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Referanser:
-

MR 14/17 ØKONOMIDELEGERING
Utlysning av vikariat som daglig leder på finn.no og internt:

Daglig leder / kontorleder i Frogner og Bygdøy
Beskrivelse
- vikariat ut 2018 i 100% stilling
Om stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig vikariat i 100% stilling som daglig leder / kontorleder i Frogner og
Bygdøy menigheter, med varighet ut 2018. Ønsket oppstart i slutten av april / begynnelsen av mai.
Stillingen lyses ut internt blant ansatte i KfiO, parallelt med at vi søker vikar gjennom Adecco.
Arbeidsoppgaver
* Økonomiforvaltning og styring
* Sekretærfunksjoner for Frogner menighetsråd
* Administrative oppgaver for menighetskontoret
* Personalansvarlig for de fellesråds- og menighetsrådsansatte
* Oppfølging av kirkebygg og kontorer
* Kirketjener oppgaver for gudstjeneste på torsdager
Kvalifikasjoner
* Erfaring fra administrative oppgaver
* God økonomiforståelse
* Strukturert og nøyaktig
* Gode samarbeidsegenskaper
* Positiv og fleksibel
* Må være medlem av Den norske kirke

Saksopplysninger:
Daglig leder Thomas Ekeberg-Andersen har sluttet pr. 1. april 2018. Stillingen som daglig leder er
utlyst som et vikariat ut året. Menighetskonsulent Ole Andreas Gjerull har fått ansvar for å fungere
som daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter frem til en ny daglig leder har tiltrådt.

Konklusjon:
Forslag til vedtak:
Menighetsrådet delegerer følgende fullmakter til menighets-konsulent Ole Andreas Gjerull frem til ny
daglig leder har tiltrådt:
- Økonomifullmakter tilsvarende de som er gitt daglig leder, jamfør vedtak MR 14/17
- Tilgang til nettbank for alle menighetens bankkontoer
- Personalansvar for styrer av barnehagen og daglig leder av Schafteløkken

Ole Andreas Gjerull
Fungerende daglig leder, Frogner og Bygdøy menigheter
Postadresse:
Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo

e-post:
Post.frogner.oslo@kirken.no

Telefon:
23629062

Bankgiro: 1600.42.65097
Org.nr.: 974762881

SAKSDOKUMENT – MR 23/18 ORIENTERINGSSAKER: 2. Barnehagen
Oslo, 7.april 2018.
Kjære foreldre i Frogner menighets barnehage - Schafteløkken!
På vegne av Frogner menighetsråd ønsker vi å komme med følgende redegjørelse for
bemanningssituasjonen i barnehagen:
Menighetsrådet i Frogner er klar over at situasjonen i barnehagen ikke har vært optimal de
siste månedene. Vi har dessverre hatt langtidssykemeldinger både fra styrer og pedagogisk
leder for Stallen. Det øvrige personalet har imidlertid gjort en kjempejobb og strukket seg
maksimalt slik at barna likevel skulle ha et trygt og godt opphold i barnehagen. Årsplanen har
hele tiden ligget til grunn for arbeidet.
Vi har gjort vårt ytterste for å skaffe vikarer, men har erfart at det er en utfordring å finne
egnede og stabile vikarer, også fra vikarbyrå. Fram til sommerferien er imidlertid situasjonen
nå under kontroll, selv om vi ikke har klart å få vikarer med full pedagogisk utdanning.
Stillingen som pedagogisk leder er ledig fra 1.mai, og denne er nå utlyst.
Styrer er fremdeles sykmeldt, men vi har kontakt med henne og håper hun snart er tilbake.
Dersom sykepermisjonen skulle bli forlenget, vil vi bestrebe oss på å få ansatt vikar i
styrerstillingen.
Vi vet også at noen foreldre har forespurt om hvem som innehar stillingen som daglig leder i
menigheten etter at Thomas Ekeberg-Andersen sluttet 1.april. Ole Andreas Gjerull, som har
vært ansatt i deltidsstilling i Frogner og Bygdøy menigheter, fungerer inntil videre i full
stilling som daglig leder for Frogner og Bygdøy menigheter. Det er Kirkelig fellesråd i Oslo
som er ansvarlig for utlysing og tilsetting av daglige ledere i menighetene i Oslo. Dette skjer i
samarbeid med menighetene, og Frogner menighetsråd er i kontakt med personalavdelingen i
Kirkelig Fellesråd vedrørende utlysing og tilsetting i denne stillingen.
Vi håper dere foreldre har forståelse for situasjonen, og vi står gjerne til disposisjon hvis dere
ønsker ytterligere informasjon.
Med vennlig hilsen
Sissel Nilsen
Nestleder i menighetsrådet

Ole Andreas Gjerull
Daglig leder

