TORSDAGSBREVET
TORSDAG 1.MARS 2018
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
MARS
14.
26.30.

FU-møte Blåtind
Kl 19:00-21:00
Påskeferie

APRIL
2.

10.
18.

24.

26.

Påskeferie

8.-10. kl: Den kulturelle
skolesekken: «Awesomnia» musikk.
Kl 9:30-10:05 i Blåtindsalen
Styremøte i Blåtind
Onsdag kl 18:00-20:00
5. kl: Den kulturelle
skolesekken: «På kanten av
havet» - kunstutstilling.
Elevene busses, tur: kl 8:30
retur kl 13:15
1.-7. kl: Den kulturelle
skolesekken: «EvenEvenEven» forestilling med tekster av Alf
Prøysen.

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 er tilstede:
Onsdag: 09:00 – 14:00
Fredag: 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.
Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 6. MARS:

«Det dreier seg om sjelen».
Gjengivelse av et intervju med Jean-Michel
Florin, coleder av Landbruksseksjonen ved
Goetheanum, om biologisk-dynamisk
vindyrking. Ved Jorun Carlsen.
Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg
Møtene er åpne for alle interesserte. Entre
kr 40,Tid: kl. 19:00 – 21:00
Kontaktperson: Jorun Carlsen, e -mail:
joruncar@online.no, tlf. 917 17 342

Vestskogen kulturskole ønsker velkommen til huskonsert og årsmøte søndag 4/3.
Huskonsert (åpen for alle interesserte):

Tid:
Sted:
Inngang:

Søndag 04.03 kl 13.00 – ca 13.40
Treklangsalen på Steinerskolen
Gratis

Årsmøte (for medlemmer i Vestskogen Kulturskole):
Tid:
Sted:

Søndag 04.03 kl 14.00 – 15-00
Treklangsalen på Steinerskolen

Det blir lett servering mellom huskonserten og årsmøtet. De fleste gruppene i
Kulturskolen spiller eller synger på konserten.
Husk at alle foreldre til barn som spiller/synger i Vestskogen Kulturskole er medlemmer i
foreningen.
SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET:
Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Valg av referent
Valg av to møtedeltakere som skal underskrive referatet
Godkjenning av saksliste
Årsberetning 2017 Styret legger fram årsberetning 2017 for godkjenning. Vedlegg.
Regnskap 2017 Kasserer legger fram regnskap 2017 for godkjenning. Vedlegg.
Årsplan 2018 Styret legger fram årsplan 2018 for godkjenning. Vedlegg.
Medlemskontingent 2018 Styret foreslår videreføring av satser fra
stiftelsesdokumentet. Årsmøtet fastsetter kontingenten.
Budsjett 2018 Styreleder legger fram budsjett 2018 for godkjenning. Vedlegg.
Valg av styreleder og fire styremedlemmer Styret innstiller til årsmøtet å velge Lars Ove
Gidske som leder og Maja Hallanger, Vibeke Fjeld Harlan og Thomas Solberg som
ordinære styremedlemmer. Styret vil på årsmøtet gi sin innstilling til et fjerde
styremedlem.
Valg av valgkomite Det skal velges én leder og to ordinære medlemmer til valgkomiteen.
Valgkomiteen får i oppgave å innstille til valg av styreleder og styremedlemmer på
årsmøtet 2019. Styret vil gi sin innstilling på årsmøtet.
Eventuelt

Dato
Sted
Til stede

Referent
Nr.
SAK 1
SAK 2
SAK 3

SAK 4

SAK 5
SAK 6

SAK 7

SAK 8
SAK 9

REFERAT MØTE I FU– STEINERSKOLEN I VESTFOLD
13 Februar 2018
Steinerskolen i Vestfold
Ragnhild Marie Næss (leder)
Ann-Sofie Franck-Ring (nestleder + 8. kl.)
Vibeke Sørensen (sekretær og 9. kl.)
Ewa M. Larsen (Måne)
Emely Henschien (Sol)
Ellen Just Hansen (Sydvesten)
Øyvind Bakke Reier (Østenfor)
Line Holtan (2. kl.)
Vibeke Sørensen

Ann Kristin Drtina (3. kl.)
Nina Lafton-Lersand (4 kl.)
Hege Aurora Baltimar (5 kl.)
Are Børsum Jacobsen (6 kl.)
Helena Kielland (7 kl.)
Anniken Røed (10. kl.)
Knut Evant (Markedskomitè)

Sak
Gjennomgang av sakslisten og innkalling
Sakslisten og innkalling ble godkjent.
Gruppe-/klasseinformasjon
Referatføres ikke.
Markedskomitéen søker om kr 14 750 til radiomarkedsføring for vår- og
julemarked.
Dette ble enstemmig vedtatt.
Leverandør av økologiske kjøttvarer til marked. Mulighet for sponsing og
vår eventuelle villighet til markering av dette på markedet. Til diskusjon.
V/Ragnhild
Det ble bestemt at saken tas opp på Årsmøtet, og at avgjørelsen blir nedfelt i
vedtektene.
Presentasjon av nyheter fra Antropost. V/Ann-Sofie
Utgikk
Hvordan kan vi alle bidra til bedre samarbeid mellom hjem og skole? Til
diskusjon. V/Anders
Utsatt da Anders ikke var tilstede.
Bruk/nærvær av mobiltelefoner på skolen. Hva er akseptabelt? Til
diskusjon. V/Anders
Utsatt da Anders ikke var tilstede.
Informasjon fra Daglig leder
Utsatt da Anders ikke var tilstede.
Eventuelt
Det er Landsmøte i Steinerskolens foreldreforbund 9 – 10. mars. Det er
fortsatt en ledig plass. Ragnhild annonserer i Torsdagsbrevet.
Markedskomiteen trenger ett nytt medlem + ett varamedlem. Det
oppfordres til å melde seg, evnt. bringe det videre til aktuelle kandidater.
Knut sender ut email om dette, og sørger for at det kommer i
Torsdagsbrevet.
Alle FU- representantene sender email fra Knut videre til klassen sin.
De som er interessert i stillingen, kan sende email til: Steinerskolemarked@
gmail.com.
Videregående FU-representanter er velkomne til vårt FU-møte, men de har
ikke møteplikt. De vil bli invitert når det er saker som vedrører dem, f.eks.
markeder.
Det ble gjort en del refleksjoner rundt «Leksefri skole».
Det ble snakket litt rundt hvor man skal henvende seg når det gjelder
mobbing på skolen.
Når det gjelder bruk av facebookgrupper som brukes klassevis, ble det
oppfordret til å vise varsomhet med hensyn til hva man legger ut av sensitive
opplysninger.

NESTE FU-MØTE 14. MARS I BLÅTIND FRA KL 19:00-21:00

Ansvar

Frist

Ragnhild/
Knut

Ragnhild

20.02.18

Knut

15.02.18

ALLE

18.02.18

VINTERAKTIVITETSDAG I KONGSBERG SKISENTER
Onsdag 07.03.2018 for 8.kl til 3.vg.
Oppmøte på Steinerskolen i Vestskogen kl. 0830. Eller ved jernbanestasjonen kl. 0845.
Hjemreise fra Kongsberg kl. 1500.
Framme i Tønsberg ca. 1630.
Det er gratis buss opp til skisenteret der man kan gå på langrenn, ake eller stå i bakken. Husk at det ikke
er en kafèdag. Skal man stå i bakken må man betale heiskort selv. Det koster 300,- for de under 16 og
360,- for de over. Dere trenger ikke keycard. Leie av slalåmski, snøbrett eller telemarkski koster 220,- og
betales ved utlevering. Si ifra om dere ønsker å forhåndsbestille dette. Om dere er usikre på lengde på
ski og støvelstr. er det bare å ta det over disk den dagen. Det er påbudt med hjelm, så har dere egen tar
dere den med, om ikke kan det leies for 25,- (sykkelhjelm går greit).
Husk matpakke og drikke. Det er også kafè/varmestue i bakken.
Ønsker dere mer informasjon om skisenteret er det bare å gå inn på hjemmesidene deres:
www.kongsberg-skisenter.no

VIKTIG! Stillingsutlysning !
Det er én ledig plass i markedskomiteen som organiserer og gjennomfører markedene ved skolen.
Det er også en ledig plass som vara-medlem. Snarlig tiltredelse.
Dine kvalifikasjoner:
- Du er positiv, engasjert og entusiastisk
- Du er ryddig og har arbeidskapasitet (2-3 timer per uke)
- Du har kjennskap til eller ønsker om å lære mer om frivillig arbeid
Vi tilbyr:
- Et godt arbeidsmiljø i en velfungerende komite
- En viktig rolle i foreldremiljøet ved skolen, du blir raskt og godt integrert
- Mestringsfølelse, anerkjennelse, heder og ære
- Gode referanser og en nyttig erfaring til egen CV
Ta kontakt for mer informasjon:
Knut Evant, tlf: 92 01 46 88, e-post: steinerskolemarked@gmail.com

DIVERSE
BARNEVAKT: Hei! Jeg heter Aurora og går i 8.klasse på skolen. Jeg sitter gjerne barnevakt! Har
erfaring. Ring eller SMS meg på 40541216. Hilsen Aurora Hallanger Hals.

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

