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TORSDAGSBREVET
TORSDAG 8. MARS 2012

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
9. og
10.

Mars
Årsoppgavefremlegging
kl. 19.00
April

2. – 9 Påskeferie
30. Fridag
Mai
5.
Vårmarked
Helsesøster
Helsesøster Inger Skaar har kontortid i
barnehagebygget:
Fredag 9/3: kl. 09.00 – 12.00
Onsdag 14/3: kl. 09.00 – 14.00
Torsdag 15/3: kl. 12.00 – 14.00
Onsdag 21/3: kl. 09.00 – 14.00
Fredag 23/3: kl. 09.00 – 12.00
Hun kan kontaktes på mob. 95972595
eller helsestasjonen, tlf: 33402170.

Møte vårmarkedskomitéen
Ønsker alle
vårmarkedsrepresentanter til møte
tirsdag 13. mars kl. 20.00. Møtes
i barnehagen Venevill.
Vennlig hilsen vårmarkedskomitéen
FRITIDSHJEMMET:
Til alle foreldre til 4. klassinger i
Fritids.
Følgende dager skal 4. klasse til
svømmehallen i Fritidshjemtiden:
Fredag 16. mars
Torsdag 12., 19. og 26. april
Torsdag 3., 10. og 24. mai.
Vi tar buss fram og tilbake, og er
tilbake på skolen kl. 15.00. De som
har busskort må huske å ta disse
med! Fritids betaler for de som ikke
har busskort.
Hilsem Jorunn

Gjenglemte klær

Det ligger en del gjenglemte klær i
kassa i treklangen og i kassene i
garderobene i gymsalen. Siste sjanse
til å hente gjenglemt tøy blir fredag
16. mars, da blir det som er igjen
lagt ut i Treklangsalen. Deretter bli r
resten gitt bort eller kastet.

Foredrag; Årsoppgavene
Fredag 9. Mars, kl. 19:00
1. Katrine Vefling – Kroppskunst m. hovedvekt på tatovering.
2. Gudmund Sand – Fysisk progresjon med målrettet trening.
3. Julia Döring – Hip Hop-kulturen (m. en danseforestilling).
PAUSE – 30 min.

4. Juliane Döring – Barn med Downs Syndrom.
5. Vera Braseth – Kampsport fra Østen – Taekwondo.
6. Max Johannes Kippersund – ”Padlerens hjem”.

Lørdag 10. Mars, kl. 19:00
1. Audun Muribø – Vindkraft 7 småskala vindmøller.
2. Jasmine Poer – Kokainindustrien.
3. Celina Ravn – Gutteinstitusjoner i Norge m. hovedfokus på Bastøy
skolehjem.
4. Idunn Tillung – Ernæring innen jenteidrett
PAUSE – 30 min.

5. Sandra Blichner – Seksuell helse: Beskyttelse i forhold til seksuelt
overførbare infeksjoner – informasjonsarbeid
rettet mot unge.
6. Pernille Martinsen – Sjimpansen og overgrepene mot vår
pelskledde slektning.

INNEKLIMA

Nå er det snart oppstart for arbeid med å bedre resten av inneklimaet ved skolen. I
høst ble det skiftet ut lamper for å få god og nødvendig belysning i klasserommene. Nå
er turen kommet til luft. Miljørettet h elsevern har pålagt oss å forbe dre luftkvaliteten
og vi installerer ventilasjonsanlegg i bygninger som ikke allerede har.
Arbeidene begynner i 5. - 7. klasse bygget mandag 12.mars. Dette får konsekvenser for
undervisningen i bygget, ikke hele tiden, men noe støy vil det bli. Det er laget planer
for hvor de enkelte klasser kan flytte når det er for mye støy.
Arbeidet vil ta ca. 7.uker. Deretter begynner arbeidet i 8. - 9. klassebygget.
Vi må ha alt ferdigstilt før sommeren.
Med vennlig hilsen
På vegne av ledelsen Elisabeth Due
Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 13. MARS 2012:

Maria Sofia – Den skjulte kvinneligegudommelige prinsipp i kristendommen.
Foredrag ved Kirsten Thomassen
Entré kr 30,-.
Møtene er åpne for alle interesserte.
Fra kl. 19.00 til kl. 21.00
Breidablikk Sjømannshjem,
Dukenveien 2 på Nøtterøy.
Henv. Turid Aas, tlf. 986 62 939

Velkommen til STELLA
POLARIS sommerskole 8. til 12.
august 2012.
Det er noen ledige plasser igjen .
For mer info: www.stellapoaris.com eller kristin@stellapolaris.com
Tel. 33 36
17 94

Referat foreldreutvalgsmøte 12 februar 2012.
Tilstede: Terje Lund-Sandal, 2. kl., Camilla Henriksen (3.kl.),Nina Sontum (vara 5.kl.), Inger Sæther (9.kl.),
Line Eriksen (10.kl.), Petter Nome (1.vg.), Geir Holm (2.vg.), Erling Heimtun (vestenfor), Joanna Carr
(Måne), Kirsti Holmen Hallanger (lærerrepresentant), Torgunn B Kamfjord, Baha, Gunn Fiksdal, 7 kl.
Pernille Hesselberg-Meyer, Avd Sol baha, Kenneth Mortensen, 8 klasse, Jo Petter Drtina, FU leder.
1. Informasjon fra klasser o g grupper. Ingen store hendelser ble meldt. Lusproblematikk og
manglende vikarer ble tatt opp igjen. 1+2 vdg. Har hatt infomøte om dataavhengighet.
Karnevalsesongen er i gang!
2. Det må purres på Daniel og Thomas ang 17 mai. Lydutstyr og benkesituasjonen må konkretiseres,
ref forrige referat. Elevene i 8. klasse skal hjelpe til med dette i år.

3. Vårmarked. NB Alle klasser må få valgt vårmarkedsrepresentant. 3,4 og 5 klasse samarbeider nå
om dette markedet, mer likt julemarkedsstyret. Det er møte to uker etter vinterferien, hvor alle
klasser MÅ stille med representant.
4. Hvordan organisere fritidsaktiviteter på skolen på ettermiddag/kveldstid? Øystein i 4 klasse vil
være leder for en gruppe som ser på dette. Hvis noen vil være med i gruppa ta kontakt med FU.
FU må finne en lokalansvarlig hvis vi skal få til organisert bruk av gymsal på kveldstid. Noen må
ha ansvar for nøkler, renhold oa. Ved lån/utleie. FU anmoder skolen å sette regler/vilkår for å få
leie/benytte gymsal og utearealer til fritidsaktiviteter til glede for skolens barn og kanskje
nærmiljøet generelt. Kan vi se dette som markedsføring? Det er igangsatt innebandyaktiviteter av
elever i 1 vdg.
5. Info fra skolestyret. Det jobbes med å ansette ny daglig leder. Tre kvalifiserte søknader er
mottatt. Det meldes om et lite underskudd i regnskapet for året 2011. Budsjettet for 2012 er ikke
satt, men det jobbes med å markedsføre skolen. Særlig for å få flere elever på videregående
trinn, som også er viktig for skolens økonomi. Det er for første gang på lenge benyttet ekstern
markedsføringshjelp, noe som ble positivt mottatt i FU, etter at vi i mange år har etterlyst dette.
Det arbeides med å «lukke» pålegg etter kontroll av miljørettet helsevern på skolen. Ny
kantine/cafe i blåtind er snart ferdigprosjektert.
6. Natteravner/helsesøster. Det ble gitt info om helsesøstertiltak på skolen og Nøtterøy Kommune.
Vi er en del av kommunen og må/kan benytte oss av de tjenester som ligger der. Se
http://www.notteroy.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=15&AId=61&back=1&MId2=130. Videre
orienterte I S om natteravnprosjektet i samarbeid med Kirkens Bymisjon. Felles for
Nøtterøy/tønsbergområdet. Man kan ta kontakt med Kirkens Bymisjon om man ønsker å delta.
Sesongen er Mars til August og det er foreldre på ungdomsskoletrinnet som oppfordres til å
delta. Marianne Bø er kontaktperson i bymisjonen.
7. Tom sak
8. Informasjon fra skolen. Mariattamodellen er fortsatt under innarbeiding og utprøving. Det
arbeides med internkontroll og HMS tjeneste. Skolen har fått ett system for bedrifthelsetjeneste.
Det gjennomføres medarbeidersamtaler for tiden. Det er mye jobb med å finne vikarer. Det er nå
ca. 60 ansatte ved skolen, hvorav 45 er i undervisningsstillinger.
FUs leder kommer med følgende bemerkning: Det har tidligere blitt tatt opp i FU at vi synes
vikardekningen er for dårlig. FU ønsker at skolen skal få en bedre fungerende ordning på
vikarproblematikken.
9. Det ble snakket om valg og nye styremedlemmer til FU. Terje Lund-Samdal og Aina Rogne (er det
rett?) er villige til å stille som kandidater til verv. Usikkert hvilke posisjoner de kan innta fra
høsten 2012. Vi trenger fortsatt en sekretær. Terje overtar som nestleder for Daniel ut skoleåret
2011-12. Vi takker Daniel for innsatsen i denne omgang, og takk til Terje som sporty stiler opp.
Det er 6,7 og 8. klasses FU representanter som er valgkomite. Ny sekretær bør finnes til neste
møte.
Referent :Jo Petter

OPPFORDRER TIL NASJONAL KAMPANJE MOT HODELUS!
UKE 10: 9.-11. MARS
Her er en hodelus forstørret, i hår.
Det nytter IKKE å kjempe kampen mot hodelus alene.
Vi må samarbeide for å få bukt med lusepidemiene som
oppstår.
Nå er det opp til dere å bekjempe hodelusa. Sjekk familien i
løpet av helgen!
Når foreldre/foresatte i kommuner – og helst hele fylker – har
fokus på lusesjekk samtidig, vil eventuelle smittede personer
bli behandlet i samme tidsperiode. Dette vil medføre at
bestanden av hodelus reduseres drastisk, og til at faren for gjensmitte blir betydelig mindre.
Dersom foreldre med barn i barnehager og på skoler har en fast helg hvor de blir minnet om
lusesjekk, vil det også bli lettere å snakke med hverandre – og dele erfaringer.

Mange lusesjekker for første gang og vet ikke hva de skal se etter:

1.

2.

3.

Bilde 1. Erfaring tilsier at lusesjekken er lettest å gjennomføre i tørt hår.
Bilde 2. Det er lettere å gjenkjenne hodelus som detter ut av tørt hår, når de beveger seg.
Bilde 3. Her er en voksen hunnlus, nymfer og egg ved siden av en fyrstikk.
Dersom man tar vann i håret, fester lusene seg bedre. De beveger seg ikke før de er tørre
igjen. Våte lus kan dermed lett forveksles med ”lo eller rusk.” Det er svært vanskelig å oppdage
luseegg dersom håret er vått.
Les mer på nettsiden; www.lusfrinorge.no
Hodelus er ikke farlig men svært ubehagelig og helt unødvendig!
Dersom du finner hodelus, bør du starte behandling snarest!
Helse- og omsorgsdepartementet takker oss for innsatsen vi har gjort, og sier;
Kampanjen vil være et vesentlig bidrag til å bekjempe spredning av hodelus.
Det er foreldre som kan gjøre den viktigste jobben: gre og sjekk barna med lusekam!

GAVEKONTONR.(SKOLEÅRET 11/12) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904
klasse: 5082.08.17920

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17939
klasse: 5082.08.14964
klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726

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

5082.08.17734
5082.08.17742
5082.08.17750
5082.08.17866

