TORSDAGSBREVET
TORSDAG 4. FEBRUAR 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.:
5. kl.
8. kl.
3.vg.

Klassene

TIR. 9.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
MAN. 22.3.: Kl. 19:30: Foreldremøte
TIR. 9.2.: Kl. 19:00: Foreldremøte
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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

Mai

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.

SØKES:

Valgkomitéen i FU søker kasserer, leder og
nestleder for neste år samt
dugnadsansvarlig.
For eventuelle spørsmål, ring Ellen Østby,
tlf. 95 89 40 64.

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.

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

Ny gymsal
– en statusrapport, 4. februar 2010

På tross av vinterlige forhold er byggeprosjektet i rute og dermed går det mot ny gymsal til skolestart høsten 2010.
Entrepenør Anders Frøstrup, Timber AS, arbeider etter denne foreløpige framdriftsplanen:
Januar-februar klargjøring av såle og ringmur
Medio februar montering av bærekonstruksjon og veggelementer, del en: selve hallen
Mars montering av tak
April montering av bærekonstruksjoner og veggelementer, del to: tilbygg, garderober, hall, tribunedel m.m.
April-juli ferdigstilling
Overlevering ny gymsal før skolestart høsten 2010
Prosjektgruppen arbeider for å ivareta mest mulig gymsal for pengene uten at det skal gå ut over det estetiske. Følg
med på websidene for mer informasjon og tegninger av den nye gymsalen (eget menypunkt, ”Ny gymsal”).
Vi gleder oss!
Gymsalgruppa

1.
Godkjenning av referat - ok
2.
Julemarked
Vi hadde en samtale der vi oppsummerte
inntrykk fra julemarkedet. Neste års julemarked
vil uansett bli annerledes, da vi da ikke lenger
har plasthallen.
Ros til ungdomshulen med quiz. Barnehage og
1. trinn var med på elevutstillingen for 1. gang.
Det var fantastisk bra! Ungene var så stolte!
ROS!

representanter utgjør valgkomiteen (dette er
nedfelt i vedtektene) Det må blåses liv i
valgkomiteen igjen.
Det må velges: Kasserer (2 år av gangen).
Dugnadsansvarlig (skal organisere dugnadene,
sitte i BOM (Bygg og miljø), sørge for at det er
et sekretariat tilstede på dugnaden, kaffe osv.)
Eventuelt også en representant til konfliktråd.
Alle må sørge for at de har vara!
Alle oppfordres til å komme med forslag (enten
foreslå seg selv eller andre, og melde inn til
valgkomiteen). Valgkomiteen består av Ingunn
Leber (6) Ellen Østby (Hognestad) (7) Line
Nyborg (8).

3.
Lærernes 5 minutter
Vedr. tyskundervisningen, spørsmål fra tidligere:
Noen vil komme og informere FU om hva som
gjøres/tenkes i forhold til dette.
Vedr erstatningsplikt: Foreldre til de barna som
utøver hærverk er erstatningspliktige (det står i
lovverket). Dersom man ikke finner personen
som har utført hærverket, kan man søke
kontoret, og så ordnes det slik (forhåpentligvis,
noen foreldre har opplevd det annerledes i
forhold til en sykkel som var ramponert).

6.
Økonomi
FU er registrert i Brønnøysundregisteret med
eget organisasjonsnummer. Vi må passe på å
oppdatere registreringen når vi får ny leder,
kasserer etc.
FUs leder har snakket med Hilde Lengali (styrer
for SFF): Skolen er pålagt å ha et FU, FU er en
selvstendig forening (ikke en stiftelse). En
forening som har som formål å sponse
steinerskolen. Det er riktig at FU skal være
registrert som forening i FU.

4.
Konfliktrådet, sammensetning
Konfliktrådet består av 2 lærerrepresentanter og
2 foreldrerepresentanter.
1 foreldrerepresentant trakk seg ut i høst og
det kom en sak inn til konfliktråd som krevde
alles deltakelse. Det ble derfor valgt ny
representant raskt (via mail og sms osv til FU
representantene, fikk langt over halvparten
positive tilbakemeldinger til forslaget)
Helge Haga ble valgt inn. Han har kompetanse
som trengs. Sitter frem til han evt. kan velges
inn på riktig vis på årsmøtet. I forhold til
omorganiseringen kan det hende formen på det
blir annerledes, det får vi se an. Årsmøtet er i
mai/juni.

kontingent til SFF:
Det blir sendt ut regninger på 250,- til alle
foreldre nå for årsavgifter til SFF.
Husk å betale alle sammen!!!

REFERAT FRA FUMØTET 7. desember

5.
Valgkomiteen
Vi trenger kasserer raskt! 6. 7. og 8. klasses FU

Leder og nestleder samt kasserer hadde møte
med styreleder Kjetil Gjerde. Det ble snakket
om Brønnøysund registreringen og hvem som
står ansvarlig for FUs midler. Om at penger til
gymsal trengs raskt. FU har mottatt søknad fra
Styret om penger til oppstart av gymsal.
Jo større egenandel vi kan stille med nå, jo
bedre rentebetingelser får vi de neste 20 årene.
Derfor er det lurt å bevilge mest mulig penger
nå. FU har 640.000,- på konto. Det må stå noe
igjen for å drifte markedene, 17. mai samt noe
til ”søkepotten” vår. Vi snakket en del rundt
dette, og det ble enstemmig vedtatt med 12 av

12 stemmer at FU bevilger en halv million
kroner (500.000,-) til bygging av gymsal. Dette
vil bli overført i desember. Jo mer konkrete
ting FU bidrar til, jo høyere motivasjon hos
foreldrene og elevene til å bidra.

Idédugnad: Gode ideer i forhold til gymsalen tas
imot med takk. Tribune, benkeløsninger, penger
inn med mer, idrettsforeldreforening, byttelåne
bygg med kommunen (kulturhuset), Rehabilitere
volleyball spillinga osv osv.

Skolens økonomi er etter sigende ikke god for
tiden.
Flere i FU ønsker mer og god informasjon om
skolens økonomi, regnskap, om valg og
prioriteringer i budsjett osv.

8.
Eventuelt
Møtestruktur: ønsker fastere struktur på møtene.
Korperioden på høystadiet – tas videre til neste
gang.
inIormasjon om årets gang i torsdagsbrev er
ønskelig.

7.
Gymsal
Se informasjon om gymsalplaner, fremgang med
mer på skolens nettside.

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 9. FEBRUAR:
”Den omvendte kultus”. Ved Jorun Carlsen.
Møtene er åpne for alle.
Fra kl. 19:30 til kl. 21:30.
Adresse: Breidablikk sjømannshjem,
Dukenvn.2, Nøtterøy
Kontaktperson for Tønsberggruppen:
Unni-Brit Norum, tlf 33 39 96 26.

Ref: Hannah

Summer holidays in
Provence
Dear Friends,
We are a 17 years old Steiner-Waldorf school (from
Kindergarden to class 11) in the South-East of France,
in Provence. We would like to offer a special
opportunity to "Waldorf families" and friends while
helping our school. During our summer holidays (july
and august) we will rent our buildings which will be
organised in order to accomodate 4 families at a time
in 4 different independent spaces with garden, giving
then the opportunity to meet families from other part
of the world, while enjoying our beautiful area.
You are very welcome if you want more information and
details.
Yours sincerely,
Marie-Claire FAURE
Real Estate Advisor
location.ecole@free.fr

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

