torsdagsbrevet

TORSDAG 20. OKTOBER 2016
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
OKTOBER
20.

WOW-day, 6. – 10. klasse

24.

Vg trinn: Foreldrekveld, kl. 19:00

NOVEMBER

1.

10. kl.: Den kulturelle
skolesekken: «Filmspråk, kunst og
kommunikasjon». Kl. 9:00, 10.
klasse-rommet.

3.

FU-møte
ST. MARTIN-FEIRING,
LANTERNEFEST.

10.

Barnehagen
kl. 17:00.
Skolen, 2.–5.
klasse, kl. 18:00.

Høstdugnad,
12. kl. 10:00 – 15:00.
JULEMARKED

Helsesøster

Inger Skaar er tilstede:
Onsdag: kl. 09:00 – 14:00
Fredag: kl. 09:00 – 14:00
OBS: Onsdag 2. november:
kl. 12:00 – 14:00
Helsesøster kan kontaktes på epost:
Inger.Skaar@notteroy.kommune.no , eller
tlf: 959 72 595. Hun kan også kontaktes
på helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.
Helsesøster holder fremdeles til på
kontoret i barnehagen.

Helsesøster for
videregående trinn

Siri Foyn er tilstede:

Torsdag: kl. 08:30 – 12:00
Helsesøster kan kontaktes på epost:
Siri.foyn@tonsberg.kommune.no , eller tlf:
33 35 22 26.

19.

Telefonkatalog for barnehage og skole ble levert ut før
høstferien. Alle familier har fått både skole- og barnehage-katalogen. Hvis
noen familier trenger ekstra eksemplarer, kan det hentes på kontoret.

Julemarked 19.november 2016
Nedenfor følger en oversikt over oppgavene til hver klasse/gruppe på selve
markedsdagen, samt hva som skal produseres i forkant av markedet og hva som skal bakes til
kafeen. Det vil bli gitt nærmere informasjon til hver klasse via klassens markedsrepresentant. Det
er derfor viktig at alle markedsrepresentantene sender en epost til jorunn_cecilie@hotmail.com
med nødvendig kontaktinformasjon slik at vi kan begynne å formidle informasjon.
Ansvar på
Gruppe/klasse markedsdagen

Produksjon

Kake/mat leveres
til skolekjøkkenet

Stjerne

Grønnsaksmuffins

Stjerneskudd

Kake

Sol

Vinterskog

Smågaver til vinterskogen

Kake

Måne

Smågaver til vinterskogen

Boller

Sydvesten

Vinterskog
Pynt av uteareal (på
fredag)

Div. til delikatessen

Kanelsnurrer

Østenfor

Suppekafe

Lage suppe

Rundstykker

Vestenfor

Suppekafe

Lage suppe

Pizzasnurrer

2. klasse

Delikatesse

Div. til delikatessen

Salat

3. klasse

Delikatesse

Div. til delikatessen / drops

Kake

4. klasse

Kafe i gymsal

Div. til delikatessen

Kake

5. klasse

Lysdypping

Pakke bivoks (dugnad)

Kake

6. klasse

Gavedisk

disponible for ressursgruppene
(sløyd/tekstil/papir)

Pizzasnurrer

disponible for ressursgruppene
(sløyd/tekstil/papir)

Boller

Kranser

Kake

7. klasse
8. klasse

Nissekafe
Kaffebod/gløgg/nek
(ute)

9. klasse

Kranser

Kranser

Kanelsnurrer

10. klasse

Kafe i gymsal

Kransekaker

Pai

1. vdg.

Parkering

Div. til delikatessen

Pai

2. vdg.

Parkering

Div. til delikatessen

Salat

Det kan være at det blir gjort noen mindre endringer i oppgavefordelingen, det vil i såfall bli gitt
beskjed om dette.
Har dere spørsmål til markedet ta kontakt med en av oss i markedskomiteen;
Kjetil 469 62 782
Anniken
934 52 328
Jorunn
996 17 167
Pernille
943 50 420

vartdal.gjerde@gmail.com
annikenrøed@gmail.com
jorunn_cecilie@hotmail.com
p-mo-hes@online.no

-BRETTEDUGNAD6. og 7. klasse
I forkant av årets julemarked skal vi i år, som i fjor, brette lykter!
Det blir dugnad søndag, 30. oktober fra kl. 10-15.
Vi ønsker maks 5 personer til dette, så det er førstemann til mølla!
Vi gleder oss!
Kontakt Charlotte Fagerlid før mandag 24. oktober, på tlf. 90983219.
Vel møtt i tekstilsalen på Steinerskolen!

Har du lyst til å sy til julemarkedet?
Vi er en koselig gjeng etablert på tvers av klassene, som skal produsere til
lekedisken på årets julemarked. Hvis du heller vil sy enn å delta på annen
dugnad, har du mulighet til det. (Med forbehold om at markedskomiteen
ser at det er nok folk på andre dugnader ☺).
Ta kontakt med Elin Anne Gunleiksrud på elinanne@gmail.com, eller tlf
41044890

DROPSDUGNAD!
5. og 6. november kl. 11:00 – 17:00
12. og 13. november kl. 11:00 – 17:00.
Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen

TIRSDAG 25. OKTOBER
«Striden mellom Abelard og Bernard av Clairvaux i første halvdel av 1100 -tallet. Hva
gjaldt striden og hvor står vi i dag?»
Foredrag ved Jan-Eilert Askerøy.
Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg. Entré kr 40, -.
Møtene er åpne for alle interesserte. Fra kl. 19:00 til kl. 21:00.
Henv. Jorun Carlsen, e-post: joruncar@online.no

Referat FU-møte 13.10.2016
Tilstede: Østenfor, Sydvesten, Stjerne, 2kl, 3kl,
4kl, 5kl, 6kl, 8kl, 2vg, FU leder, sekretær, ledelse
skolen og styreleder skolen.
Sak 1: Sakslisten ble godkjent.
Presentasjon av alle som er til stede.
Sak 2: Det ble informert om FU sin rolle og
hvordan FU jobber.
Sak 3: Foreldrene fortalte litt om barnehagen, og
klassene de representerer. Lite oppmøte på
foreldre møtene. Vanskelig å dekke forskjellige
verv til markeder, dugnad, FU etc.
Sak 4: Jorunn Johannessen fra markedskomiteen
fortalte om den nye strukturen for markedene.
Løsningen fra i fjor har ikke fungert. Nå ønskes
det en markedsrepresentant som fungerer som
kontaktperson mellom klassen og komiteen. De
vil bli valgt for både jul- og vårmarkedet. Noen
dugnadsgrupper har ikke fungert som f.eks. treleker. Konseptet er at de som har kompetanse skal
styre dugnaden slik at de som har lyst skal få lov.
Blir det ikke satt opp noen dugnad, så faller
oppgaven på de enkelte klassene og avdelingene i
barnehagen. Målet er å få de med kompetanse til
å stille på dugnadene slik at det blir produsert
kvalitetsvarer.
Viktig at representantene er på plass før
sommerferien. Og det vil lages et system (kanskje
inngå i vedtektene) slik at alle representanter
(markedsrepresentant, men også FU
representantene) er på plass i god tid før
sommerferien.
Sak 5: Cathrine Skartum er ungdoms trinnleder
og var stedfortreder for daglig leder på dette
møtet. Hun ønsket først og fremst å sende en
appell om større oppmøte på foreldremøtene.
Lærere opplever og ikke nå fram med
informasjon. Det er også en fin måte å bli kjent
på, og det betyr også mye for barna.
Ønske om forslag til forskjellige aktuelle foredrag

er også velkomment.
Skolen har hatt besøks tilsyn fra UDIR
(utdanningsdirektoratet). De har intervjuet elever
og lærere. Skolen venter å få rapporten fra UDIR
før jul d.å.
Sak 6: Daniel Döderlein fortalte om saken
vedrørende flytting av videregående.
Grunnskolen og den videregående skolen
kommer under samme stiftelse, men har hvert sitt
styre. Det ligger inne en påklage til
kunnskapsdepartementet. Videregående fortsetter
som vanlig. Daglig leder deler stillingen sin 60/40
grunnskole og videregående.
Sak 7: Eventuelt
Angelica Poer påpekte hvor usikret Furumoveien
er for skolebarna. Det er skolepatrulje på
Kjernåsveien, men ingen overgangsfelt på
Furumoveien. Her krysser mange barn etter at de
har blitt sluppet av på Statoil og Kiwi. Nøtterøy
kommune jobber med ny reguleringsplan for
Vestskogen. Tilsvar bes komme innen
16.10.2016.
Hildegunn Aadland etterspør mer info og
opplysning rundt barnas arbeidsmiljø med hensyn
til stråling. Mener mobilmasta i nærheten av kiwi
gir svært høy stråling på skolens områder.
Foreslår at det ved skolen bør arrangeres et
foredrag om «Strålemiljø».
Thomas Solberg etterlyser mer informasjon om
gavekontiene. Hva er en gave konto? Hva er en
klasse konto? Hvordan fungerer disse?
Lars Gidske ønsket en redegjørelse om skolens
ekstra musikkundervisning.
Ragnhild Næss har fått henvendelse om et ønske
om at daglig leder betegnes rektor.
KOMMENTAR TIL EVENTUELT: Det ble svært
kort tid til punktene under eventuelt. Flere av
disse sakene tas opp igjen ved senere møter.
Neste møte i FU er torsdag 3.11.2016
Referent: Tove Gargari

DIVERSE
GIS BORT: Kattunge, grå og hvit guttepus, gis bort. Henv. Gjertrud, tlf. 948 95 775.
FUNNET: Skinnbelte funnet 30/9. Henv kontoret, tlf. 33352202

GAVEKONTONR. (SKOLEÅRET 16/17) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse:
klasse:
klasse:
klasse:

5082.08.17726
5082.08.17734
5082.08.17742
5082.08.17750

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17866
klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890
klasse: 5082.08.17904

10. klasse:5082.08.17920
1. vg :5082.08.17939
2. vg :5082.08.14964
3. vg :5082.08.17718

