
Som miljøarbeider en du en del av vårt miljøteam som bidrar til en veldig viktig helhet i 
kurstilbudet vårt for barnefamilier.  Alle i miljøteamet bidrar med at små og store har det 
trygt og godt, spennende og morsomt under kursoppholdet på Montebellosenteret!

Dette året legges det opp til 5 kurs hvor barn trenger ivaretagelse og aktiviteter.  
Hvor mange miljøarbeidere vi har behov for, avhenger blant annet av deltagernes  
aldersfordeling og hvor mange familier vi tar inn til kurs. Det vanligste er at vi tar inn  
ca. 20 familier, og da kan det være +/- 45 barn i alder fra 0 – 18 år.
For mer info se:  
https://www.montebellosenteret.no/kreft-i-barnefamilien/kreft-i-barnefamilien

Er du interessert, venligst fyll ut og sendt inn vedlagt skjema. Alle vil få en tilbakemelding. 
Vi gjør inntak til kurs 5 uker før kursstart, og da vet vi også  hvor mange miljøarbeidere vi 
trenger til kurset.  Når inntaket er gjort, gir vi beskjed om du har fått miljøarbeiderjobb. 
Deretter får du tilsendt papirer, slik at du kan søke om politiattest. 

Vi ønsker at du er 18 år eller eldre, og har erfaring med å jobbe med barn. Det kan være i 
hjemmet, barnehage, sfo, skole og/eller forskjellige fritidsaktiviteter.
Legg ved det du har av attester fra skole og jobb, så du kan bli riktig lønnsplassert.
Vennligst fyll ut skjemaet og returner til: solbjorg.glimsdal@montebello-senteret.no

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på tlf 61 35 11 00 og spør etter Solbjørg. 

Med vennlig hilsen  
Montebellosenteret

Solbjørg Glimsdal
Sykepleier og kursleder for familiekursene 

Kurstedvegen 5, Mesnali • post@montebellosenteret.no • www.montebellosenteret.no
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Vi søker miljøarbeidere til våre familiekurs



 
 

 
 
 
 
 

Miljøarbeider i familiekursene 
 

Mesnali, november 2022 
 
 
 

Hei, tidligere miljøarbeidere og nye søkere! 
 

Vi kan se tilbake på et år med godt fornøyde familier"#$% 
Miljø-teamet bidrar til en veldig viktig helhet i kurstilbudet vårt, og gjør en fantastisk jobb"#$% 

Tusen takk til dere som har bidratt til at små og store har hatt det trygt og godt, spennende og 
morsomt under kursoppholdet her! 

Kommende år legges det opp til 5 kurs hvor barn trenger ivaretagelse og aktiviteter. Hvor mange 
miljøarbeidere vi har behov for, avhenger blant anna av deltagernes aldersfordeling og hvor mange 
familier vi tar inn til kurs.  

Alle som svarer på vedlagte skjema vil få en tilbakemelding, men det er vanskelig å si med 
sikkerhet hvor mange miljøarbeidere vi trenger til hvert enkelt kurs. Det vet vi først når vi gjør 
inntak til kurset (5 uker før kursstart). 

Vi ønsker at du skal være fylt 18 år, og ha erfaring i det å jobbe med barn. Om det har vært i hjemmet, 
barnehage, sfo, skole og/eller forskjellige fritidsaktiviteter. 

Vennligst fyll ut skjemaet og returner til: solbjorg.glimsdal@montebello-senteret.no 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

Montebellosenteret 

  Solbjørg Glimsdal 
  

  Sykepleier og kursleder for familiekursene på Montebellosenteret.



 

 
SØKNADSSKJEMA   M I L J Ø T E A M  2 0 2 3  

 
Navn: Født:                                            

 

Adresse:                                                                                                                                        
 

Postnr./sted:                                              
 

Tlf: E-post:                                                              
 
Nærmeste pårørende:                                            Tlf:                                                           

 

Utdanning: _   
 

Praksis:   
 

Har du livredningskurs?       Ja            Nei                 

Har du Brattkort?     Ja  Nei  

Hvilken aldersgruppe har du mest erfaring med?     

Hvilke aktiviteter kan du tenke deg å organisere med barn/ungdom? 
 
 

 

 

Hvorfor søker du jobb som miljøarbeider ved Montebellosenteret? 
 
 

 

 
 
Svar innen 15. januar 2023: 

 

Kurs 08-23,   24.02-03.03 Familier der en av foreldrene har kreft
 

Kurs 13-23,    31.03 -  05.04        Påskedager på Montebello (miljøarb. søndag, mandag og tirsdag) 
 

Kurs 25-23,   23.06 – 30.06 Familier som har mistet mor eller far i kreft 

Kurs 31-23,    04.08 - 11.08  Familier der en av foreldrene har kreft 

       Kurs 40-23,    06.10 - 13.10  Familier som har et barn med kreft 

OBS! Dere jobber fra lørdag morgen t.o.m torsdag kveld, datoene er for hele kurset. 




