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FORELDREMØTER M.M.:
KLASSENE

2. 7. kl
3. kl
6. kl
7. kl

ONS. 20/10: Felles foreldremøte i
Treklangsalen. Program mot
mobbing, se omtale i
torsdagsbrevet.:
TIRS. 9/11
Foreldremøte kl: 19:30
MAN. 8/11.
Foreldremøte kl. 19:30
ONS. 13/10:
Foreldremøte kl. 19:00

MIKKELSMESS

Ordfører Roar Jonstang kommer på
Mikkelsmess festen og spanderer is til alle
elever og bløtekake til alle ansatte. Avisen
Øyene kommer for å lage en reportasje om
Mikkelsmess.
Det kan bli at elevene slutter litt senere
enn det annonserte 12.30 (så lang tid det
tar å spise en is) isteden slutter de ca.
12.40 – 45.
Med vennlig hilsen
Kent Härström”.

FRA KALENDEREN
Oktober
1.10
4.-8.

12.

MIKKELSMESSFEIRING MED
DRAGESPILL: KL 11:45
SKOLEN SLUTTER KL 12:30
Høstferie
”Grå gubber spiller Hamlet”
forestilling for 5., 6. og 7. kl.
Fra kl. 12:00. Nøtterøy kulturhus

November
6.

Høstdugnad

Helsesøster Inger Skaar har
kontortid torsdager kl 12:00 – 14:00
og
fredag kl 09:00 – 12:00
i barnehagebygget, tlf: 33 35 22 09.
Hun kan ellers kontaktes på
helsestasjonen, tlf: 33 40 21 70.

SKOLEHANDLINGER
VED STEINERSKOLEN I VESTFOLD
HØSTHALVÅRET 2010
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.

17.
21.
19.
16.

okt.
nov.
des.
jan.

Matteus 22. v.1-14
Matteus 25. v.31-40
Lukas 1. v.26-38
Johannes 2. v.1-11

Invitasjon til
markedsføringsgruppe

FU og skolens ledelse inviterer til
oppstartsmøte i markedsføringsgruppen
mandag 11. oktober kl. 18.00
i 7. klasserommet.
Markedsføringsgruppen vil arbeide med å øke
rekrutteringen til skolen, og gjøre oss mer
kjent i nærmiljøet. Er dette noe du vil være
med på, eller har ideer om, så møt opp!
Evt spørsmål kan rettes til Jo Petter Drtina
på e-post: jpd@live.no
Hilsen Foreldreutvalget og Kent.

Kjære foreldre og foresatte
på barnetrinnet

Felles foreldremøte:
Program mot mobbing.
Vi på Steinerskolen i Vestfold ønsker at alle
elever skal trives og føle seg trygge på
skolen. Det håper vi å oppnå blant annet ved
å fokusere på holdninger og oppførsel.
Som en hjelp til dette, vil vi ta i bruk et
program mot mobbing. Her finnes det mye å
velge mellom.
Cecilie Wærp, leder for Nøtterøy PPT, har
samlet erfaring fra flere skoler i vår
kommune om bruk av program mot mobbing.
I samarbeid med henne har vi valgt å bruke
et program for barnetrinnet som heter ”Steg
for steg”.
Cecilie Wærp har kurset lærerne tidligere i
høst. Men for at arbeidet mot mobbing skal
bli så virkningsfullt som mulig, er vi
avhengige av et nært samarbeid med dere
foreldre.
Vi har bedt Cecilie komme på besøk på et
felles foreldremøte for å informere om

programmet og sette oss alle inn i hvilke
roller og ansvar vi har i dette arbeidet.

Felles foreldremøte blir onsdag 20.
oktober kl. 19.00,
Det er viktig at alle som har barn i
klassene 2. t.o.m. 7. kl, og alle som
arbeider på barnetrinnet, kommer til
dette møtet.
Vennlig hilsen ledelsen v/ Kirsti HH
Angående
skadeforsikring for elever

Skolens skadeforsikring gjelder for elevene: på
skolen i skoletiden, på utflukter i skolens
regi og på vei hjem fra skolen når elever går
rett hjem. Skolens skadeforsikring dekker ikke
veien til skolen eller veien til avtalt møtested
for utflukter.
Mvh. ledelsen

HØSTDUGNAD
Høstdugnaden på Steinerskolen holdes

lørdag

6. november.
Klasserepresentantene fra samtlige trinn
har ansvaret med å rekruttere dugnadsvillige
foreldre. Det stiller minst 4 foreldre fra hver
klasse.

2.klasse til 7. kl. stiller klokka 10:00
8 klasse til 3 vg. stiller klokka 13:00
Arbeidsfordeling og valg av verktøy/redskap
vil foregå ved Blåtind presis klokka 10:00 .
De som har mulighet kan gjerne ta med eget
verktøy/redskap.
Det som trengs: Trillebårer - skolen har 5 fra
før. Raker og river - skolen har ca 10 fra
før. Malekoster, fine pensler og skraper er
også fint hvis dere har.
Vel møtt! Hilsen Arvid Leeber

Julemarkedet etterlyser
julepermer

Mange av julepermene som viser
klasseoppgaver med oppskrifter og lure tips
er sporløst borte. Hvis du sitter på en eller
flere permer vennligst lever dem til kontoret
snarest. Vennlig hilsen julekomiteen!

Plukk reinmose på fjellet i
høstferien
Det har kommet inn tips til
julemarkedskomiteen fra en dugnadssjel. Alle
som skal på fjellet i høstferien - vær så snill
og plukk med dere reinmose, kongler og
andre materialer. Det er en flott mulighet til
å skaffe en del rimelige materialer. Det
gjelder særlig blomst og krans klassene (5+9
klasse) og pyntegruppene Sydvesten og
Stjerneskudd. Bidrag mottas med stor takk.
Lever til klasserepresentant i en av gruppene.
Vennlig hilsen julemarkedskomiteen.

Ny aktivitet på
julemarkedet –
VINTERSPORT

I år vil julemarkedet ha eget utsalg for brukt
vinterutstyr og vintertøy. Julekomiteen håper
foreldre har lyst og kan/vil levere inn utstyr
og klær som barna ikke lenger bruker. Hvis
mange leverer inn er det gode muli gheter for
at mange familier også får tilgang til rimelig
utstyr for årets sesong. Det er fritt frem å
levere inn utstyr og klær fortløpende fra i
dag av og frem til markedet. Vi oppbevarer
alt frem til julemarkedet. Viktig at det som
blir levert er rent, helt og i god stand. Lena
Bakken administrerer innsamlingen. Lever til
Lena, ved den gule barnehagen ved skolen.
(Lena jobber på sydvesten, har barn på måne)
Klær og utstyr som evt. ikke blir solgt vil bli
donert til barnehage eller Fretex. Vennlig
hilsen julemarkedskomiteen, som håper på
god og solid respons.

ETTERLYSNING AV LAVVO!

Er det noen der ute som vet hvor det har blitt av lavvoen FU kjøpte inn høsten 2008?
Vennligst ta kontakt med FU-leder Jo Petter Drtina på jpd@live.no
Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 12. OKTOBER:

”Menneskets tilknytning til de
forskjellige himmellegemer” – Jorden
og Menneskets oppgave.
Ved Kari M. Wefring
Inngangspenger til gruppemøtene kr 30, Møtene er åpne for alle.
Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Adr.: Breidablikk Sjømannshjem, Dukenveien 2,
Nøtterøy
Henv. Unni-Brit Norum, tlf 33 39 96 26 /
mob. 988 19 213.

Referat FU-møtet 6. september 2010
Tilstede:
Camilla Ellefsen (5.kl.), Kenneth Mortensen
(7.kl.), Hedvig Fon Klyve (4.kl.), Silje Malmedal
(Venevill Måne), Line Holtan (Sunnaneng
Vestenfor), Richard Meltzer (9.kl.), Gunn
Fiksdal (6.kl.), Ellen Østby (8.kl.), Jorunn
Johannessen (Sunnaneng Østenfor), Daniel
Döderlein (Sol), Anniken Røed (3.kl.), Ellen
Braseth (2.vg.), Øystein R. Eide (3.kl.), Hannah
Simonsen, Jo Petter Drtina (leder) og Elin Rahd
(sekretær).
1. Kommet ønske fra 17.maikomiteen om
søppelsorteringsstasjoner for markedene og
17.mai.
Kan noe av overskuddet fra 17. mai brukes
på serveringsbord?
Er allerede kildesortering på skolen, men det er
ikke tilpasset søplemengden på markedene. Da
blir beholderne blir fort for små og søpla

svømmer etterhvert over og ikke blir sortert. Jo
Petter kontakter julemarkedskomiteen for å høre
om ønsker/mulige løsninger. Bra tiltak, jobbes
videre med.
Ble kjøpt inn benker i fjor. Daniel kontakter
firma for om mulig kjøpe inn bord til
salgsdiskene/serveringsbord.
2. Kom på årsmøtet ønske om tettere
informasjonsoverføring for 4. klassenes
gjennomføring av vårmarkedet
Mulig med et eget vårmarkedsstyre ala
julemarkedsstyre?
Permene oppleves ikke som gode nok.
Årets 4. klasse inviterer representant fra 3. klasse
og 5. klasse på første planleggingsmøte for å
bedre informasjonsflyten.
3. Ønske fra FU-leder å redusere møtene til
hver andre måned
Datoene skal tilpasses skolestyrets møter, slik at
det er mulig å delta på begge. Dette frigjør da tid
til arbeidsgrupper. Forløpet taes med videre til
FU-møtene. Gruppene kan bestå av minst en FUrepresentant og flere foreldre som ikke er med i
FU.
Foreløpige forslag til grupper er:
-markedsføringsgruppe, spesielt for høystadiet.
Første møte i denne gruppa blir 11. oktober
klokka 18.00. FU-representanter og andre
interesserte foreldre og lærere som vil bidra
ønskes velkommen.
-vaktmestergruppe. Kommet ønske fra
vaktmester om ønske om en gruppe som kan
stille opp på kort varsel.
For kontinuitet i dugnadsarbeidet, skal
representantene ta med skjema for
kompetansekartlegging til foreldremøte hvor alle
som ønsker det fyller dette ut. Representanten
leverer det til Jo Petter som tar det med til
dugnadsgruppen.
4. Rutiner for overføringer fra FU til skolen
og barnehagen må formaliseres
Har etter at privatskoleloven kom vært en
fordelingsprosent mellom overføringer fra FU til
skolen og barnehagen. FU overførte et år alt til
bygging av gymsalen da dette er et bygg for både
skolen og barnehagen. Dialogen avsluttes på
neste FU-møte.
5. Evt.

Ifølge leder på fritids er det for liten interesse
blant foreldrene til å holde åpent en uke ekstra i
begynnelsen og slutten av sommerferien.
Foreldrerepresentanter i de aktuelle
klassene/barnehagegruppene tar dette med til
foreldremøte.
Neste FU-møte blir mandag 1. november.
Alle barnehagegrupper og klasser må snarest
velge FU-representanter dersom de ikke allerede
har det og gi beskjed til elinrahd@gmail.com.
Ref. Elin Rahd

DIVERSE
TIL SALGS: Leilighet i firemannsbolig i Vestskogen (Øvre
Fjellvei 27) til salgs. 68 m3 i 1. etg., med hage og
garasje. Henv. Vincent, tlf: 466 76 308.

TIL SALGS: Gitar Ibanes, modell: AEG10 EBK 1202,
serial S0705271. Helt strøken, nesten ubrukt akustisk
gitar som kan kobles til forsterker. Inkl bag og lærebok.
Selges for minimum kr 3500,-. Ring Kevin Orre 938 26
670 eller Bente Firman 402 39 184

FUNNET: Gummistøvler funnet på Aronsletta. Støvlene er
svarte med litt hvitt mønster og nesten nye. De er
Viking, str. 35 (jente?). Kanskje står de igjen etter
idrettsdagen eller en annen tur. Kan fåes ved henv.
barnehagen Sunnaneng Vestenfor, tlf: 33352212/11.

TIL SALGS: Sunniva har 4 veldig fine, renrasige
dvergvedderkaniner til salgs. 100.- kr. p kanin. Fargen
er viltgrå med blåe øyne. Kaninene er 7 uker og er klar
for et nytt hjem. Henv. tel 33443136 eller 46899904

TIL SALGS: Et Yamaha E-305 keyboard i god stand! Ny
pris 2200 og selges for 1200 kr. Ta kontakt for mer
info. Aleksander Aagesen 3. vg. mobil:91731314.

GIS BORT: Søte kattunger gis bort til et godt hjem.
Henv. Lina tlf: 93082344

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 10/11) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734

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

5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882

