: TORSDAGSBREVET
TORSDAG 24. MARS 2011
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

FRA KALENDEREN
Mars
Ons. 30.

ÅRSMØTE I FORMUSICA, Kl. 18:00

April
18/4-25/4

PÅSKEFERIE

Mai
Lør. 7.

Vårmarked

SKOLEHANDLINGER VED
STEINERSKOLEN I VESTFOLD
VÅRHALVÅRET 2011
Velkommen til søndagshandling for barn
fra 7-14 år i barnehagebygget.
Søndager kl. 10:30.

10. april
22. mai

Markus 16. v 1-8
Johannes 15. v 26 –
16. v 4

Årsmøte i Formusica

avholdes onsdag 30. mars.
Huskonsert i Treklangsalen kl.
18:00. Årsmøtet begynner
umiddelbart etterpå.

Helsesøster
Inger Skaar har kontortid
Torsdager kl 12:00 – 14:00 og
fredager kl 09:00 – 12:00
i barnehagebygget, tlf: 33 35 22 09.
Hun kan ellers kontaktes på
helsestasjonen, tlf: 33 40 21 70 eller
mob. 959 72 595.

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen
TIRSDAG 29. MARS:

“Hvordan kan man utvikle en
erindringsevne gjennom
sjeleøvelser for å komme til en
reell opplevelse av
reinkarnasjon?”
2.kap. Reinkarnasjon og Karma
Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Inngangspenger kr 30,-.
Møtene er åpne for alle.
Adr.: Breidablikk Sjømannshjem,
Dukenveien 2, Nøtterøy
Henv. Unni-Brit Norum, tlf 33 39 96
26 / mob. 988 19 213 .

Kjære foresatte
Som jeg tidligere faktisk mer eller mindre lovet dere, skulle jeg komme med jevnlige
rapporter om tingenes tilstand på skolen. Som dere som husket dette, har lagt merke til,
klarte jeg ikke å overholde det. Derfor må jeg senke ambisjonsnivået og si at av og til
kommer det rapporter fra daglig leder i torsdagsbrevet om tingenes tilstand på skolen.
Byggeprosjekt.
Da er vi i gang med neste byggeprosjekt! Andre etasje på barnetrinnbygget.
Arbeiderne er kommet og gravingen er i gang. Vi gleder oss til å følge byggeprosessen og
selvfølgelig til ferdig bygg.
Fra høsten kommer fritidshjemmet (SFO) til å få flotte lokaler. Det rommet de flytter fra
blir fylt opp av barnehagen.
Det blir også noen mindre møte- og undervisningsrom som barnetrinnet skal benytte seg
av. Under byggetiden blir det noe bråk og støy, men det må vi holde ut med. To av ukene
under byggeperioden kan vi ikke benytte klasserommene i det hele tatt. Da benytter vi
andre rom så det blir litt omflytting. Dere som har barn i disse klasser vil få beskjed.
Ventilasjonsanlegg.
Som tidligere nevnt jobber vi for å realisere ventilasjonsanlegg i alle grunnskolebygg. Vi
ønsker å få en lavteknologisk løsning der vi bruker vindusstyrt ventilasjon som reguleres
etter co2 innholdet i inneluften. Det ser ut til at vi har funnet en løsning vi er fornøyde
med. Kommer tilbake til dette når fremdriftsplanene er ferdige.
Videregående trinn.
Er med i et spennende og forhåpentligvis lærerikt prosjekt i regi av Utdannelsesdirektoratet
sammen med to andre steinerskoler, steinerskoleforbundet og ca. 30 andre videregående
skoler, fylker og statelige skoler. Prosjektet heter ”Vurdering for læring”. En nasjonal
satsning på vurderingspraksis. Hensikten er at den vurdering som gjøres underveis i
skoleløpet skal være fokusert på tydelige tilbakemeldinger som hjelper elevene til å forstå
hvordan de kan bli bedre i et fag, dvs. hvordan de kan lære mer eller lære bedre. Dette
skjer som tidligere nevnt i samarbeide med steinerskoleforbundet, steinerskolen i Røyken
og Oslo by Steinerskole.
Dette prosjektet starter opp fra høsten 2011 og vil i første omgang inkludere nåværende
1. vg. Det begynner med en ståstedsanalyse som består av en obligatorisk
spørreundersøkelse for elevene og en som er utviklet av steinerskoleforbundet for lærerne
og skolen. Foreldre og elever blir mer involverte til høsten der vi følger opp intensjonen,
hva virker bra og hvordan kan vi bli bedre.
Det blir gitt midler fra Udir til skolene for dette.
Det var alt for denne gang.

Med vennlig hilsen
Kent Härström
Daglig leder
Tlf: 33 35 22 05
Mobil: 95 90 76 75

Referat FU-møtet 7. mars 2011
Tilstede:
Jorunn Johannessen (Sunnaneng østenfor), Torgunn Kamfjord (baha), Anniken S. Røed (3.kl.), Bronwen
Køttker (Stjerne), Karina Hagemann (Sydvesten), Daniel Döderlein (Sol), Line Eriksen (vara 9.kl.), Line
Holtan (Sunnaneng vestenfor), Sverre Sondresen (2.kl.), Richard Meltzer (9.kl.), Inger K. Sæther (1.vg.),
Kenneth Mortensen (7.kl.), Camilla Ellefsen (5.kl.), Silje Malmedal (Venevill Måne), Jo Petter Drtina
(leder), Elin Rahd (vara 4.kl., sekretær).
Regnskap:
Regnskapet er ikke ferdig revidert og gjennomgangen utsettes til neste møte.
Kommet regnskapstilbud fra AnCom regnskap, som skolen også bruker. Beregnet at det vil brukes ca 10
timer på å føre regnskapet til FU, kostnadene anslått til 5-8000 kr pr år. Bruk av en regnskapsfører vil gi
en kontinuitet i regnskapsføringen og en bedre resultatrapport for FU. Det vil fortsatt være behov for en
kasserer, men ansvaret vil bli mindre. FU's instilling er å gå inn for en prøveordning i år, men først lage en
oversikt over hva vi trenger.
Foreldrebidrag til markedene:
FU og markedskomiteene har utarbeidet retningslinjer for foreldrebidrag til markedene. Fulgte en
diskusjon om det skal stå at foreldrene bidrar med inntil eller omtrent kr 150 for sine to yngste barn. Ble
bestemt at det skal stå cirka. Forslaget om retningslinjene sendes på mail til foreldrene med ønske om
tilbakemelding.
Kom forslag om å lage et brev fra FU med disse retningslinjene som nye foreldre kan få på
inntakssamtalen. Daniel lager utkast. Dette kan også inneholde årstidskalender, liste over hvilke ting de
forskjellige klassene har ansvar for og oversikt over mulige klasseturer. Venter med å gjøre dette brevet
ferdig til det er mer avklart fra skolens side hvilke turer klassene tradisjonelt har vært på.
Årsmøte i Steinerskolenes foreldreforbund:
Leder og nestleder deltar. En ting som kan tas opp er hvordan andre skoler håndterer kontantene på
markedene.
Gjennomføring av årsmøte/valg av styre:
Jo P. samarbeider med Kent om å sette en dato. Valgkomiteen, som består av representantene fra 6., 7. og
8. klasse, må finne kandidater til valg av nestleder og kasserer i FU, som kan velges på årsmøtet.
Info fra representantene:
Kommet spørsmål på foreldremøte i 9. klasse om hvordan mulighetene er for å samle leksene på en
plattform.
Også kommet spørsmål fra 9. klasse om skolen har en oversikt som kan leveres ut til arbeidsgiver og elev
med krav/forventninger ved arbeidsuker i forhold til oppfølging og evaluering.
Jobbes med inntak til baha nå, og rekruteringen er stabil. Sydvesten får fast tilholdssted fordi
Fritidshjemmet har fått lov til å bygge.
Eventuelt:
Vårmarkedkomiteen ønsker forslag om kulturelle innslag. Send gjerne e-post til Hedvig på
hedvig@orustfoto.com
Silje og Anniken ser på mulighetene for utvidede åpningstider på Fritidshjemmet i sommer i samarbeid
med Kent og Jorunn.
Dekke i gymsalen har blitt kjøpt inn.
Kommet ønske fra en representant om at Fritidshjemmet trenger en trådløs telefon når de er i gymsalen.
Beskjed fra Kent at det er blitt bestilt en ny sender (basestasjon) som kommer i neste uke.

Skal bygges nytt Fritidshjem over 2.-4. klassebygget. Begynner etter påske og skal være ferdig til
skolestart. FU ønsker å invitere sin representant fra styret til neste møte for å kunne spørre om hva styret
tenker om langtidsplanlegging i forhold til skoleøkonomien.
Neste møte i FU blir tirsdag 3. mai.

Ref. Elin Rahd

DIVERSE
FORTELLERKAFÉ på Tollboden
TORSDAG 24 MARS KL. 20.00

I lys av de sist ukers hendelser: ”DEN SORTE PRINS” et egyptisk drama
og andre fortellinger fra Midt –Østen. Forteller: Berit Godager
Etter pausen: Minner og fortellinger fra Japan og åpent for andres fortellinger.
Dørene åpner kl.19.30. Inngang kr.100,-

STEMMEWORKSHOP med Elfi Sverdrup
Tid: Lørdag 2. april 2011 kl 10-17
Sted: Bryggerhuset på Holt gård (15 min fra Tønsberg).
Pris: 500,- kurs inkl lunsj/700,- inkludert fest
Påmelding til roar@holtgard.no
Vegbeskrivelse: se www.holtgard.no eller ring Rakel 47650749 eller Roar 928212894
VELKOMMEN! Hilsen Gunvor Aasland, Inger Marie Iversen og Rakel Skjerve

FUNNET: Mobiltelefon funnet. En liten dukke funnet. Henv. kontoret, tlf. 33352202

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 10/11) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920
klasse: 5082.08.17939

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734

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

5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866
5082.08.17882

