TORSDAGSBREVET
TORSDAG 11. MARS 2010
Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien, 3142 Vestskogen
Tlf. 33 35 22 00 – Fax. 33 32 37 23 E-post: vestfold@steinerskolen.no
Webside: www.vestfold.steinerskolen.no

Foreldremøter m.m.:
2. kl.

3. kl.
8. kl.
10.kl.

Klassene

ONS. 14.4.: Klasseaften for elever
og foreldre kl. 18:00 i
Treklangsalen
MAN. 15.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
MAN. 22.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
MAN. 15.3.: Kl. 19:00: Foreldremøte
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Mars/April

2. videregående underskriver
årsoppgavene kl. 19:00 i Blåtind
12.3. 3. videregående leverer årsoppgavene
Kl. 12:00
12.-13. Årsoppgavepresentasjoner 3. vg.
Program kommer.
29.3.-5.4. PÅSKEFERIE

Mai

8. Vårmarked
5. kl. besøk til Midgard historisk senter
19. og Borreparken
Bussen drar fra skolen 8.30 og er
tilbake ca. 13.50
Det blir en spennende dag med
vikingleker, nærmere bekjentskap med
gamle håndverkstradisjoner, deltagelse i
en arkeologisk utgravning og rollespill.
Husk å ha på dere tøy som tåler jord,
vann og vind!
Arrangementet er i samarbeid med Den
kulterelle skolesekken.
Hilsen David og Terry

SKOLEHANDLNGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
HØST/VINTER 2009/2010
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.
14. mars
Lukas 11. v.14-28
11. april
Markus 16. v.1-8
9. mai
Joh. 16. v.5-15
13. juni
Lukas 16. v.19-31
Skolehandlinger finner sted ved
Steinerskoler verden over og er åpne for
alle elever og deres foreldre og lærere.
Det er søndagshøytider som knytter an til
skolens religionsundervisning og er ubundet
av kirke eller trossamfunn.
Religionslærerne i barneskolen er
ansvarlige for søndagshandlingene. Hvis du
ønsker å vite mer om skolehandlingene, ta
kontakt.
Etterlysning
Vet noen hvor 17.maipermen er? Hilsen
17.maikomitéen v. Willem Bogaards
willem.bogaards@bufetat.no
HELSESØSTER

Helsesøster Undis Haagensen har kontortid
tirsdager og fredager mellom kl. 9:00 og
12:00 i barnehagebygget, tlf. 33 35 22 09.
Mobil: 41 43 28 78. Hun kan ellers nås på
helsestasjonen, tlf. 33 40 21 70.

Program for årsoppgavekveldene
12. og 13. mars 2010:
Fredag 12. mars kl.
18:00:
Julia Lunde: Hva er moderne japansk
gatemote?
Tiril Susanne Shank: Ulovlig immigrasjon
fra Mexico til USA. ”Dying to get there”.
Ragnhild Håland: Mennesker i krig
Susan Mariel Wang: Ballettens utvikling i
Norge
Maria Therese Tung: Hundesledekjøring
Anahita Shahab Høgli: Moderne dans –
kunst i bevegelse (m/ forestilling i
gymsalen)

Lørdag 13, mars kl.
18:00:
Irina Cecilie Felicia Poer: Walter Elias
Disney – Barndom og oppvekst
Andreas Høybach: Sovjetunionen 1917 –
53. Hvorfor det gikk som det gikk.
Sofie Møllerplass: Bærekraftige samfunn
Aviv Hull: Rock - Tre grener av Rockens
tre
Vilde Brecke: En kjærlighetsdrøm – Knut
Hamsun i liv og diktning
Nicola Grawert Lund: Forståelsen av
Capoeira. Fremdeles en kamp for frihet og
frigjørelse? m/oppvisning (i gymsalen)

PAUSE
PAUSE
Victor Alexander Vinje: Høyttaleren
Birgit Svihus: ”I Buddhas hage”. Buddhisme
under overflaten
Katarina Lunde: Musikalitet
Mira Helene Albech Kristoffersen:
Akupunktur – Helse i hvert stikk?
Anna Katarina Berg: Jordbruk
Tobias Trondsønn Ottestad: Rørforsterkeren

Hjertelig velkommen!
Hilsen Kelvin Bass og
Astrid Bjønness

Vibeke Brunsberg: Kvinnemoten: Det 20.
århundret – designere, historie og
samfunn. (m/oppvisning)
Sarah Bech-Sørensen: Vinterpalasset – et
maktsymbol
Simen Karlsen Vefling: Mennesket og
bevegelse. Muskler, trening, kosthold – en
sammenheng
Tuva Stefania Uglem Falnes: Intensjon,
Inspirasjon og Intuisjon i møte med
psykisk syke.

FU-møte
1. februar 2010, Steinerskolen i Vestfold
Godkjenning av referat
Daglig leder ved skolen informerte om Marjatta og omstruktureringer ved skolen. Skolen vil
fra høsten ha en ny ledergruppe bestående av daglig leder, økonomiansvarlig, og tre
trinnledere. Ny daglig leder vil bli Kent Härstrom, 1 00 % stilling. Trinnleder på
barnetrinnet vil bli Kirsti Holmen Hallanger, trinnleder på ungdomstrinnet v il bli Kirstin
Heggestad Hansen og trinnleder på videregående blir Liss Due. Trinnlederstillingen er på
50 %. Trinnleder har personalansvar og pedagogisk ansvar på sitt trinn. Kollegiet er i full
gang med omstruktureringer allerede nå. Denne nye organisasjonsformen vil igjen bli
presentert på Årsmøtet.
Reisegavekassen: Vi hadde en samtale rundt dette. Lærerrepresentanten vil skaffe en
oversikt over hvilke turer som gjøres i hvilke klasser. Det etterlyses oversikt over hvor mye
turene CA vil koste. Informasjon om dette må være lett tilgjengelig for foreldrene. Det er
viktig at klasserepresentanten har oversikt over reiser og kostnader. ”Begynn å spare
tidlig.”
Valgkomiteen i FU er i gang med å finne leder, nestleder og kasserer. Om du kjenner noen,
eller kunne tenke deg å still e, kontakt Ingunn Leeber, 6 kl. representant.
Tema Språkundervisningen flyttes til neste møte.
Skolens psykososiale miljø: Daglig leder informerte om erfaringer med anti mobbeprogram
fra tidligere og undersøker nå om de skal ta i bruk Olweus anti mobbeprog ram.
Lærerdekning: kollegiet er godt pedagogisk rustet. Det er mange lærere med
steinerpedagogisk utdanning, og flere lærere på VG trinn har mastergraden. Skolen trenger
å styrke kompetansen i realfagene ved skolen, særlig i ungdoms - og videregående trinn.
VÅRDUGNAD blir den 24. april. SETT AV DAGEN!
Vårmarked blir 8. mai. Det er viktig å velge vårmarkedsrepresentanter snarest og få satt i
gang arbeidet. Kun 3 representanter møtte på det første møtet til vårmarkedskomiteen. Om
det er noe dere lurer på, kontakt 4. klasse som har ansvar i år.
Konfliktradet og deres oppgave innenfor skolens nye organisasjonsstruktur er et punkt på
neste møte.
Referat: Hedvig Fon Klyve

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 16. MARS:
Studiet fortsetter. ”Skoleringsvei og
livspraksis”. Foredrag av Jørgen Smit.
Innledning.
Møtene er åpne for alle.
Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Adresse: Breidablikk sjømannshjem,
Dukenvn.2, Nøtterøy
Kontaktperson for Tønsberggruppen:
Unni-Brit Norum, tlf 33 39 96 26.

TOUCHSTONE & FRIENDS
REUNION KONSERT
DUGNAD FOR HAITI
LØRDAG 20.3. KL. 21:00
Brygga restaurant, Tønsberg
Billetter kr. 250,- (studenter 200,-)
Forhåndsbestilling av billetter til e -post:
touchstoneforhaiti@gmail.com

SELGES:

DIVERSE

GIS BORT:

FUNNET:

Hel ryggskinne, merke
Head str. L (184 cm)
Selges kr. 500,- (halv
pris), lite brukt. Henv.
Andreas Høybach, 3.vg.
tlf. 92 48 28 81.

Vi gir bort SIMO
barnevogn med bag.
Trenger litt reparasjon på
kalesjen men ellers ok.
SIMO reiseseng gis også
bort. Ring Maria og
Sverre, tlf. 33 38 76 56.
Mob.: 45 27 92 00.

Mobiltelefon funnet.
Kontakt kontoret.

FORTELLERAFTEN
Kjære dere som har savnet de månedlige
forteller-kveldene på kafé.
TORSDAG 25 MARS KL. 19.30 i Tollboden på
Brygga
(de tidligere lokalene til Nøtterøy Bakeri )
inviteres du til
”En drømmeaften”
Hvor kommer drømmene fra, hva kan de føre
til og hva drømmer du om?
Gjennom gamle og nye eventyr og historier
kan du kanskje få svar på dette denne
kvelden.
Forteller er Berit Godager (se også
www.berito.no)
Kanskje du som lytter også har en
drømmehistorie du vil dele med oss denne
kvelden?
Det blir mulig å få kjøpt kaffe og te med litt
”attåt”
Inngang kr.100,- (25 % går til leie av
lokalet)
Vi er også flere fortellere fra Vestfold som
planlegger en ”FORTELLER-SLAM”: en
uhøytidelig konkurranse i fortelling med
publikum som jury i slutten av april.
Vi ønsker å skape mer blest om muntlig
fortelling. ALLE som vil kan delta!
Tid, sted og konkurranseregler kommer så
snart vi har alt på plass.
Har du lyst til å være med så kontakt meg
på begodstory@gmail.com

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 09/10) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734
klasse: 5082.08.17742

10. klasse:
1. vg:
2. vg:
3. vg:

5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882
5082.08.17890

