TORSDAGSBREVET
TORSDAG 22.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
23.

Påskeavslutning
Kl 11:45 i gymsalen
Alle klasser slutter kl 12:30!

26.30.

Påskeferie

APRIL
2.

10.

17.

24.

26.

Påskeferie
8.-10. kl: Den kulturelle
skolesekken: «Awesomnia» musikk.
Kl 9:30-10:05 i Blåtindsal
5. og 6. kl: Den kulturelle
skolesekken: «Balladen om
Steven von Gutenberg og Robert
Robertson. Scenekunst
Kl 12-12:50. Nøtterøy kulturhus
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.

ANGÅENDE SKOLEDAGEN
MANDAG 30. APRIL
Skolen besluttet ved sko lestart å
flytte fridagen 30.4.18 (iht fylkets
skolerute) til 27.10.17. Dette
gjorde vi slik at flest mulig lærere
fikk anledning til å delta på
Steinerskolenes felleslærerstevne.
Vi er nå blitt gjort oppmerksom på
fra VKT at skolebussene ikke
kjører 30.4. Busskortene er derfor
blokkert for bruk på ordinære
busser denne dagen.

Har du interesse for mat?
I ressursgruppe for mat kan du bidra inn mot matservering på marked.
Denne gruppen tilrettelegger menyer og oppskrifter og har en sentral rolle i matlaging og
servering på markedsdagen.
Medlemskap i gruppen gir fritak fra andre dugnadsoppgaver.
Engasjer deg i noe som interesserer deg! :-)
Har du andre evner?
Det finnes flere ressursgrupper med ledige verv.

Ta kontakt med markedskomiteen:
E-post: steinerskolemarked@gmail.com
Tlf: Knut Evant - 92 01 46 88

Dugnad for tekstil -og
papir
Vårmarkedet
Lørdag 7. og søndag 8. april samt lørdag 21. april fra kl. 10-15
arrangeres tekstil- og papirdugnad på syrommet i Treklangbygget. Vi trenger flere
hjelpende hender som enten kan sy, klippe etter mønster eller hjelpe papirgruppen.
Ta kontakt med Elin Gunleiksrud på mobnr. 410 44 890 (leder for tekstil) hvis du kan
bidra. Hun gir videre veiledning på hva som skal gjøres.

REFERAT MØTE I FU– STEINERSKOLEN I VESTFOLD
Dato 14 Mars 2018 Sted Steinerskolen i Vestfold
Til stede Ragnhild Marie Næss (leder), Vibeke Sørensen (sekretær og 9. kl.), Cecilie Poer
(Stjerneskudd og Vestenfor), Vilde Bartz-Johannessen (Stjerne), Emely Henschien (Sol), Ellen
Just Hansen (Sydvesten), Øyvind Bakke Reier (Østenfor), Line Holtan (2. kl.), Ann Kristin Drtina
(3. kl.), Are B.Jacobsen kom ca2030 (5.kl.), Anniken Røed (10. kl.), Anders berg (Daglig leder)
Referent Vibeke Sørensen
Ekstra Informasjon om Labakken skole
Hanne Bruu Tonheim, som sitter i foreldreutvalget på Vestskogen skole, kom innom for å
informere litt om status mht bygging av Labakken skole. FU ved Vestskogen- og Herstad skole
er bekymret over trafikkplanleggingen. De ønsker rundkjøring ved Astoria, pga trafikksikkerhet
og kødannelse. De får til svar at dersom man velger å kjøre barna til skolen, velger man selv å
sitte i kø innover til Tønsberg. Det er lagt opp til at barna ikke blir kjørt til skolen. Det ser ut til at
det vil bli stor mangel på parkeringsplasser. Tonheim ønsker at FU på Steinerskolen også
engasjerer seg i dette, da vi også blir sterkt berørt. Anniken Røed tar ansvaret for at vi blir holdt
oppdatert m.h.t frister for innspill etc.
SAK 1 Gjennomgang av sakslisten og innkalling
Sakslisten og innkalling ble godkjent.
SAK 2 Gruppe-/klasseinformasjon
Referatføres ikke.
SAK 3 Informasjon fra daglig leder, Anders Berg
Det jobbes med bemanning og planlegging for neste skoleår.
SAK 4 Planlegging av foredrag om antroposofi/steinerpedagogikk av Erik Marstrander,
v/Ragnhild
Erik Marstrander, en pensjonert steinerskolelærer, har sagt seg villig til å holde et foredrag for
foreldre og andre tilknyttet Steinerskolen. Foredraget blir 9. april, kl. 18:00 –19:00. Foredraget
vil dreie seg om hvordan steinerpedagogikken står i forhold til offentlig skole.
Ragnhild sørger for annonsering.
SAK 5 Hvordan kan vi alle bidra til bedre samarbeid mellom hjem og skole? Til diskusjon.
V/Anders
Det er ønskelig fra skolens side at det blir tema på foreldremøtene om hva som er et godt hjem
– skolesamarbeid, og at vi har en dialog på dette.
SAK 6 Daglig leder la frem forskjellen mellom en mobiltelefon og en
smart-telefon. Smart-telefoner er datamaskiner med en rekke funksjoner i tillegg til telefoni. Daglig leder
innledet til en samtale om dette og stilte spørsmålet om skolen og FU skal enes om en felles anbefaling
på minstealder for bruk av smarttelefoner. Diskusjonen tas opp igjen senere.

SAK 7 Nytt foreldremedlem til bidragskomitéen, v/Ragnhild
Anders jobber med å lage et ryddigere og klarere regelverk. Det jobbes også med å lage et
bedre system for innbetalingen med hensyn til kid.nr. Det er pr. dags dato et betydelig
utestående beløp i foreldrebetalingen.
SAK 8 Referat fra Steinerskolenes foreldreforbund sitt landsmøte, v/Ragnhild
Det er ønskelig med en bedre formidling av steinerpedagogikken mht hva som skjer i forskjellig
alder. Det ønskes innspill på hva som kan bedres / endres i Steinerskolebladet. På nettet ligger
det «Håndbok i foreldrearbeid», det anbefales at alle foresatte leser dette.
SAK 9 Status i saken ang. utearealer/sykkelparkering, v/Ragnhild
Skolen mener det er unødvendig at det arbeides mer med saken siden det ikke finnes
økonomiske midler i overskuelig fremtid.
SAK 10 Behov for forsterkninger i markedskomitéen, v/Ragnhild
Det er nå kommet inn to foreldre fra 2. klasse - Linn Hege Grøneng og Linda Svanberg
Oddenes. TAKK FOR AT DERE STILLER OPP !!! Markedskomiteen er da komplett.
SAK 11 Eventuelt
Nina, sosiallærer ved skolen, har holdt et veldig godt foredrag for barnehageforeldre, om trivsel
og mobbing. Det er ønskelig at dette foredraget også blir rettet mot skolebarn, og holdt for
foreldrene her.

Neste FU-møte: Onsdag 18. april, kl. 19:00 – 21:00 (Blåtind)

DIVERSE
BARNEV AKT: 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.

Hus til leie i Vestskogen
Vi skal reise ut i verden og leier ut huset vårt i Vestfjordveien 33 fra i
sommer (Juli) og et års tid. Huset har 5 soverom og god plass, både inne
og ute. Kan leies ut møblert/delvis møblert etter avtale. Ta kontakt for
mer informasjon.
Vibeke og Tomas Collin, tel 988 748 39 / 913 284 30

Interessant foredrag for alle foreldre !!!
"Hvordan står Steiners pedagogikk i dag i forhold til offentlig skole?"
Foredragsholderen Erik Marstrander er tidligere steinerskolelærer og var
med å grunnlegge Oslo by-Steinerskole.

Tid og sted: 9.april kl.1800 i Treklangsalen.
Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen
TIRSDAG 17. APRIL:
«D en e sot e ri s ke k r ist endo mm en i l ys av J ohan ne s ev an ge li et o g J oh ann es åp enb ar i ng. »

Foredrag ved Trygve Olaf Lindvig
Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg
Møtene er åpne for alle interesserte. Inngang kr 60,Tid: kl. 19:00
Kontaktperson: Jorun Carlsen, e -mail: joruncar@online.no , tlf. 917 17 342

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

