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16/92-7 19.06.2017 RÅDM/RÅDM/TH NAVN Antonsen Hege 

656/17 Hege Antonsen 

SVAR - SØKNAD OM PERMISJON ANTONSEN HEGE 

 

Barnehagen 

Protokoll – opphør av arbeidsforhold 

Marit Johansen gjenopptar ikke sin stilling i barnehagen etter endt utdannelse, hennes 

arbeidsavtale etter 27.03.2017 med Træna kommune er 40% stilling som 

regnskapsmedarbeider. 

 

Hilde Amundsen er ansatt fast i styrerstilling i barnehagen fra 1. august 2017. 

Hun gis permisjon fra stilling (100 %) som lærer i perioden 010817 – 3107.18. 

 

Det har meldt seg èn søker til ledig stilling som pedagogisk leder i barnehagen, Oddrun 

Jakobsen. Det vil bli foretatt ansettelse snarest. 

 

SFO 

Det har kun meldt seg èn søker til skolefritidsordningen fra august 2017. Erfaringsvis vil det 

komme flere utover høsten. 

 

Videreutdanning 

Nina Blomsø, ansatt i skolen skal på videreutdanning i matematikk v/UN til høsten. Studiet er 

nettbasert med to samlinger pr semester. Udir dekker vikarmidlene med 240.000 (høy sats pga 

realfag). Træna kommune v/undervisningssektoren må dekke litteratur, reise og opphold ved 

samlinger. 

Den ansatte frikjøpes 37,5 % av sin stilling. I dette frikjøpet ligger alt av tid som skal gå inn i 

studiene. Det betyr at undervisningstimer som faller på en samlingsuke, skal jobbes inn. 

Studiet er i tråd med skolens kompetansebehov. 
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Permisjon ifm forfatteroppdrag 

Kristine Monsen har fått innvilget inntil 3 måneder permisjon uten lønn fra 010817 – 30.11.17. 

Permisjonen er gitt i hht Træna kommunes permisjonsreglement, pkt 4-3. 

Den ansatte er forespurt om å skrive en bok om høstingstradisjoner som skal brukes til 

undervisningsopplegg i skolene i ettertid. Oppdraget er på vegne av Polarsirkelen Friluftsråd. 

Dette er et spennende tilbud som den ansatte kan vokse og lære mye av. Husøy skole vil kunne 

få stor gevinst av at en ansatt får lov til å bidra inn på denne måten. 

Det er ordnet vikar for den ansatte i perioden det er gitt permisjon for. 

 

Informasjon fra sektor helse og omsorg: 

Det er gjort følgende ansettelser på ledige stillinger på helse: 

100 % fast – sykepleier – Ida Karoline Holmen 

50% fast – sykepleier – Daria Kawecka. 

Ida er ikke ferdig på sykepleiestudiet før våren 2018. Daria har fått tilbud om å vikariere i Ida 

sin stilling frem til hun uteksamineres. 

 

13 % fast stilling helg på kjøkkenet – Pagira. 

 

13% fast stilling pleieassistent – Frida Gärtner 

 

50 % fast stilling på natt (Mona Eliassen) Katrine Nedregård går i denne stillingen. 

Stillingen vil bli lyst ledig som en fast stilling høst 2017. 

 

75 % fast stilling på natt (Rita Vogter Eliassen) – Josef Gabual er fast ansatt. 

 

50 % fast stilling på natt (Ellen Blomsø) – Wenke Eliassen er fast ansatt. 

Denne stillingen er i tillegg økt opp med noen vakter dag/aften. 
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