Søknad om barnehageplass:
Spesielle regler ved nytt hovedopptak:
Grunnet vedtatte endringer i barnehagetilbudet,
må alle barn i år, både de som allerede har
barnehageplass og de som er nye søkere, søke
barnehageplass digitalt i Visma barnehage.
For de som har barnehageplass i kommunen er
fristen 15. februar, for nye søkere 1. mars.
Kommunestyret har vedtatt endringer i forhold til
reduserte plasser. Det er også vedtatt en utredning av barnehagetilbudet i kommunen, som etter
planen behandles av kommunestyret 8. april.
Det er derfor usikkert hvordan barnehagetilbudet
i kommunen blir organisert, og dere må i
søknaden spesifisere hvilken barnehage dere
ønsker i prioritert
rekkefølge.
Endelig svar på
søknaden vil være
klar like etter 8. april
Utfyllende informasjon på våre hjemmesider
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Voss stipend:
VOSS Water of Norway har innstiftet et stipend for å
anerkjenne lokalt initiativ. Stipendet (kr. 30.000,-) deles ut
hvert år til enkeltpersoner, lag, foreninger, private eller
offentlige etater som har bidratt på en positiv måte i Iveland
kommune.
Kandidater søker på eget elektronisk skjema på kommunens
hjemmeside, innen 1. februar 2021.
Info: Kulturleder Finn Terje Uberg, 901 17 842

Vaksineplan og korona situasjonen:
Ledige stillinger:
Prosjektkoordinator for klimavennlige anskaffelser

Søknadsfrist 31. januar

Vernepleier:
60% fast stilling. Søknadsfrist 1. februar
Aktivitør:
80% fast stilling. Søknadsfrist 1. februar
Psykisk helsetjeneste og bo-veiledning:
80% vikariat. Søknadsfrist 3. februar
Sykepleier:
50% fast stilling. Søknadsfrist 10. februar

Til sammen 18 personer er vaksinert en gang pr 22. januar.
De neste ukene er planen å vaksinere 12 stk pr uke
(halvparten dose 1 og halvparten dose 2). Hver enkelt blir
kontaktet for å få tilbud om vaksine.
Følg med på oppdatert artikkel på våre hjemmesider.
Korona-situasjonen:
Vi har et stort fokus på korona, og har ukentlige møter der
den lokale situasjonen vurderes. Følg med på oppdatert
artikkel på våre hjemmesider.
Les mer om bl.a. følgende saker:
* Bestill koronatest direkte på web (c19.no - velg Vennesla)
* Vi anbefaler den nye smittestopp-appen
* Corona in different languages

Ferievikarer pleie og omsorg:
Vi søker etter kvalifiserte vikarer til følgende
tjenesteområder: Hjemmesykepleien, sykehjem,
kjøkken, renhold, vaskeri, hjemmehjelp og
brukerstyrt personlig assistenter (BPA).
Søknadsfrist 1. mars

Stillingsannonsene ligger ute
på våre hjemmesider
Neste bygdebrev kommer ut senest 26. februar.
Info sendes til fub@iveland.kommune.no alternativt sms/ring - senest
Telefon:
tirsdag 23. februar kl. 11.00.
901-17842

Månedens oppfordring (februar):
Tenk gode tanker om alle mennesker. Også
om de du ikke kommer så godt ut av det med.
Hører du noe positivt om noen du kjenner, så
bring det videre slik det er mulig.
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Tømmekalender:

Informasjon fra Iveland frivilligsentral:

* Grå dunk (restavfall): 4. februar
* Grønn dunk (papir): 10. februar
* Plastsekk (plast):
10. februar
* Brun dunk (matavfall): 4. og 18. feb
* Glass og metall: 18. februar

Informasjon pr. 25. januar:
Virksomheten ved frivilligsentral har grunnet korona pandemien
måtte stenge nå i begynnelsen av året, i tråd med nasjonale anbefalinger og retningslinjer. Det er i skrivende stund usikkert når driften
kan starte opp igjen.
Informasjon om dette vil bli gitt via plakater, egen hjemmeside samt
facebook side.
Skulle noen ha behov for hjelp av noen slag, ta gjerne kontakt - så
finner vi sikkert en løsning.

Skaiå gjenvinningstasjon
… holder åpent tirsdag 23. februar
kl. 16.00-19.00

Kontaktinfo:
Tlf: 414 82 383
iveland.fs@gmail.com

Ung Kultur Møtes (UKM):
Vi håper fremdeles det lar seg gjøre å
gjennomføre en fysisk UKM, sammen
med Vennesla. Ny dato er fastsatt til 20.
mars. Dersom det ikke lar seg gjøre vil
noen likevel få tilbud om å bli med på
fylkesmønstringen i april. Denne blir
avholdt uansett, og med 97% sikkerhet,
deldigital.
UKM er for alle mellom
10-20 pr (13 år på
fylkesmønstring)

Skoleplansjer:
Motiv fra natur, dyr,
bibelhistorie etc.
Pris fra kr. 300,- pr
stk. Gode pakkepriser. Kontaktinfo.; tlf. 901 17 842

Iveland folkebibliotek:
Betjent åpningstid er tirsdag kl. 12.0018.00 og torsdag kl. 15.00-18.00.
Benytt gjerne digitale løsninger og bli
din egen biblioteksjef. Vi har tilgang til
ca 7000 aviser og tidsskrifter, og kan
skaffe deg nært sagt alt av lesestoff!

Bibsok.no

Informasjon fra Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS:
Utlevering av bioposer og returplastsekker – ny ordning:
Vi innfører en ny ordning for utlevering av bioposer til matavfall
og for plastsekker til returplast.
Fremover må du gjøre følgende for å få levert ut disse:
1. Holder du på å gå tom for bioposer binder du en tom biopose på
matavfallsdunken, så leverer renovatøren nye bioposer til deg.
2. Holder du på å tom for returplastsekker binder du en tom bærepose på papirdunken, så leverer renovatøren nye returplastsekker
til deg.
Dersom du ikke får ny forsyning
første gang renovasjonsbilen kommer
til deg etter at du har bundet på pose,
har renovatøren gått tom for disse og
du vil få neste gang renovasjonsbilen
kommer til deg; Ikke ta bort bioposen
eller bæreposen før du har fått ny
forsyning.
Har du gått tom for bioposer eller
plastsekker kan du få disse utlevert i resepsjonen på
kommunehuset eller på gjenvinningsstasjonen

Brøyting og strøing rundt dunkene:
Våre renovatører setter veldig stor pris på om du husker å skuffe
bort snøen rundt dunkene og strør dersom det er nødvendig. Sjekk
ut at dunkene ikke har frosset fast i bakken.

Naturlos:
Dersom du har lyst til å være
«kjentmann» (naturlos) på en fellestur
i skog og mark ila året, meld fra til kulturleder (901 17 842) innen
20. februar. Hvert år har vi 3-4 fellesturer rundt i kommunen, det
bør vi klare i 2021 også - selvsagt korunavennlig.
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Foreløpig program Iveland bedehus: Sosiale spaserturer i Iveland:
Nasjonale anbefalinger & retningslinjer ifm
koruna, kan gi endringer i programmet.
Følg evt med på facebook sidene.
* CR hver onsdag kl. 18.00
* Bønnesamling hver mandag kl. 19.00
* Kia samlingene holder stengt inntil videre
* 01.02: Barnegospel kl. 17.30
* 04.02: Misjonsmøte kl. 19.30
* 07.02: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 11.02: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30
* 18.02: Misjonsmøte kl. 19.30
* 21.02: Storsamling & søndagsskole kl. 11.00
* 23.02: Salig Blanding kl. 19.30
* 25.02: Torsdagskveld på bedehuset kl. 19.30

Ruslegruppa:
Vi samles tirsdager kl. 13.00 ved Bestestaua. Etter turen
samles vi på Bestestaua. Info: Ingelin tlf: 957 23 467
Gågruppa:
Vi samles ved bedehuset mandager kl. 10.00 og ved
parkeringen ved Skaiå barnehage torsdager kl. 10.00.
Info: Solveig Aagesen tlf. 482 15 470

Politiske møter i februar:
* Kommunestyret torsdag 11. februar kl.
18.00 (endret iht opprinnelig møteplan)
* Tjenesteutvalget onsdag 24. februar kl. 09.00
(heldagssamling)
Saksdokumentene kan du lese på våre hjemmesider ca
seks dager før møte.

Demens i familien:

Kirken informerer:
* 31.01: Samling rundt bålpanna
v/ Fredrik Netland kl. 11.00.
Vi samles utenfor kirken til
tekstlesing sang og en kort hilsen fra Fredrik
* 14.02: Karnevalsgudstjeneste i Iveland kirke kl.
11.00 v/Fredrik Netland.
* 28.02: Gudstjeneste i Iveland kirke kl. 11.00 v/
Fredrik Netland.
Vi garanterer arrangement disse dagene, men
grunnet korona er det usikkert om det blir inne i
kirka eller ute på kirkebakken.
Planlagt bygdekino 2. februar utgår. Vi håper å være
på plass med nye forestillinger tirsdag 2. mars.

Vennesla og Iveland kommuner arrangerer
pårørendeskolen - et tilbud til pårørende og nære
venner av mennesker som er rammet av demens.
Det blir fire samlinger med foredrag, film og samtale:
18. februar, 3. mars, 11. mars og 18. mars - - alle dager mellom kl. 17.30-20.30 på Kulturhuset i Vennesla.
Påmelding:
Innen 1. februar på tlf.
381 50 960.

Trygghetssirkelen

- et kurs om å være foreldre:
Vi går nå i gang med ett kurs i trygghetssirkelen.
God følelsesmessig støtte fremmer trygghet hos barna
våre. Kurset avholdes på kommunehuset over tre kvelder (4., 11. og 18. februar - alle dager mellom 17.0019.00). Kursholdere blir våre to helsesykepleiere Siri
Aamdal Larsen og Gunn Åsland.
Påmelding til Gunn Åsland, tlf. 915 98 567 innen 28.
januar. Maks 10 personer.

Vinterferie ved Ivelandskolene:
Elever og lærere tar seg
noen velfortjente
feriedager i uke 8
(22.-28. februar)
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Ledig leilighet på 64 kvm

Ordførerens hjørne:
På oppløpssiden

Leiepris pr mnd kr. 4.500,Leiligheten over Iveland frivilligsentral blir
ledig fra 1. april. Kort avstand til butikk,
skole og buss.
Leiligheten er på 64 kvm bestående av stue,
kjøkken, bad, soverom, bod, gang og
veranda med inngangspartiet.
Sentralt plassert i Iveland.
Leiekostnader kr. 4500.- m/parkering på
utsiden. Strøm kommer i tillegg. Husdyr
ikke tillatt. Depositum: 2 mnd husleie.

For visning og evt spørsmål
iveland.fs@gmail.com eller tlf 414 82 383

Ungdom 18-24 år - sjekk ut dette!
- Ungdomsprosjektet - kortversjon:
Følg 4 samlinger i perioden 9. mars - 25. mai og
kjør greit - så er du klar for Rudskogen (alternativt
betaler Nullvisjonen for reparasjon av bilen din for
kr. 5.000,-).
Man reiser til Rudskogen 23. juni og kjører på
banen 24. juni. Påmelding via deres nettsider innen
1. mars, men førstemann til mølla.
Utfyllende info:
https://www.nullvisjonen-agder.no/ - gå inn på
«Ungdomsprosjekt»

I skrivende stund har vi fått melding om at vaksinasjonen er
forsinket og kan ta lengre tid enn
først planlagt. Et mutert virus
gjør at 15 kommuner på Østlandet har innført
strenge restriksjoner. De fleste av oss kjenner nok
at vi blir litt oppgitte og utålmodige. Men vi holder
ut og holder avstand; vi øyner målet der framme.
Denne gangen ønsker jeg å gi dere en litt større innsikt i
hvordan kriseledelsen i Iveland kommune jobber med
pandemien vi står i. Det krever mye planlegging for å kunne
opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne, og jeg
opplever at ansatte strekker seg langt for å kunne levere de
lovpålagte oppgavene vi skal utføre.
Siden mars har vi møttes til digitale møter minimum en
gang i uken. Vi ser fordelene ved å være en liten kommune,
for her er det kort vei fra gode ideer og innspill til
beslutning og iverksettelse.
De største utfordringene har skoler, barnehager og omsorgssenteret hatt: Stadig nye veiledere og skiftende retningslinjer stiller høye krav både til ansatte og innbyggere.
To ganger i uka deltar vi i samlinger med de andre kommunene på Agder med henholdsvis Fylkeslegen og Statsforvalteren. Mandag formiddag sender vi ukentlige rapporter til
Statsforvalteren som også deles med våre nabokommuner,
og en gang per uke mottar vi en samlet rapport fra Agder
samt at vi der også melder inn behovet for smittevernutstyr.
Alle enheter har etablert såkalte «kontinuitetsplaner» som
beskriver hvordan kritisk drift til enhver tid skal kunne
opprettholdes.
Vi har etablert et eget smittesporingsteam blant ansatte som
ved oppdaget smitte på kort varsel kan ringe nærkontakter
og veilede om karantenebestemmelser og testing.
Vi har siden i fjor vår vært opptatt av å henvise til sentrale
retningslinjer og anbefalinger, mer enn å tolke disse. Dette
har vist seg å være en god strategi ettersom retningslinjene,
veilederne, anbefalingene og rådene fra sentrale
myndigheter etter hvert har variert over tid.
Ellers er vi godt i gang med vaksinasjonene, og vi har
planene klare for gruppevaksinering når den tid kommer.
Det er store ressurser i sving i kommunen vår for å møte de
kravene som kommer fra sentrale myndigheter, og jeg
ønsker å benytte anledningen til å takke ledere og ansatte i
kommunen som i lang tid nå har gjort en ekstraordinær
innsats.
Jeg håper at belønningen vår kommer snart, og at den består
i at vi får mer normale tider.

Følg Iveland kommune på:

Og til slutt, tusen takk til alle innbyggere som overholder de
retningslinjene som kommer fra sentrale myndigheter. Dere
gjør jobben vår lettere i en hektisk tid.

Med beste hilsen
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