TORSDAGSBREVET
TORSDAG 26. APRIL 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
APRIL

26.

1.-7. kl: Den kulturelle
skolesekken:
«EvenEvenEven» - forestilling
med tekster av Alf Prøysen.

28.

VÅRDUGNAD

30.

VI MINNER OM:
Vi har vanlig skoledag
mandag 30. april. Dette er
fridag i offentlig skole, det
går derfor ikke busser som
kjører skolerute, og for de
elevene som har gratis
busskyss er busskortet
sperret.
Elever som tar vanlige
bussruter og har busskort
som de har betalt for, blir
ikke rammet av dette.

MAI
5.

VÅRMARKEDET

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.

VÅRDUGNAD!!
Årets vårdugnad holdes

lørdag 28. april kl. 10-15:30
hvor vi gjør skolen fin til vårmarkedet.
Uteareal skal rakes og ryddes.
Ta med hvis du har: rive, spade,
trillebår, tilhenger og arbeidshansker.
Suppe kl. 12:30.
Alle deltar på 1 valgfri dugnad pr. barn
(følge de to minste).
Påmelding:
www.vestfold.steinerskolen.no/dugnad

Vennlig hilsen dugnadsgruppa

Bruktmarkedet på årets vårmarked lørdag 5. mai
Steinerskolens vårmarked nærmer seg. Det er en fin anledning til å rydde
i kjeller og på loft, i bod og garasje og i de nederste skuffene som du ikke
har åpnet på lenge. Da kan gamle skatter finne ny eier. Vi tar gjerne imot
klær, leker, pynt, kopper/kar og andre spennende ting som du har lyst til å
overraske oss med.
Det er viktig at alt som leveres er rent og i god stand, slik at varene blir lette
å selge og ikke minst at ny eier blir fornøyd.
Vi kan ikke ta imot hvitevarer, store møbler eller andre store ting som ikke
får plass i et vanlig bagasjerom på en bil. Dette av hensyn til
transportutfordringer og opprydning etter markedet.
Vi tar imot loppene fredag 4. mai på Steinerskolen
fra klokka 17:00 i 5-7. klasse bygget.
Spørsmål kan rettes til Marita 93 88 64 93 (representant 7. klasse) eller
Lena 95 88 25 82 (representant 8. klasse).
Hvis det ikke passer for deg å levere ting på fredag kan du ta kontakt med
Marion 97 64 31 54 og levere hjem til henne i Vestskogen etter avtale.

Alle skal betale inn 150 kr per barn i forbindelse med vårmarkedet.
Dette skal dekke materialer og råvarer.
Alle skal bidra for sine 2 yngste barn, og er fritatt for evt. eldre barn. Øvrige
unntak er: De som lager smågaver til Fiskebrygga eller baker brød til
Brødboden, og evt. andre som produserer hjemme.

Betal til FUs konto: 1503.53.14528.
Merk innbetaling med klasse/barnehagegruppe (eks; ´300 kr, merket
«vårmarked 2018, Sydvesten og 4.klasse»`) Barnas navn er ikke nødvendig.

Frist for betaling: 20.04 - BETAL NÅ, så blir det ikke glemt…  !!

REFERAT MØTE I FU– STEINERSKOLEN I VESTFOLD
Dato
Sted

18 april 2018
Steinerskolen i Vestfold

Til stede

Ragnhild Marie Næss (leder)
Ann-Sofie Franck-Ring (nestleder+8kl.)
Vibeke Sørensen (sekretær og 9. kl.)
Cecilie Poer (Stjerneskudd og Vestenfor)
Ewa M. Larsen (Måne)
Ellen Just Hansen (Sydvesten)
Øyvind Bakke Reier (Østenfor)
Vibeke Sørensen

Referent

Tor Støtvig (2. kl.)
Ann Kristin Drtina (3. kl.)
Nina Lafton-Lersand (4. kl.)
Hege Aurora Baltimar (5 kl.)
Angelica Poer (7.kl)
Anniken Røed (10. kl.)
Ellen Berg (3. vg.)

Nr.
SAK 1

Sak
Gjennomgang av sakslisten og innkalling
Referat, sakslisten og innkalling ble godkjent.

SAK 2

Gruppe-/klasseinformasjon
Referatføres ikke.

SAK 3

Informasjon om Adrianefondet, v/ Janne Ellingsen
Utgikk

SAK 4

Informasjon fra daglig leder, Anders Berg
Utgikk

SAK 5

Markedssamarbeid med Slottsfjellet vgs. v/Ragnhild
(og Knut)
Videregående skole ønsker å bli med på markedene her ved
skolen. Dette ønsker også FU og markedskomiteèn.
Videregående får da vakter på lik linje med de andre. 2.vgs.
får fortsette med sin meksikanske kafe på julemarkedet.
Gjennomgang av vedtekter, v/Ragnhild (Line og
Vibeke)
Forslag til endringer i vedtektene ble gjennomgått. De vil
arbeides videre med på neste møte og for så å bli lagt frem
på årsmøtet.
FU-rep.
Eventuelt
22 (kl.16-20), 23 (kl.10-14) og 24 (kl.12-16). juni er det
for alle
vaskedugnad på skolen.
klasser i
2-10.
FU-representantene i 2-10.klasse skal plukke ut 8
representanter fra sine klasser som skal delta. Oversikten
skal sendes vaktmester.
Vaskedugnaden må man da delta på ca hvert tredje år.
(I tillegg deltar man på enten vår- eller høstdugnad).

SAK 6

SAK 7

Ved vaskedugnaden sitter FU-representantene i
sektretæriatet, fordelingen av disse vaktene er er påbegynt
og ferdigfordeles på neste FU-møte.

Neste FU-møte:
Onsdag 23. mai, kl. 19:00 – 21:00 (Blåtind)

Ansvar

Frist

02.05.2018

Vårmarkedet trenger Lodd-premier!
Har du noe fint og ubrukt vi kan bruke som premier på årets
Vårmarked?
Premien kan også være hjemme-produsert. (Hjemmestrikk, en
kake, syltetøy og saft osv.)
Premien leveres til Helena i Vestfjordveien 20b, el ler på skolen
fredag. 4.mai
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
Vurderer salg av enebolig i Vestfjordveien 6. Tomt på 500 kvm, sjarmerende bolig fra 1928
med tre soverom, åpen løsning i stue og kjøkken, fin hage med drivhus, sol og utebod og god
plass.
Ønsker du mer informasjon - Ta kontakt : Camilla Engen , mob 98668468.
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

