TORSDAGSBREVET
TORSDAG 28. JANUAR 2010
Steinerskolen i Vestfold, Furumoveien, 3142 Vestskogen
Tlf. 33 35 22 00 – Fax. 33 32 37 23 E-post: vestfold@steinerskolen.no
Webside: www.vestfold.steinerskolen.no

Foreldremøter m.m.:
8. kl.
3.vg.

Klassene

MAN. 22.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
TIR. 9.2.: Kl. 19:00: Foreldremøte
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Februar

Skidag for hele skolen
8. kl – 3 vg: Til Kongsberg
2. – 7. kl: I nærmiljøet
16.
Besøk av Den kulturelle skolesekken:
”Voff! Art.”
Kl. 11:00 2. – 4. klasse
Kl. 12:30 5. – 7. klasse
Forestillingen finner sted i Treklangsalen.
David
17. Karneval ungdomstrinnet
19. Karneval barneskolen
19. Høystadieball
22.-26.
Uke 8: VINTERFERIE
8. Vårmarked

VÅRMARKEDSREPRESENTANTER
2010

Første vårmarkedsmøte er
TORSDAG 28. JANUAR KL. 20:00 I
BLÅTIND
Viktig at alle møter
(barnehageavd./alle klasser).
Årets vårmarked arrangeres
lørdag 8. mai
Hilsen vårmarkedskomitéen i 4. klasse:
Kristin Øien (90 55 83 26),
Birgitte Bjelland Nicolaysen,
Tomas Collin, Sverre Aker Sondresen,
Tom Christian Stensholt

Mai

ORKESTER 3. FEBRUAR
Pga. skidagen blir det ikke
orkester/juniororkester/aspirantorkester/min
istryk denne dagen.
Hilsen musikklærerne.
HELSESØSTER
Helsesøster Undis Haagensen har kontortid
tirsdager og fredager mellom kl. 9:00 og
12:00 i barnehagebygget, tlf. 33 35 22 09.
Mobil: 41 43 28 78. Hun kan ellers nås på
helsestasjonen, tlf. 33 40 21 70.

LÆRERVIKAR
Vi søker lærervikar inntil 6 timer pr. uke
for enkeltelev i norsk og matematikk på
barnetrinnet. Henv. Kirsten Henriksen:
Kirsten.henriksen@steinerskolen.no

Informasjon om sannsynlig medieoppmerksomhet.
Før jul stod det en artikkel i Human -etisk forbunds medlemsavis ”Fri tanke”. Artikkelen hadde
overskriften ”Hva har antroposofi med Steinerskolen å gjøre” og var skrevet av Kristin Sandberg
og Trond Kristoffersen.
I Dagbladet den 17. januar i år skrev Andreas Hompland en artikkel som hadde overskriften:
”Restane etter Rudolf Steiner”.
Steinerskoleforbundet varslet skolene onsdag i forrige uke om en sannsynlig medieoppmerksomhet
der det vil komme omtale/ angrep både på antroposofien og Steinerskolene.
Her har jeg tatt med noen utdrag fra brevet vi fikk fra Steinerskoleforbundet. De skriver blant
annet:
”Kjære representanter for skoleledelse, foreldre og samarbeidspartnere,
Steinerskoleforbundet vil gjerne få info rmere dere om en ventet situasjon som vil kreve en ekstra
innsats fra alle som er involverte i en steinerskole.
En tidligere steinerskolelærer fra Moss, Kristín Sandberg, og hennes mann, Trond Kristoffersen, vil i
første halvdel av februar lansere en bok m ed ”avsløringer” om de ”skjulte” sammenhenger i
steinerskolene. De har allerede fått trykket en kort artikkel om temaet i Human -etisk forbunds
medlemsavis ”Fri tanke”, og vi kan trygt formode at artikkelen er en smakebit fra stilen i boken.
Du kan lese artikkelen i bladet Fri tanke nr 4/09 på side 32 – 34, følg linken:
http://www.fritanke.no/upload/2009 -/pdf/fri_tanke_0904.pdf ”
Forbundet skriver også:
”Det er ikke enkelt å skulle svare på beskyldninger som ikke har rot i virkeligheten, men
påstander som ”Eurytmi er rituell magi for å holde onde ånder borte” vil naturligvis være et
yndet materiale for tabloidpressen.
ET MOTTREKK
Vi har i lengre tid kjent til at den omtalte boken va r i anmarsj, men i begynnelsen av februar
kommer ”vår” bok, som heter Liv laga – erfaringer fra Steinerskolen, redigert ved Svein Bøhn,
mangeårig steinerskolelærer. Boken gir et balansert bilde av liv og praksis i skolene gjennom
artikler skrevet av tidligere elever og andre, og kan komme til å være en verdifull motvekt fordi
den skaper et bilde av Steinerskolen som seriøs aktør. Uansett vil den som har lest boken sitte
med et arsenal av argumenter som vil dekke mye av det som kommer opp.
Svein arbeider med markedsføring og bruk av boken, og alle skolene vil få tilbud om å bestille
den til redusert pris. Den blir lansert i Tromsø under Lærerstevnet fredag 5. februar.”
Vi kan altså forvente en ny tabloidrunde i mediekjølvannet av Sandberg - boken. Dette innebærer
medieomtale på godt og vondt, men om vi benytter den godt når vi er i søkelyset, kan den være
gull verd.
Med hilsen ledelsen v/Kirsti Holmen Hallanger

Informasjon om ”Marjattamodellen”

Rett før jul dette skoleåret, godkjente skolens styre vår nye organisasjonsmodell, den såkalte
”Marjattamodellen”. (Marjattaseminar som ledelses - og kvalitetsutvikling ble presentert i et
torsdagsbrev i november- 09)
”Marjattamodellen” innebærer en ny ledelsesstruktur og en n y organisasjonsdesign. Vi organiserer
skolen i trinn: barnetrinn, ungdomstrinn og høystadie/ videregående trinn. Hvert trinn ledes av en
trinnleder og hver lærer har hovedtilhørighet til ett trinn selv om de arbeider på flere trinn.
Ledelsen vil bestå av daglig leder, økonomisk leder og de tre trinnlederne.
Lærermøtet er fortsatt hele kollegiets møtested. Vi møtes hver torsdag som vi har gjort i alle år.
I tillegg vil hvert trinn ha ukentlige møter som skal knyttes til lærermøtene.
Ledelsen ved Kent Härström og Kirsti Holmen Hallanger vil informere nærmere om dette på
førstkommende FU møte, mandag 1. februar.
Hilsen ledelsen
v/ Kirsti Holmen Hallanger

Agenda FU-møte mandag
1. februar 2010
godkjenning av referat
godkjenning av agenda
Marjatta, daglig leder informerer om hva
dette er og om omstruktureringer ved
skolen

reisegavekasse
valgkomiteens arbeid
språkundervisningen ved skolen
skolens psykososiale miljø
lærermangel i Norge
vårdugnad
vårmarkedet
eventuelt

OPPTAK TIL BARNEHAGEN HØSTEN 2010
Kommunen står for samordnet opptak av barn. Søknadsskjema for 2010 er lagt ut
på Nøtterøy kommunes hjemmeside: www.notteroy.kommune.no
Klikk på ”barnehager” under menyvalget ”kontakt oss”.
Søknadsskjema sendes elektronisk fra ovennevnte nettside. De som trenger
hjelp til elektronisk utfylling, kan få det ved henvendelse Gamle Tinghaug,
2. etg.
SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAK 2010 ER:
5. februar 2010

OBS! Helt til slutt i søknadsskjemaet finnes feltet Annet. Her MÅ det fylles ut om dere har
tenkt å søke barnet inn på Steinerskolen i Vestfold. OBS!
NB! Søkere som ikke har fått plass inneværende barnehageår, må søke på nytt. Det gjelder
også for de foreldre som har søkt tidligere, og som står på våre ventelister.
Hovedopptaket lyses ut i lokalpressen i januar, og vil bli behandlet av kommunen i mars måned.
Barnehagen

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 2. FEBRUAR:
Feiring av Maria Lysmesse i samarbeid med
Pilegrimskomiteen.
NB! Pga oppussing arrangeres feiringen i
Solvangkirken, ikke i Mariakapellet .
”Den siste reise” – foredrag ved
høyskolelektor Lisbeth Thoresen, filosof Tore
Frost og biskop emeritus Sigurd Osberg. Enkel
servering.
Møtene er åpne for alle.
Kontaktperson for Tønsberggruppen:
Unni-Brit Norum, tlf 33 39 96 26.

SKOLEHANDLINGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
HØST/VINTER 2009/2010
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.
14. feb.
Lukas 8. v.4-15
14. mars
Lukas 11. v.14-28
11. april
Markus 16. v.1-8
9. mai
Joh. 16. v.5-15
13. juni
Lukas 16. v.19-31
Skolehandlinger finner sted ved Steinerskoler
verden over og er åpne for alle elever og
deres foreldre og lærere. Det er
søndagshøytider som knytter an til skolens
religionsundervisning og er ubundet av kirke
eller trossamfunn. Religionslærerne i
barneskolen er ansvarlige for
søndagshandlingene. Hvis du ønsker å vite
mer om skolehandlingene, ta kontakt.

DIVERSE
DYR:
ØNSKES KJØPT:
ØNSKES LEID:

Hamster med bur og annet tilbehør trenger nytt hjem (katten er sint!).
Kontakt Michelle eller Vicky, tlf.: 48 1 22 615.
Langrennski og støvler til 4 -åring (gutt) str. 30-31 ønskes kjøpt.
Ring 33 31 76 43 eller sms 46 22 90 84. Wilfried og Sonja.
Mor med datter på 9 år ønsker å leie leilighet med 2 soverom i Vestskogen
eller omegn, fra februar. (Evt. 1 soverom + sovealkove e.l.)
Mobil: 99100009 Anita Røbech.

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 09/10) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964

6.
7.
8.
9.

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

10. klasse:
1. vg:
2. vg:
3. vg:

5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882
5082.08.17890

