisering før og etter arrangementet siste helga (tors – søn) i august. 

Dette innebærer bl.a. å inngå div. avtaler og følge opp disse, sørge for dugnadshjelp til ulike 

arb.oppg. til arrangementshelga, markedsføre arrangementet, forberede styremøter og andre møter, 

forefallende arbeid m.m. Stillingsstørrelse og arbeidstid avklares nærmere, men noe kvelds- og 

helgearbeid må påregnes. 

Er du interessert enten som søker på stillingen eller til å selge tjeneste, send en e-post til 

post@pe-torsa eller pr post til Pe-Torsa Vel, Kveliveien 1135, 7882 Nordli innen 5.oktober. 

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet i løpet av oktober. 

           Pe-Torsa Vel 

                                                              
Årsmøte i Pe-Torsa Vel            

I forbindelse med omorganisering av Pe-Torsa Vel blir det avholdt ekstraordinært 

representantskapsmøte torsdag 7.oktober. 

Med forbehold om godkjenning av nye vedtekter i e.o. rep.skap åpnes det for at «Alle over 16 år som 

har interesse for Pe-Torsa Vel og identifiserer seg med foreningens formål kan være medlemmer i 

Pe-Torsa Vel, og har stemmerett på foreningens årsmøte.»  

Ut fra dette tas det sikte på å invitere alle med interesse for Pe-Torsa Vel til årsmøte på  

Kveli samfunnshus torsdag 7. oktober kl 18.45.  

Ta kontakt på e-post: post@pe-torsa.no eller med Mona Aagård på tlf 95 90 32 26 for å få tilsendt 

sakspapirer.           Pe-Torsa Vel 

 

KIRKE 
 

GUDSTJENESTE I LIERNE 

Søndag 26 oktober 2021: Ingen gudstjeneste i Lierne 

 

mailto:post@pe-torsa.no

