TORSDAGSBREVET
TORSDAG 9.NOVEMBER 2017
Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien 2, 3142 Vestskogen
Tlf. 33 35 22 00 – Fax. 33 32 37 23 E-post: vestfold@steinerskolen.no
Webside: www.vestfold.steinerskolen.no

FRA KALENDEREN
NOVEMBER

9.

10.
17.

ST. MARTINFEIRING,
LANTERNEFEST.
Barnehagen kl.
17:00.
Skolen, 2.–5. klasse, kl. 18:00.
7. klasse: Skolesekken:
Forfatterbesøk Helle C.
Natholmen, kl. 9:00.
5. – 7. trinn: Skolesekken:
«Box office», musikk. Kl. 9:00
JULEMARKED

25.

DESEMBER
6

JULEKONSERT,
i Oseberg kulturhus
Siste skoledag før jul,

20.

skolen slutter kl. 12:30

JANUAR
10.

FU-møte

Helsestasjon for Ungdom på
Nøtterøy og Tjøme har nye og
utvidede åpningstider
Fra og med onsdag 30. august har vi
åpent kl 14.00-17.00.
Du finner oss i Tinghaugveien 14,
inngang ved NAV og servicetorget. Vi
har helsesøster og lege til stede.
Tilbudet er gratis!
Du kan snakke med oss om det du
ønsker, vi har taushetsplikt.

Helsesøster for
videregående trinn

Katrine Viken Føyn er tilstede:

Torsdag: kl. 08:30 – 12:00
Helsesøster kan kontaktes på epost:
kvf@tonsberg.kommune.no ,
eller tlf: 409 08 600.

Helsesøster
Kari Ottersen Nielsen vil være tilstede:
Onsdag og fredag kl. 09:00 – 14:00.
Helsesøster har kontor i samme bygg
som Sydvesten.
Helsesøster kan kontaktes på mob.
409 10 506, epost
kariottersen.nielsen@notteroy.kommune.no

eller helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.

Høstens nest vakreste eventyr!
Høstdugnaden på Steinerskolen gjennomføres
lørdag 18. november kl. 10:00 – 15:30.
Vi

ønsker å få skolen fin til julemarkedet 25. november.
Uteareal skal rakes og ryddes. Vi planlegger også noen
vedlikeholdsoppgaver hvis været tillater det.
Det blir servert varm suppe
Fint om de som kommer kan ta med trillebår og rake.
Hver familie deltar med 1 voksen på 1 dugnad (vår eller høst) pr. barn pr. skoleår
(dog maks. 2, følger de to yngste, skole og barnehage sett under ett) .
Påmelding til høstdugnaden gjøres på: www.vestfold.steinerskolen.no/dugnad .
Vennlig hilsen dugnadsgruppa

OBS !!
Dugnad for de som har lyst og
anledning!!
Papirbretting
(Charlotte: 909 83 219)
Tekstil
(Elin Anne 410 44 890)
12. november kl 1000-1500
i Treklang

Kransedugnad
for foresatte
i 8. og 9. klasse,
14. november kl 1730-2200, i sløyden
Velkommen!!
Ansvarlig: Lena G. Bakken,
tlf. 95882582

Dugnad for foresatte i 5.
klasse!!!
Bivoksgruppa trenger mer bistand;
15. november kl. 1700-1900
i Sydvesten

VELKOMMEN !!

DROPSDUGNAD!!!
Helgen 18. og 19. november,
starter kl 1000 lørdag, kl 1100 søndag.
Det er 3. klasse som har dette som sitt produksjonsbidrag, men
andre som har lyst, må gjerne komme.

Velkommen 

HvemGjørHvaHvor
Gruppe/klas
se
stjerne
stjerneskudd
sol
måne
sydvesten
østenfor
vestenfor
2 kl
3 kl
4 kl
5 kl
6 kl
7 kl
8 kl
9 kl
10 kl

1. vdg
2.vdg
**Barnedisk

Produksjon til
markedet

Vakt på
markedsdagen

smågaver til
vinterskog
smågaver til
vinterskog
pynting
suppekafe
suppekafe
delikatesse
delikatesse / drops
Delikatesse

vinterskog

Hvor skal
Kake/matlevering
aktivitetene være til musikkafe
Sjokoladekake/brown
ie
Pastasalat e.l.
3.klasserommet
Grønnsaksmuffins

vinterskog

3.klasserommet

Eplekake e.l.

pynting
suppekafe
suppekafe
delikatesse
delikatesse
kafe i gymsal

ute/inne
Blåtind foaje
Blåtind foaje
Treklangsalen
Treklangsalen
Gymsal

Pakke bivoks
dugnad
Sløyd
Sløyd
kranser

lysdypping

2.klasserommet

Kanelsnurrer
Rundstykker
Rundstykker
Pizzasnurrer
Gulrotkake
Sjokoladekake/brown
ie
Ostekake

gavedisk
nissekafe
kaffebod/gløgg/ne
k
kranser/bivoks
kafe i gymsal

5.klasserommet
4.klasserommet
ute

Pizzasnurrer
Pai
Boller

6.klasserommet
Gymsal

Kanelsnurrer
Ostekake

Parkering
Parkering
Overtallige fra
andre
klasser/grupper
De som deltar her
må si ifra til sin
klasses markedsrepresentant hvis
de gjør dette i
stedet for en
annen dugnad!!

ute
ute
Fortsatt ikke
bestemt

Pai
Pastasalat e.l.
Ansvarlig : Marion
Kanschat; 976 43
154
Ansvarlig:
Elin Anne
Gunleiksrud Mob.
410 44 890

kranser
Kransekaker
(Ansv: Siw
Haukaas)
Delikatesse
Delikatesse
De som ønsker

Tekstil

De som vil, og kan
litt søm
Dugnad 12.nov.
1000-1500

Papir

De som vil
Dugnad 12.nov.
1000-1500

(Selges i
Gavedisk)

(Selges i
Gavedisk)

Ansvarlig: Charlotte
Mob. 909 83 219

2.vdg elevene kan gjerne ha mexicansk kafe om de
ønsker

** Vi ønsker å få til en Barnedisk (der kun barn har adgang, og kan kjøpe gaver uten at
voksne får være med ). Det er ikke helt avklart. Info vil komme til dem det er aktuelt
for!

Alle skal betale inn 150 kr per barn. Dette skal dekke
materialkostnader.
Alle skal bidra for sine 2 yngste barn, og er fritatt for evt. eldre barn.
Øvrige unntak er: Sol/Måne som lager smågaver hjemme, og evt. andre
som produserer hjemme.

Betal til FUs konto: 1503.53.14528.
Merk innbetaling med klasse/barnehagegruppe (eks. 300 kr, merket
«julemarked 2017, bhg Måne og 4.klasse) Barnas navn er ikke nødvendig.
Frist for betaling: 10.11.17 - BETAL NÅ, så blir det ikke glemt…  !!
UNNTAK er

•

Husk at mye informasjon om Foreldreutvalget
er å finne på skolens nettsider under fanen «Foreldreutvalget».
•

Ønsker Eirik Müller-Jacobsen velkommen som ny medlem
av dugnadsgruppa

•

Det bli mulighet å prøve størrelser mht. kjøp av skolegenser i begynnelsen av
neste uke. Genserne vil også kunne bestilles fra neste uke. Mer info kommer.

•

Benytter samtidig anledningen til å takke alle – i komiteér, ressursgrupper og
alle andre foreldre - som står på for å lage et
kjempebra julemarked
Ragnhild, FU-leder

REFERAT MØTE I FU– STEINERSKOLEN I VESTFOLD
Dato
Sted
Til stede

Referent
Nr.
SAK 1
SAK 2
SAK 3

SAK 4

01 November 2017
Steinerskolen i Vestfold. Blåtind
Ragnhild Marie Næss (leder)
Ann-Sofie Franck-Ring (nestleder + 8.
kl.)
Vibeke Sørensen (sekretær og 9. kl.)
Anders Berg (på vegne av daglig leder)
Cecilie Poer (Stjerneskudd)
Emely Henschien (Sol)
Ellen Just Hansen (Sydvesten)
Øyvind Bakke Reier (Østenfor)

Cecilie Poer (Vestenfor)
Line Holtan (2. kl.)
Nina Lafton-Lersand (4.kl.)
Are Børsum Jacobsen (6 kl.)
Angelica Poer (7 kl.)
Sigurd Hals (vara 8.kl, første 30
min.)
Anniken Røed (10. kl.)
Ellen Berg (3 vg)
Knut Evant (Markedskomitè)

Vibeke Sørensen
Sak
Gjennomgang av sakslisten og innkalling
Sakslisten og innkalling ble godkjent
Gruppe-/klasseinformasjon
Referatføres ikke
Informasjon fra markedskomitéen v/ Knut Evant
Det er utarbeidet ett styringsdokument for markedene.
Dokumentet ble gjennomgått. Det ønskes flere aktører
utenfra til markedet, da besøkende og inntektene er gått
ned de siste årene.
Informasjon fra Anders Berg på vegne av daglig leder
(Thomas Johnsen).

Ansvar

Frist

Anders ga en kort presentasjon av seg selv og sine roller
innenfor Steinerskolen.
Anders blir høyst sannsynlig vikar for daglig leder etter jul.
Videregående: Det arbeides med utforming og videre
planer for VGT på Slottsfjellet. Det er god stemning på
skolen.
En del ungdomsskoleevelver har de siste par årene sluttet
som elever på Steinerskolen, Anders poengterte at dette
ikke har vært en trend over tid.
Det er kommet en reguleringsplan mht Labakken skole,
som skal stå ferdig i 2020. Skolens Styre og FU må levere
en innstilling til denne planen. Det er blant annet viktig å
se på sykkelsti og plass hvor elever blir sluppet av og
hentet.

Ragnhild
/
Thomas

Det blir nevnt av noen representanter at det er ett problem
med krenkelser av våre elever i nærmiljøet. Det er i den
forbindelse viktig at vi foreldre fremsnakker skolen vår,
samt styrker barna våre. Det ble diskutert forskjellige
forslag til hvordan vi kan bedre på dette problemet. Det bør
blant annet åpnes for en større bevissthet om hva
Steinerskolen står for, både hos oss som tilhører
Steinerskolen, og de som ikke har noen tilknytning til
skolen.
SAK 5

SAK 6
SAK 7

SAK 8

Innspill fra FU til ny trafikkregulering i forbindelse
med bygging av Labakken skole
Skolens Styre og FU lager ett forslag, jf. tidligere i
referatet
Skolegenserprosjektet
Planen er at genserne skal komme før jul.
Nytt medlem av dugnadsgruppa – sak til informasjon
Dugnadsgruppen har fått ett etterlengtet medlem, og er nå
godt bemannet. Det nye medlemmet er Eirik MüllerJacobsen som er forelder i 2.klasse+sydvesten.
Eventuelt

Ragnhild
/
Thomas

Det ble stilt spørsmål om vi bør ha en samtale om
hvordan vi i dag definerer Steinerskolen.
Hva er utgangspunktet for Steinerskolen, litt historie og
filosofi. Noen grunnleggende spørsmål, fundamentet i
Steinerskolen, verdigrunnlaget etc. Alle tenker over dette
til neste møte, og ser om vi kan komme frem til en
hensiktsmessig anledning til å formidle / samtale rundt
dette temaet. Sigurd Hals som har en «antroposofisk
oppvekst» ønsker å bidra og snakket litt om dette.
Situasjonen i ungdomstrinnet
Flere elever velger å slutte i ungdomstrinnet, og søker
overføring til andre skoler. Temaet tas opp på neste møte.

Anders

15.11.17

Dårlig luft i gymsalen, både på dagtid og på kveldstid
Elever rapporterer om at det er dårlig luft i gymsalen. De
som leier hallen til håndballtrening om ettermiddagene /
kveldene, rapporterer om det samme. Anders tar dette

Anders

15.11.17

videre med daglig leder og vaktmester.
Sykkelparkering
Ragnhild sjekker status på situasjonen mht utbedring av
sykkelparkeringen.

Ragnhild

15.11.17

Busskort
Enkelte elever kommer for sent til første time, dersom de
tar skolebussen, og for mange elever går skolebussen før
siste time er slutt.
Busskortet som gjelder til og fra skolen, gjelder kun til
siste time slutter, og ikke utover ettermiddagen. Are
utarbeider ett forslag til hvordan vi kan forsøke å løse
dette.

Are

01.12.17

Alle

06.11.17

Julemarkedet – facebook
Alle bør dele reklamen for julemarkedet på facebook, slik
at informasjonen spres.

Neste FU-møte:
Onsdag 10.01.18, kl. 19:00 – 21:00 (Blåtind)
Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen
TIRSDAG 14. OKTOBER:

«Karma og reinkarnasjon. Lovmessigheter og erfaringer belyst ved eksempler. »
Ved Arne Nicolaisen
Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg , kl. 19:00 – 21:00
Møtene er åpne for alle interesserte. Entre kr 40,-.
Kontaktperson: Jorun Carlsen, e -mail joruncar@online.no

DIVERSE
GIS BORT: 2 nydelige kattunger, 1 gutt og 1 jente gis bort. Henv. Michelle, tlf 919 17 796.
SØKES: Det søkes avlastningshjem/besøkshjem for en 10 årig gutt, enten en helg pr mnd
eller 2 overnattinger (ukedager) pr mnd. Helst en familie med barn. Gutten har ADHD men
fungerer stort sett godt. Han er sosial og har mange interesser, bl.a. fotball, uteaktiviteter,
tegning, bygge ting, faktabøker, brettsp ill, sjakk, dyr.
Nøtterøy kommune (Tjenestekontoret) betaler etter faste satser.
Ta kontakt med Pernille på mobil 943 50 420, hun formidler kontakt videre til familien det
gjelder. Fint om dere også har referanser.
FUNNET: Klokke funnet 26/10 / Div. sykkellykter / Etter «Høstfesten» 22/10: stort sjal,
grått m mønster / Forrige uke: bøyle m hvite «pels»-ørevarmere. Henv kontoret tlf. 333522 02.
GAVEKONTONR. (SKOLEÅRET 17/18) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17750
klasse: 5082.08.17866
klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890

10. klasse:5082.08.17904
1. vg: 5082.08.17920
2. vg: 5082.08.17939
3. vg: 5082.08.14964

