Nytt år, nye muligheter
Like før jul vedtok kommunestyret handlingsprogrammet som setter rammene for arbeidet
i kommunen fire år fremover.
Ett av oppdragene innenfor samfunnsutviklingen er å satse på
møteplassene våre, både inne og
ute - samt å etablere nye.
Huskestua i Ullerud helsebygg er
en ny viktig møteplass, på tvers

av generasjoner. Vi har også hatt
høy aktivitet i Smia, som er blitt
et samlende kulturhus.
Bølgen bad- og aktivitetspark
vil bli et nytt samlingssted, som

vi jobber på spreng for å kunne
åpne så raskt som mulig. Badeparken er en annen viktig møteplass som skal oppgraderes i år.
For å få til alt dette, er det viktig

at kommunen er rigget for fremtiden. Vår nye organisasjon er
oppdatert og klar for å møte nye
tider.
Se vårt nye organisasjonskart på
neste side.

Søk Drømmestipendet nå!
Unge mellom 13 og 20 år Frogn som driver med musikk,
dans, kunst, teater eller liker å skrive, kan søke om
Drømmestipend.
Det deles ut tilsammen 100 stipender på landsbasis, og du kan
bli en av de nominerte fra Frogn
kommune. Målet med både nominasjon og stipend er at ungdom
skal få motivasjon til å utvikle seg
videre samt mulighet til å få oppfylt noen av sine kulturdrømmer.

Les mer om:

De som ønsker å søke må lese
denne siden:
https://www.drommestipendet.
no/vil-du-soke/
Søknadsfristen er fredag
2.februar. Søknaden sendes til
kulturskolen@frogn.kommune.no

Frogn seniorsenter
40 år
Se side 3

Spennende stillinger
i Frogn kommune
Se side 4
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Justert mot nye tider
Frogn kommunes nye organisasjonsmodell er trådt i kraft etter at man har
sett nærmere på organisasjonen og justert den for fremtiden. – Vi har oppdatert oss og er klare til å møte nye tider, både strategisk og praktisk, sier
rådmann Harald K. Hermansen.
21 enheter er blitt til 13, det er nye
ledere, ny organisering og nye navn
i enkelte enheter. For de aller fleste
innebærer organisasjonsjusteringen
liten forskjell i arbeidshverdagen,
men på ledernivå er det nå 13 enhetsledere som sammen med råd-

mannsgruppa skal stake ut veien for
fremtiden.
– Den rivende samfunnsutviklingen
innebærer at vi må tilpasse oss et
nytt og ukjent landskap, noe som vil
stille store krav til kommunenes evne

til fleksibilitet og nytenkning. Vi ønsker at Frogn kommune fortsetter å
gjøre en god jobb for innbyggerne,
og at alle ansatte trives med arbeidet, sier rådmannen.

!

Visste du at

• Enhetslederne i Frogn kommune er 4 menn og 9 kvinner.
• Den yngste enhetslederen blir
39 år, den eldste er 70!
• Den største enheten i kommunen er Frognskolen.
• Kommunens største arbeidsplass er Ullerud helsebygg.
• Kontoret for miljørettet helsevern nå heter Kontoret for
miljø og folkehelse.

Ny rektor på
Drøbak skole

VÅR NYE
ORGANISASJON:

Britt-Marie Tørngren
startet som ny rektor ved
Drøbak skole 2. januar.
Hun har erfaring som rektor både fra barneskole,
ungdomsskole og videregående skole.

Rådmannsgruppa består av
rådmann Harald K. Hermansen
og kommunalsjefer for de tre
områdene
• Oppvekst (Olav Neander)
• Plan, teknisk og eiendom (kommunalsjef Randi M. Tornås)
• Helse, omsorg og velferd (kommunalsjef Fritz A. Solhaug)

Ny kommunalsjef
Fritz Arne Solhaug er fra januar 2018 vår nye kommunalsjef for helse, omsorg og
velferd. Han kom fra stillingen som kommunalsjef i Sande kommune.
Solhaug er utdannet cand.polit. fra
universitetet i Tromsø med fagene
sosialøkonomi, offentlig politikk
og sosialpolitikk. Han har arbeidet i
bank, som helse- og sosialsjef i Nordreisa og Alta kommuner og siden
2013 har han vært kommunalsjef i
Sande kommune i Vestfold.
– Frogn kommune er en dynamisk
og utviklingsorientert organisasjon,
der det settes fokus på at innbyggere både kan og vil ta ansvar for
eget liv. Dette krever samhandling

mellom ulike faggrupper, samspill
og dialog med innbyggerne, samt
fokus på utvikling - som for eksempel
velferdsteknologiske løsninger og
digitalisering, sier Fritz Arne Solhaug,
og røper at nettopp dette synes han
er viktig: - Utvikling av samhandling
er etter min mening en forutsetning
for å utvikle urealiserte muligheter
og løsninger.
Fritz Solhaug er 59 år, gift, bosatt i
Sande og har to voksne barn og en
stesønn på 9 år.

– Det er med stor forventing og
spenning jeg begynner som rektor
på Drøbak skole. Jeg gleder meg
til å bli kjent med skolen, kollegiet, elevene og foreldrene deres.
Som rektor vil jeg arbeide for et
godt og inkluderende læringsmiljø. Elevene skal oppleve mestring
og trivsel i skolehverdagen. Jeg
ønsker å bygge videre på skolens
styrker og vil gjøre mitt beste for
at Drøbak skole fortsetter å være
en levende skole fylt av lærelystne og glade elever, sier rektor
Britt-Marie Tørngren. Vi ønsker
velkommen!

Ny i Frogn?
Vi ønsker alle våre nye innbyggere velkommen
med en egen velkomstmappe full av nyttig informasjon om vår flotte kommune! Ta kontakt
med Servicetorget på tlf. 64 90 60 00, på mail:
servicetorget@frogn.kommune.no, på hjemmesiden www.frogn.kommune.no - eller stikk
innom oss i Rådhusveien 6.
Velkommen til Frogn kommune!

Følg oss!
Frogn kommune er på Facebook,
Instagram og Snapchat
(skjeridrobak).
Følg oss for nyheter og
nyttig informasjon!

Ta kontakt med oss – vi er glade for tips og innspill! • Servicetorget, tlf. 64 90 60 00 • postmottak@frogn.kommune.no

KUNNGJØRINGER
Pårørendekurs
demens

Dette er et tilbud
til deg som har et
familiemedlem
med demenssykdom, bosatt i Follo.
Når et familiemedlem rammes av
demenssykdom får det konsekvenser
for pårørende i stor grad. Det pårørende etterspør mest, er kunnskap
om sykdommen og hvordan man skal
takle hverdagen. Gjennom undervisning og gruppesamtaler gjennom fire
onsdagskvelder kan du få kunnskap
om tema sykdomslære, praktiske
tiltak, velferdsteknologi, pårørendes
situasjon, sorg/tap, kommunikasjon,
vergemål mm.
Sted: Vestby, i Treffsenteret/hjemmetjenestens lokaler, Speiderveien 12
Dato: 7. februar, 14. februar, 28.
februar, 7. mars - kl. 18.00–21.00
Påmelding til Kirsti Marie Andreassen, demenskoordinator i
Vestby kommune, tlf. 974 958
11, e-post: kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no
Påmeldingsfrist 2. februar.
Ved spørsmål kan du kontakte
demenskoordinator i Frogn kommune: Ellen Åmli Kaasa, tlf. 977 42298,
e-post: ellen.amli.kaasa@frogn.kommune.no

Stikk innom Huskestua!

Har du besøkt Huskestua ennå?
Den koselige kafeen i Ullerud
helsebygg er åpen for alle.
Lunsj hver dag fra kl. 11.00-13.00.
Middag serveres torsdag kl. 14.0019.00 og søndag kl 13.30-16.30.
Lørdag stengt. Hovedrett og dessert
for kun kr kr 110! Velkommen!

Tilbud om gruppetrening
våren 2018

Frogn kommune tilbyr gruppetrening til deg som ønsker å holde
deg aktiv og komme i form.
Sterk og stødig
Treningsgruppe for seniorer. Øvelser
for styrke og kondisjon til musikk.
Onsdager kl. 11.00-12.00
Styrke- og balansekurs
Gruppe for deg som opplever utfordringer med balansen og gangfunksjonen. Gruppen fokuserer på øvelser
for å trene styrke og balanse. Mandager og fredager kl 12.00-13.00
KOLS-skole
Gruppe for deg som har sykdommen
KOLS og som ønsker å få tilpasset

trening, samt informasjon om ulike
temaer knyttet til sykdommen.
Torsdager kl 13.30–14.30
Gruppene starter opp i midten av
februar. Lokaler for treningene er ikke
endelig fastsatt og det kan forekomme noe endringer i tidspunkter.
For spørsmål og påmelding til
gruppene ta kontakt: Ianê Fjellvang – tlf. 909 28 955.

Åpne møter på Rådhuset

Eldrerådet mandag 22. januar
kl. 16.00 i møterommet Fraunar.
Spørsmål/innspill fra publikum fra
møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 23. januar
kl. 17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 23. januar
kl. 18.00 i kantinen.
Kontrollutvalget mandag 22. januar
kl. 14.00 i møterommet Oscarsborg.
Hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker mandag 29. januar
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Hovedutvalget for oppvekst,
omsorg og kultur tirsdag 30. januar
kl. 17.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum
fra ca. kl. 18.00.
Ungdommens kommunestyre
onsdag 31. januar. Tidspunkt se
møteinnkallingen på hjemmesiden.
Administrasjonsutvalget onsdag
31. januar kl. 14.30 i møterommet
Oscarsborg.
Formannskapet onsdag 31. januar
kl. 16.30 i møterommet Fraunar.
Innspill/spørsmål fra publikum fra
ca. kl. 18.00.
Komité for klima og energi
torsdag 8. februar kl. 17.00 i møterommet Oscarsborg.
Kommunestyret mandag 5. februar
i møterommet Fraunar. Kl. 16.30 innspill/spørsmål fra publikum.
Behandlingen av sakene starter
kl. 17.00. Eventuelle orienteringer
legges før kl. 16.30.
Eldrerådet mandag 26. februar
kl. 16.00 i møterommet Fraunar
Innspill/spørsmål fra publikum fra
møtestart.
Rådet for personer med nedsatt
funksjonsevne tirsdag 27. februar
kl. 17.00 i møterommet Fraunar.
Kommunalt foreldreutvalg for
grunnskolen tirsdag 27. februar
kl. 18.00 i kantinen.
Ungdommens kommunestyre
onsdag 28. februar. Tidspunkt se
møteinnkallingen på hjemmesiden.
Innspill/spørsmål fra publikum:
I utvalg der dette er en fast post er
det avsatt inntil ½ time til spørsmål/
innspill fra publikum. Det er ikke
anledning til å stille spørsmål eller
komme med innspill til saker som
skal behandles i møtet.
Sakspapirer: Er/blir lagt ut til
gjennomsyn på Servicetorget og på
internett www.frogn.no
Øvrige møter: Eventuelle ekstramøter eller andre møter i folkevalgte
organ blir annonsert på kommunens
hjemmeside.

Frogn Seniorsenter 40 år!
Frogn Seniorsenter (Frogn eldresenter) fyller 40 år i 2018. Det skal feires, og
vi vil markere denne begivenheten. Dette er under planlegging, men det vi
vet, er at vi vil invitere til gratis kaffe og kake med litt underholdning attåt.
Frogn seniorsenter har som mål i størst mulig grad å være et servicesenter
og et velferdstiltak for kommunens pensjonister og uføre. Tiltakene skal gi
forebyggende sosial og helsemessig virkning, slik at våre brukere kan klare
seg bedre og lengre som hjemmeboende. Driften søkes i størst mulig grad
lagt opp på brukernes egne premisser, med et bredest mulig tilbud.
Vil du være frivillig?
Kaféen vår driftes av Frogn Seniorsenters Venner, mens daglig leder og
aktivitøren ved Seniorsenteret har den daglige ledelsen. Våre ansatte er
frivillige som gjør en fantastisk jobb! Nå søker vi etter noen som kan tenke
seg å jobbe noen timer en dag annenhver uke. Vi kan tilby et hyggelig
miljø i trivelige lokaler og omgivelser. Ta gjerne kontakt med Sissel eller
Helene på tlf. 64 90 61 85.
Velkommen til hyggekveld
Frogn Seniorsenters Venner inviterer til Hyggekveld tirsdag 30. januar kl.
18.00. Det blir servert snitter med god drikke til, kaffe og kaker til «dessert». Vi har lotteri og quiz med fine gevinster. Roar Magnussen spiller til
dans. Velkommen til Niels Carlsensgate 20! Pris pr. pers. kr. 60. Ingen
påmelding.
Årsmøte
Det vil bli avholdt årsmøte i «Frogn Seniorsenters Venner», tirsdag 27. februar.

Frivilligsentralens tilbud
HVA SKJER I JANUAR?
Mandager
Tid
Hva
10.30-12.30
Norsk nivå 1
12.00-14.00
Mor og barn språktrening
17.30-19.30
Leksehjelp

Hvor
Drøbak kino
Vimpelfabrikken
Vimpelfabrikken

Ansvarlig
Knut Lønvik
Liv Kari Lotsberg
Elisabeth Hellevik

Tirsdager
10.30-12.30
11.00-12.00
12.00-15.00

Norskundervisning AUPAIR Drøbak kino
Tirsdagsturen
Follo museum
Frivilligtreffpunkt
Ullerud Helsebygg

Onsdager
110.30-12.30
8.30-10.00
13.30-15.00
17.00-19.30

Norsk nivå 2
Frokostverter
Engelskundervisning
Kvinnenettverk

Drøbak kino kjøkken
Avd. Ullerud Helsebygg B
Frogn Seniorsenter
Vimpelfabrikken

Torsdager
10.00-12.00
10.30-12-30

Datahjelpen
Norsk nivå 1

Frogn Seniorsenter Jan Solberg og Fredrik Rivenes
Drøbak kino
Knut Lønvik

HVA SKJER I FEBRUAR?
Dag
Tid Hva
Mandag 5.
12.00-15.00
Tirsdag 6.
19.00-21.00
Fredag 9.
15.00-16.00
Tirsdag 13.
18.00-21.00
Mandag 19. 12.00-15.00
Tirsdag 20.
19.00-21.00
Fredag 23.
15.00-16.00
Tirsdag 27.
18.00-21.00

Hvor
Strikkekafe
Intern. kvinnegruppe
Allsang
Malegruppa
Strikkekafe
Intern. kvinnegruppe
Allsang
Malegruppa

Ansvarlig
Frogn Seniorsenter
Frogn Seniorsenter
Ullerud Helsebygg
Heer		
Frogn Seniorsenter
Frogn Seniorsenter
Ullerud Helsebygg
Heer		

Mette Vedal
Varierende
Gro Paulsen/ Brit Klynderud
Ellen Norum
Mikael Karijord
Terry Miles
Varierende

Wenche Thaysen
Gro Paulsen
Kari Nyhus
Ragnhild Sodeland
Wenche Thaysen
Gro Paulsen
Kari Nyhus
Ragnhild Sodeland

Vi ønsker
- frivillige som vil være med å gjøre den lille forskjellen for andre (eller seg selv)
men som ikke vet hvordan de skal begynne. Om du er gammel eller ung, rik
eller fattig, tynn eller tykk, svart eller hvit eller bare helt gjennomsnittlig, er du
hjertelig velkommen. Det viktigste er at du har lyst til å gi noe av deg selv til
andre.
Vi tilbyr
- muligheten til å prøve noe nytt og utfordre egne grenser i trygge omgivelser.
Et godt miljø med mange spennende mennesker, nettverk og gode opplevelser.
Husk frivillighet lever av lyst og dør under tvang!
Nysgjerrig?
Kontakt daglig leder Gro Paulsen mobil 415 31 413 for en prat eller ta en titt på
vår hjemmeside: www.frogn.frivilligsentral.no. Følg oss på facebook eller kom
innom Ullerud helsebygg tirsdag kl 12!

For løpende informasjon og nyheter: Følg Frogn kommune på Facebook!

Smia

Åpningstider:
• Mandag, tirsdag og
fredag kl. 09.00–15.00.
• Onsdag og torsdag
kl. 09.00–19.00.
• Lørdag kl. 11.00–14.00.
Kl. 09.00–11.00 er det selvbetjent på
hverdager. Husk lånekort!
Du kan levere bøker ved å dytte de inn i
luka på bakdøra utenom åpningstid.
Faste aktiviteter:
Språkkafé: Hver onsdag har vi språkkafé. Her møtes innvandrere fra mange
land og nordmenn til en hyggelig prat
over en kopp kaffe eller te.
Lesesirkel: På første torsdagen i måneden har vi lesesirkel. Åpen for alle, men
det er påmelding
Advokatvakt: Få en halv times gratis
konsultasjon med en advokat. Påmelding.
Tannlegevakt: Få en halv times gratis
konsultasjon med en tannlege (ingen
behandling). Påmelding.
Bokkafé: Første onsdagen i måneden
inviterer vi til en bokkafe hvor vi presenterer en god bok, en kopp kaffe og noe
lett å bite i.
Eventyrstund: Vi leser, forteller og ser i
billedbøker sammen. Åpen for alle, store
grupper må melde seg på.
Åpen barnehage: Åpen barnehage er
et møtested for voksne med barn i aldersgruppen 0-3 år hver tirsdag kl. 09.30
– 12.00. Følger skoleruta.
Slektsforum: Interessert i slektsforskning? Frogn historielag inviterer til
slektsforum utvalgte onsdager. Her kan
du få tips og hjelp med din forskning.
Noen onsdager er «Slekt og data Oslo/
Akershus» til stede. Åpen for alle.
E-biblioteket: Vi hjelper deg i gang med
våre tjenester på nett. Forskjellige temaer
tas opp hver gang, men får vi tid kan vi
snakke om andre ting også. Ta gjerne
med eget nettbrett/telefon.
Onsdag 24. januar:
Frogn historielag, med «Slekt og data» til
stede. Kl. 17.00 – 19.00
Språkkafé kl. 19.00
Tirsdag 30. januar:
E-biblioteket: Lån E-bøker. Bli kjent med
vår app eBok-Bib og hvordan du kan søke
etter bøker og låne bøkene. Ta gjerne
med eget nettbrett/telefon. Får vi tid,
kan vi ta opp andre ting du lurer på også.
Kl 13.00.
Onsdag 31. januar:
Språkkafé kl. 19.00
Onsdag 7. februar:
Bokkafé kl. 13.00
Tannlegevakt kl. 17.00 – 19.00.
Påmelding
Advokatvakt kl. 17.00 – 19.00.
Påmelding
Språkkafé kl. 19.00
Torsdag 8. februar:
Lesesirkel kl. 18.00
Tirsdag 13. februar
Bokormfest kl. 18.00. Invitasjon sendes ut
til Bokormene.
Onsdag 14. februar:
Frogn historielag. Med «Slekt og data» til
stede. Kl. 17.00 – 19.00
Språkkafé kl. 19.00
Fredag 16. februar
Eventyrstund kl. 10.30. Påmelding for
barnehager.
Lørdag 17. februar:
Bokkafé for barn kl. 12.30. Vi anbefaler
bøker for barn og serverer noe godt å
spise.
Onsdag 21. februar:
Språkkafé kl. 19.00
Tirsdag 27.februar:
E-biblioteket: Meg&mitt: Hvordan logge
deg på lånekortet ditt, fornye dine lån,
søke etter og bestille bøker. Ta gjerne
med eget nettbrett/telefon. Får vi tid,
kan vi ta opp andre ting du lurer på også.
Kl 13.00.
Onsdag 28. februar:
Frogn historielag. Med «Slekt og data».
Kl. 17.00 – 19.00
Språkkafé kl. 19.00

LEDIGE STILLINGER
Spennende oppgaver
som lærer i Frognskolen

Frogn kommune trenger nye lærere
for skoleåret 2018/19, og søker rause,
dyktige og kvalifiserte lærere som vil
være med å utvikle skolene våre til å
bli enda bedre! Frognskolens satsingsområde er Digital skole og fra høsten
2018 har alle skoler tatt i bruk læringsbrett 1:1 i undervisningen.
Er du interessert, send din søknad til
Frogn kommune allerede i dag. Vi
gleder oss til å få vite mer om deg!
For mer informasjon, fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema, se www.frogn.kommune.no
Dal skole
Dal skole er en fådelt skole, fordelt på
1.–2. trinn, 3.–4. trinn, 5.–6. trinn og 7.
trinn. Skolen har ca. 65 elever.
Kontaktperson: Rektor Jon Grønli,
mobil: 415 31 423
Drøbak skole
Drøbak skole er en 1.–7. skole med ca.
270 elever og 63 ansatte fordelt på
skole, SFO og Regnbuen, en forsterket
skole enhet med i alt 10 elever.
Kontaktperson: Rektor Britt-Marie
Tørngren, mobil: 477 03 437
Dyrløkkeåsen skole
Dyrløkkeåsen er en 1.–10. skole med
ca. 500 elever og 70 ansatte.
Kontaktpersoner: Rektor Trond
Kristensen, mobil 988 85 497
Inspektør Astrid Stormoen, mobil
404 50 719 og inspektør Arild Huseby,
mobil 975 79 746
Heer skole
Heer skole er en 1.–7. skole med
ca. 310 elever og 45 ansatte.
Kontaktperson: Rektor Mette
Skaarnæs, mobil: 958 53 760
Seiersten ungdomsskole
Seiersten er en ren ungdomsskole med
ca. 380 elever og 50 ansatte.
Kontaktpersoner: Rektor Åshild Turid
Kallevik, mobil 959 12 725
Inspektør Kjersti Haraldseid,
mobil 480 97 940
Sogsti skole
Sogsti skole er en 1.–7. skole med
ca. 320 elever og 45 ansatte.

Kontaktperson: Rektor Katrine
Kongshaug, mobil 402 31 231
Gjelder for alle stillingene i skolen:
Søknadsfrist 1. mars 2018.
Tiltredelsesdato 1. august 2018 eller
etter avtale.

Controller

Ansvarsområde: Frogn kommune har
et driftsbudsjett årlig på i overkant av
1 milliard kroner. Investeringene er
også på 1 milliard kroner de neste 4
årene. Vi har behov for økt oppfølging
både på drift og investering. Sentrale
oppgaver er:
• Overvåkning kommunens økonomiske drift
• Rapportering til rådmannen og kommunestyret
• Delta i analyse, utredningsarbeid og
utviklingsprosjekter
• Systemutvikling
• Enhetens øvrige oppgaver etter
behov
• Oppgavene vil bli tilpasset etter
ønsker og kompetanse
Kvalifikasjonskrav: Master i økonomi
eller liknende, erfaring kan kompensere for kravet. Relevant erfaring, nyutdannede oppfordres også til å søke.
Interesse for og erfaring fra relevante
IT-verktøy. Analytisk, nøyaktig, selvstendig og med gode samarbeidsevner.
Egnethet for stillingen
Tiltredelsesdato: Etter avtale
Kontaktperson: regnskapssjef/Controller Annett Eliassen, tlf. 971 64 039,
Controller Kristoffer Ramskjell, tlf. 994
06 097 769, eller økonomisjef Jo Ragnar Finserås, tlf. 415 31 305
For interesserte vil det bli gitt informasjon om stillingen torsdag 29. januar
kl. 18.00, på rådhuset Frogn.
Søknadsfrist: 31. januar 2018
For fullstendig utlysningstekst
og elektroniske søknadsskjemaer,
se www.frogn.no. Ved behov for
tilgang til PC, finnes det på Servicetorget, Biblioteket og NAV Follo. Søknadsdokumenter blir ikke returnert til
søkerne, men makuleres når tilsetting
er foretatt. For mer informasjon, kontakt Servicetorget, tlf. 64 90 60 00.

AKTIVITETER I KIRKEN
Barnegospel (1.–3. klasse): Oppstart 11.januar og
deretter hver torsdag kl 17.00–17.45 på Smia.
Nye medlemmer er hjertelig velkommen.
Soulchildren (4.–8. klasse) Vi øver hver torsdag kl 15.00–16.00
på Smia. Nye medlemmer er hjertelig velkommen.
Babysang: Hver tirsdag utenom skoleferiene kl 11.00 i
kapellet på Smia. Mor/ far med baby er hjertelig velkommen.
Vi spiser lunsj sammen etter sangen. Kr 60 pr gang.
Supertorsdag: 1. februar (med Dirridam), 15. februar,
1. mars (med Dirridam) på Smia.
Tårnagentdag i Drøbak kirke for alle 3. klassinger:
Fredag 26. januar (invitasjon kommer i posten)

Neste informasjonsbilag kommer hjem til deg tirsdag 27. februar 2018
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