TORSDAGSBREVET
TORSDAG 7. JUNI 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
JUNI
4.-8.

8. klasse: Mathildetur
Grunntrinnet: Spill ved
7.
5. klasse, kl. 10:30
5. klasse: Spill og
7.
sommeravslutning, kl. 18:00.
9. klasse: Avslutningsfest,
12. Blåtindsalen
FU-møte, kl. 18:00 i
13. Treklangsalen
8.- 10. klasse: Vg-skuespill.
18. Papirhuset kl. 13:00
Vg.-skuespill, Papirhuset
18.-19. kl. 19:00
4. – 7. klasse: 10. klasse
viser skuespillet «Romeo og
Julie» kl. 11:00 i gymsalen.
19.

20.
20.
21.

(Andre interesserte,
foreldre/venner også velkommen!)

10. klasse: Skuespill,
«Romeo og Julie» kl. 18:00 i
gymsalen. Alle er hjertelig
velkommen!
10. klasse: Avslutning kl.
20:00. Foreldre og lærere er
hjertelig velkommen!
SISTE SKOLEDAG før
sommerferien.

AUGUST
20.

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
kari.ottersen.nielsen@faerder.kommune.no

eller helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.

(Andre interesserte,
foreldre/venner også velkommen!)

u.trinn og vg.: 10. klasse
viser skuespillet «Romeo og
Julie» kl. 11:00 i gymsalen.
20.

Helsesøster for videregående

Første skoledag etter
sommerferien

KONFIRMASJON I
KRISTENSAMFUNNET VÅREN 2019
Velkommen til første
informasjonsmøte for ungdommer og
foresatte lørdag 9. juni kl. 11 i
Mikaelkirken, Oscars gate 84.
Neste informasjonsmøte er torsdag
13. september kl. 17 samme sted,
og undervisningen begynner samme
dag, 13.9, kl. 17.45.
Mer info finnes på
www.kristensamfunnet/oslo.
Ved spørsmål, ta kontakt med prest
Kristine Høiland, mobil 90104937,
krishoei@online.no.

HUSK Å HENTE fat, brett, boller o.l. etter vårmarked og
17. mai i korridoren i Treklangen.

Avslutning for 3. klasse ved
Slottsfjellet videregående steinerskole
Dato: 20. juni, klokken: 18:00
Sted: Slottsfjellet videregående steinerskole

🌷

Kjære alle fine Steiner-foreldre

🐝

🐛

Vi i valgkomiteen søker nå etter:
- Leder FU
- Revisor
- Ett medlem til markedskomiteen
- En vara foreldrerepresentant til skolestyret

Dersom du føler deg kallet til et av disse vervene, ta kontakt med Angelica
Poer (angelicapoer@hotmail.com)
Are Børsum Jacobsen
(are.b.jacobsen@gmail.com);

eller

Ann-Sofie Franck-Ring (asfranck@me.com)

🌿

Tips gjerne andre foreldre som ikke ser dette!
Vil samtidig benytte anledningen til å rette en stor takk til alle dere
flinkiser som går av! Tusen takk for at dere er så snille og har brukt så mye
tid og engasjement på å få ting til å fungere og å skape en fin skole og
markeder for barna våre. Dere har gjort en fantastisk jobb og vi andre er
veldig takknemlige. ❤ 🐝 🐝 🐝
☀️

🌿

🐞

🍀

ÅRSMØTE i FORELDREFORENINGEN 2018
Sted: Treklangsalen
Tid: Kl.1800, 13.juni
SAK 1: Godkjenning av innkalling / saksliste
SAK 2: Vedteksgjennomgang/opprydding og små endringer
Et samlet FU (23.mai 2018) er enige om vedlagte forslag til vedtekter.
SAK 3: Orientering om aktivitet i Vestskogen kulturskole v/Lars Gidske
SAK 4: FUs årsberetning v/Ragnhild Næss
SAK 5: Resultatregnskap og balanse v/Terje Lund-Sandal
SAK 6: Valg v/Angelica Poer

Alle foreldre ved skolen og barnehagen ønskes velkommen!

Årsberetning for foreldreforeningen ved Steinerskolen i Vestfold
Skoleåret 2017/2018
Møteaktivitet
Det har vært avholdt åtte FU-møter dette skoleåret. I tillegg til årsmøte.
SFF representant har deltatt på styremøter på Berle. FU-leder deltok på landsmøte i SFF og har
deltatt på tre av skolens styremøter.
I høst var FU-leder innom de fleste av skolens- og barnehagens foreldremøter med en kort
orientering om hva som forventes av foreldrene ved skolen/barnehagen mht. markeder, dugnader,
torsdagbrev etc. Det er mange som ikke er dette bevisst og det er viktig med påminnelser.
Noen av sakene som har blitt diskutert/jobbet med i FU dette året:
– videregåendes samarbeid med FU etter fisjonen
– skolegensere
– muligheter for ny sykkelparkering
– mobilbruk ved skolen
– vedtekter
Det har blitt gitt innspill fra FU vedrørende ny traffikkregulering i forbindelse med bygging av
Labakken skole.
Også dette året har det vært oppe til diskusjon hvorvidt det skal åpnes for reklameplakater etc. fra
leverandører på markedene, noe flertallet (som tidligere) i FU ikke har ønsket.
FU inviterte Erik Marstrander til å holde foredrag. Foredraget omhandlet steinerpedagogikk og
hva som er de tydligste forskjellene mellom denne og den offentlige skoles pedagogikk. Et
interessant foredrag for en nesten fullsatt treklangsal.

Markeder og 17.mai
Det har blitt arrangert jule- og vårmarked. Scenen var ute foran treklangsalen på vårmarkedet og
det ble hyggelig atmosfære rundt tunet. For første gang ble det benyttet radioreklame foran et
marked (vår). Begge markedene har vist en tydelig økt gevinst dette skoleåret.
To av medlemmene i markedskomitéen takker nå for seg etter solid innsats.
Værgudene spilte på lag også på 17.mai, og arrangementet ble godt gjennomført av foreldrene i 5.
og 4.klasse i kjent stil.
Dugnader
Det ble avholdt vaskedugnad i slutten av juni 2017 og oppmøtet var svært dårlig (det dårligste på 20 år).

Det har også vært dårlig oppmøte på høst- og vårdugnaden de siste årene. Heretter endres
systemet slik at man ikke lenger kan velge når man vil gå på dugnad, da det viser seg at mange
velger «ikke-gå-på-dugnad» selv om dette altså ikke er noe alternativ. Det er svært viktig for
skolens at foreldrene bidrar på dugnader.
Gjennom året har også noen trær blitt felt, da disse har vært råtne eller stått for nærme
bygningsmassen.
Overføringer til skole og barnehage
Midlene FU har overført til skole/barnehage har gått til:
- Nedbetaling av lån på skolens bygningsmasse (gymsal/Blåtind)
- Oppgradering av bad med stelleplass og vask i Sunnaneng vestenfor
- Langbord og nye stoler i Sunnaneng vestenfor
Vestskogen, juni 2018
Ragnhild Marie Næss, FU-leder

Vedtekter for foreldreforeningen ved Rudolf Steinerskolen i Vestfold
Vedtatt på årsmøtet 07.06. 2011 –endringer vedtatt på årsmøtet (04.06.13), 04.06.15
Overstreket: Ønskes tatt vekk av årsmøtet 2018
Understreket: Ønskes tilføyet av årsmøtet 2018
§ 1 -Formål
Foreldreforeningen har som formål å legge til rette for samarbeid og informasjonsutveksling
mellom skolen/barnehagen og foreldrene, og å støtte opp om det pedagogiske arbeidet gjennom å
bidra til å styrke skolens/barnehagens økonomi.
§ 2 -Foreldreforeningen
Foreldreforeningen består av alle foreldre ved skolen og i barnehagen. Foreldreforeningen velger
et foreldreutvalg (FU) og holder årsmøte en gang i året. Foreldreforeningen er medlem av
Steinerskolenes Foreldreforbund (SFF). Hver familie på skolen betaler en årlig medlemskontigent
til SFF.
§ 3 FUs sammensetning og konstitusjon
Det velges en eller to FU-representant foreldrerepresentant i hver klasse/barnehagegruppe. Denne
er medlem av FU. Hver foreldrerepresentant skal ha en vararepresentant. FU representanten har

vervet i ett år. Det er ønskelig at vararepresentanten blir representant når FU-representanten
foreldrerepresentanten slutter.
Under avstemninger i FU kan bare én representant fra hver klasse og barnehagegruppe stemme. I
saker som kun vedrører skolen, er barnehagegruppene representert med én stemme (for
6.åringene).
Dersom en representant representerer flere klasser/grupper, har han/hun likevel kun én stemme.
Leder, nestleder og sekretær velges på årsmøtet. Disse velges for to skoleår av gangen, de velges
annenhvert år for å sikre en overlapping. Alle kan gjenvelges. Leder, nestleder og sekretær
trenger
ikke være foreldrerepresentant i sin klasse. De har stemmerett i FU.
Medlemmer til markedskomité, dugnadsgruppe og representant til Steinerskolens foreldreforbund
velges også ved årsmøtet, også disse for 2 år.
Følgende har møterett til FU-møter:
• Lærerkollegiet ved skolen
• Daglig leder for skolen
• Styret ved skolen
• De ansatte i barnehagen
• Styret i barnehagen
• Elevrådet (2 representanter - fortrinnsvis fra videregående trinn)
• Foreldre ved Slottsfjellet videregående skole (jfr. §4)
• Alle foreldre ved skolen og i barnehagen
Møtene er åpne.
FU oppnevner de utvalg (komitéer) det har behov for. Alle slike utvalg (komitéer) rapporterer
direkte til FU.
FU bør ha har et arbeidsutvalg som forbereder møtene og består av leder, nestleder og sekretær.
FU bestemmer selv om forberedende møter skal avholdes.
Valgkomité: FU-representantene fra henholdsvis 6., 7. og 8. klasse utgjør valgkomitéen for
inneværende skoleår. Dette gjelder valg av FUs leder, nestleder, sekretær, kasserergruppe og
revisor, samt valg av foreldrerepresentanter til eventuelt andre verv markedskomité,
dugnadsgruppe, to representanter til skolens styre og foreldrerepresentant til Steinerskolens
foreldreforbund. Dersom personer i ulike funksjoner må slutte i løpet av et skoleår, kan FU sette
inn vikar som da vil fungere frem til neste valg.
§ 4 –FUs Mandat
FU skaffer foreldrerepresentanter til utvalg som krever representasjon fra FU.
FU organiserer inntektsbringende tiltak som:
Julemarked
Vårmarked
• Markeder (julemarked og vårmarked)
• Dugnadsarbeid
Markedene arrangeres i samarbeid med Slottsfjellet videregående skole.

FU organiserer 17. maifeiringen i samarbeid med skolen. Foreldrene i 4. og 5. klasse arrangerer
17.mai feiringen. Foreldrene i 5.klasse har hovedansvaret og etablerer en 17.mai komité som
består av foreldre fra 5.klasse. dette ansvaret, .
(Notat: Står i referat fra FU-møte mai 2015 at 4 klasse kan spørres om hjelp).
FU disponerer midlene fra tiltakene nevnt over under foregående punkt. Det etterstrebes å alltid
ha en buffer på kr. 150 000,-på FUs konto. Utover dette fordeles inntil kr. 20.000,- etter søknad.
Overskytende over kr. 170 000 fordeles som hovedregel med 70% til skolen og 30% til
barnehagen.
40% til skolen, 30% til barnehagen, 20% til Vestskogen kulturskole og 10% til Slottsfjellet
videregående skole.
Dersom FU ser at det er hensiktsmessig å spare til større prosjekter, kan denne
foredelingsbestemmelsen fravikes.
Ved julemarkedet arrangerer elevene i 2.vgs meksikansk kafé hvor de selv beholder overskuddet
til å dekke utgifter i forbindelse med klassetur i 3.vgs.
Leder i FU og kasserer har sammen prokura.
All dugnadsinnsats ved skolen og barnehagen er FU sitt ansvar. FU delegerer planlegging og
gjennomføring av dugnader (utenom markeder) til en dugnadsgruppe som består av 2-4 maks 4
personer. Disse organiserer i samarbeid med vaktmester: undernevnte dugnader: Medlemmene i
dugnadsgruppa velges for
minimum to år av gangen av FU ved årsmøtet.
FU organiserer vedlikeholdsdugnader som:
• Vårdugnad
• Høstdugnad
• Maledugnad
• Vask av skole og barnehage før sommerferien
• Eventuelle ekstrainitiativ
§ 5 –Arbeidsform i FU
Møter
FU møtes inntil 10 ganger per år, men minst annenhver måned. Møtehyppigheten, også kalt
årsplan,
fastsettes av arbeidsutvalget eller FUs leder. Årsplan og fremlegges på skoleårets første FU-møte.
Vararepresentanten skal innkalles av foreldrerepresentanten FU-representanten når denne selv
ikke kan møte. Møtene er åpne for alle i foreldreforeningen.
Ved behandling av saker som berører Slottsfjellet videregående skole, skal en representant fra
hvert av trinnene (1., 2. og 3.vgs) innkalles, disse har da stemmerett på lik linje med FUrepresentantene.
Dersom møtelederen ønsker å ta del i ordskiftet i en sak med mer enn korte innlegg, overlates
ordstyringen til en annen.
Votering og stemmerett
FU er beslutningsdyktig når minst halvparten av FU-representantene er tilstede. FU skal bestrebe
seg på å oppnå konsensus i alle saker til behandling. Lar det seg ikke gjøre, trer følgende

stemmeregler i kraft: Ved stemmelikhet skal leder av FU ha dobbeltstemme. Vedtak fattes med
alminnelig flertall.
Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet og krever 2/3 flertall av de frammøtte.
Endringer
av vedtektene krever at minst halvparten av FU-representantene møter. Alle som har barn i
skolen/barnehagen har stemmerett ved årsmøtet .
Saksbehandling og dokumentasjon
FU-leder sørger for at innkalling og saksliste gjøres kjent minst 7 dager før FU-møte. Sakslista
skal publiseres i Torsdagsbrevet. Godkjenning av innkalling/sakslista og referat er første sak på
møtet.
Til hver sak skal det være en kort redegjørelse for hva saken gjelder. Nødvendig underlagsdokumentasjon sendes med innkallingen til saker hvor dette er aktuelt. Om mulig bør det følge en
innstilling til saken.
Alle som har møterett kan få underlagsdokumentasjon tilsendt.
Det føres referat fra FU-møtene. Referatet skal også sendes FU-representantene og skolens
kontor.daglig leder Representantene kan komme med for innspill på referatet og deretter
Referatet publiseres i Torsdagsbrevet.
Møtereferatet godkjennes per e-post med mindre det kommer innvendinger til dette innen en uke.
§ 6 –Årsmøte
På ordinært årsmøte i foreldreforeningen skal følgende behandles:
• FUs årsberetning
• Fastsettelse av resultatregnskap og balanse
• Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og revisor, markedskomité, dugnadsgruppe ,
representant til Steinerskolens foreldreforbund til FU og to representanter til skolestyret.
• Andre saker som i henhold til lover eller vedtekter hører inn under årsmøtet.
• Eventuelle saker fremmet av foreldre ved skolen eller i barnehagen
Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de fremmøtte.
FUs årsmøte kan beslutte at valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og revisor kan utsettes til
første eller andre møte i nytt skoleår dersom årsmøtet ikke er beslutningsdyktig.
Årsmøtet skal holdes innen FUs fastsatte årsplan.
Saker som ønskes tatt opp må sendes FU senest 14 dager før årsmøtet. Sakslisten distribueres
gjennom torsdagsbrevet senest én uke før årsmøtet. Alle foreldre ved skolen og i barnehagen har
stemmerett.
§ 7 –Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i foreldreforeningen avholdes når FU finner det nødvendig, eller når
minst
1/3 av totalt antall medlemmer krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte må skje med
minst 8 dagers varsel. På ekstraordinært årsmøte kan kun behandles de sakene som er nevnt i
innkallingen.

2.
3.
4.
5.

GAVEKONTONR. (SKOLEÅRET 17/18) FOR SKOLETURER

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

