TORSDAGSBREVET
TORSDAG 10. NOVEMBER 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

FORELDREMØTER M.M.
KLASSENE
TIRSDAG 22. NOVEMBER:
Informasjonsmøte for kommende
1. klasse, 2011-barn. Kl. 19:00.

FRA KALENDEREN
NOVEMBER

10.

ST. MARTIN-FEIRING,
LANTERNEFEST.
Barnehagen kl. 17:00.
Skolen, 2.–5. klasse, kl. 18:00.

Høstdugnad,
12. kl. 10:00 – 15:00.
JULEMARKED
19.
25.

28.

Adventshage, 2. – 4. kl.:
kl. 08:30 i Treklangsalen .
7.kl.: Den kulturelle skolesekken:
Forfatterbesøk og skrivekurs, kl.
9:00 i 7. klasserommet

DESEMBER
1.

FU-møte, kl. 19:00.

7.

Julekonsert, Oseberg kulturhus.
Siste skoledag før jul, skolen
slutter kl. 12:30.

16.

Helsesøster

Inger Skaar er tilstede:
Onsdag: kl. 09:00 – 14:00
Fredag: kl. 09:00 – 14:00
Fredag 18. nov.: ikke tilstede
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.
Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 15. NOVEMBER

«Hvor kommer framtida fra? – Om
biodynamisk landbruk og Demetersamvirke
i globalt perspektiv.»
Foredrag ved Dag Blakkisrud.
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

Julemarked 19.november 2016
Nedenfor følger en oversikt over oppgavene til hver klasse/gruppe på selve markedsdagen, hvem
som er markedsrepresentant, samt hva som skal produseres i forkant av markedet og hva som skal
bakes til kafeen.

Gruppe/klasse

Ansvar på
markedsdagen

Produksjon

Stjerne

Kake/mat leveres Markedstil skolekjøkkenet representant

E-post

Grønnsaksmuffins

Stjerneskudd

Kake

Sol

Vinterskog

Måne
Sydvesten

Vinterskog
Pynt av uteareal
(på fredag)

Smågaver til
vinterskogen
Smågaver til
vinterskogen
Div. til
delikatessen

Østenfor

Suppekafe

Lage suppe

Rundstykker

Vestenfor

Suppekafe

Pizzasnurrer

2. klasse

Delikatesse

3. klasse

Delikatesse

4. klasse

Kafe i gymsal

5. klasse

Lysdypping

6. klasse

Gavedisk

7. klasse
8. klasse

Nissekafe
Kaffebod/gløgg/
nek (ute)

Lage suppe
Div. til
delikatessen
Div. til
delikatessen /
drops
Div. til
delikatessen
Pakke bivoks
(dugnad)
disponible for
ressursgruppene
(sløyd/tekstil/
papir)
disponible for
ressursgruppene
(sløyd/tekstil/
papir)

9. klasse

Kake

Tuva Falnes

tuvastefania@gmail.com

Boller

Camilla Bjune
Mikaela Oshaug
Lindeland
Tanja Fajardo
Mathiesen

u2camilla@gmail.com

Kanelsnurrer

mikalindeland@outlook.com
tanfajmat@gmail.com
Cato.michelsen@
optimerabygg.no

Salat

Cato Michelsen
Hege Aurora
Baltimar

Kake

Nina Wiik

Kake

Connie/Cathrine

nina.wiik@steinerskolen.no
Cathrine.Engen.Ramstad@
steinerskolen.no

Kake

Kristine Steen

seropegia@gmail.com

Pizzasnurrer

Marion Kanschat

kanschat.marion@gmail.com

Boller

Are Gogstad

aregogstad@hotmail.com

Kranser

Kake

Kranser

Kranser

Kanelsnurrer

10. klasse

Kafe i gymsal

Kransekaker

Pai

vartdal.gjerde@gmail.com
lindalo@vfk.no
annekatrinehauge@
gmail.com
nina@parutvikling.no
w-bogaa@online.no

1. vdg.

Parkering

Pai

Connie Vartdal
Linda Lomeland
Anne Katrine
Hauge
Nina Sontum
Willem Bogaards
Kristin Øien
Camilla von
Rummelhoff
(vara)

2. vdg.

Parkering

Salat

Rune Øksendal

rune.vin@gmail.com

Div. til
delikatessen
Div. til
delikatessen

meatopiaz@gmail.com

kristin@scootermedia.no

Har dere spørsmål om markedet ta kontakt med en av oss i markedskomiteen;

Kjetil
Anniken
Jorunn
Pernille

469 62 782
934 52 328
996 17 167
943 50 420

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

Høstdugnad!
Lørdag 12. november kl. 10:00 – 15:00.
Vi gjør skolen fin til julemarkedet! I hovedsak blir det raking og
rydding av utearealene.
Det er kun 8 plasser igjen, så førstemann til mølla! Husk at alle
skal delta på 1 dugnad (i tillegg til markedene) pr. barn pr. år.
Ta med hvis du har : rive, spade, trillebår, tilhenger og arbeidshansker. Servering.
Påmelding: www.vestfold.steinerskolen.no/dugnad
Vennlig hilsen dugnadsgruppa

(For hjelp med innlogging ring Asgeir på 952 43 164)

10. klasse foreldre takker Siw

Haukaas for super ledelse av årets
kransekake dugnad.
Dette er måten å gjennomføre dugnader på
lagarbeid med kyndig ledelse!

-

Har du hvite laken å avse? Den magiske vinterskogen
trenger hvite(lyse) laken til sin produksjon. Ta kontakt med på
tuvastefania@gmail (fra avd. Sol), eller u2camilla@gmail.com (Måne)
Oppfordring til alle på skolen!

Vi trenger kongler, nyper og annet fint til bruk i oppsetting av
kranser. Kan leveres på dugnadsdag, tirsdag 15. november eller
onsdag 16. november fra kl. 17:00 og utover i Blåtind.
Hvis spørsmål, kontakt Kjetil i markedskomitéen, tlf. 469 62 782
eller epost: vartdal.gjerde@gmail.com

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!
12. og 13. november kl. 11:00 – 17:00.

Alle som kommer må ha med seg saks, forkle, en stor matpakke og
godt
fottøy. Gode sko er viktig da vi står det meste av tiden. Alle dugnadene
foregår
på skolekjøkkenet. Gi beskjed direkte til Vered som er ansvarlig for dugnaden om når du
kommer. Sendes som SMS til 98857676. Hilsen Vered Geelmuyden.

Hei alle sammen,

I fjor var vi over 80 personer på Julaftenfeiring! Vi håper det blir noe av i år også, men vi
er avhengig av å danne en gruppe som kan holde i dette før, under og etter selve
feiringen. Det blir for sårbart om vi er for få, og hyggelig og gøy om vi er mang e nok!
Hvem kan være med å bidra for å opprettholde en hyggelig tradisjon?
Svar på denne mailadressen: Hedvig.fon.klyve@steinerskolen.no så finner vi en dato for
planlegging.
Vi trenger deg! ❤️
VH Hedvig

Referat
FU Møte 3.11.2016
Tilstede: Ragnhild Næss (leder), Tor Dybdal (nestleder), Tove Gargari (sekretær), Thomas
Johnsen (daglig leder), Marte Wang-Hansen (Vestenfor, Stjerneskudd), Ewa Larsen (Måne),
Ann Hege Kristiansen (Sydvesten), Jorunn Cecilie Johannessen (Østenfor), Cathrine S. Walle
(Stjerne), Lars Ove Gidske (2.kl.), Thomas Solberg (3.kl), Are B. Jacobsen (4.kl), Angelica
Poer (6.kl), Linda Lomeland (9.kl), Ragnhild Bing (1vg), Rune Øksendal (2vg).
Sak 1:
Sakslisten ble godkjent.
Presentasjon av alle som var til stede.
Sak 2:
Gruppe/klasse info.
Alle fortalte litt om sine avdelinger og klasser.
Sak 3:
Rapport fra dugnadgruppen.
I september ble det gjennomført to dugnader. Den ene lørdagen ble Sydvesten-bygget vasket
utvendig, og den påfølgende lørdag ble hele bygget malt.
Det nye påmeldingssystemet fungerer veldig bra, men trenger ytterligere tid før det er
skikkelig innarbeidet. Den 12.november blir det høstdugnad.
Alle deltar på én dugnad utenom markedene pr. barn pr. år.

Sak 4:
Daglig leder informerer.
Skolen faser ut musikkundervisningen i dagens form. Ser på andre løsninger. En mulighet kan
være et samarbeide med kulturskolen. I dag får 21 elever instrumentopplæring av 4
forskjellige lærere. Undervisningen foregår i små grupper og enkeltundervisning.
FU-representantene for 2. og 4.klasse (Lars og Are) undersøker muligheten for å søke penger
til musikkundervisning fra Nøtterøy kommune. Det er enighet om at vi tenker bredde –
ønsker gjerne at vi kan ha et tilbud til flere instrumenter evt. også sang. I dag tilbyr skolen
undervisning kun for fløyte, fiolin, cello og bratsj.
Skolens økonomi er god, men budsjettet er stramt. Skolen har det laveste elevtallet vi har hatt
på lang tid.
Videregående fikk besøk fra Miljø og Helsevern. Skolebygget ble godkjent. Denne
godkjenningen har ingenting med klagen som ligger inne til behandling i departementet å
gjøre.
Det er forsinkelser med bygging av ballbane. Nå er det meningen at arbeidet skal starte til
våren.
Videregående kommer denne gang opp til Vestskogen og deltar på månedsfesten.
Sak 5:
Fritakslisten.
Styret fremla et forslag til fritaksliste og denne ble det enighet om. Den legges frem i
torsdagsbrevet og det er mulighet for å komme med innspill.
Sak 6:
Rutiner vedrørende valg av foreldre verv.
Det har blitt laget lister hvor hver avdeling og klasse kan fylle ut alle verv ut grunnskolen /
ungdomsskolen / videregående. Også lister for barnehagegruppene.
FU representantene fordeler ut verv for flere år og sender oversiktene «ut på høring» i
klassene. Eller man lar foreldrene komme med ønsker. Den enkelte FU-representant gjør det
slik vedkommende mener er mest hensiktsmessig.
Dermed vil man ha fordelt verv for flere år frem i tid, og følgelig gjøre det enklere å fylt ulike
verv. Samt – man får mer hyggelige foreldremøter! (da fordeling av verv ikke blir tema her).
Siden dette starter i år, vil alle klassene/gruppene gjøre denne jobben. Senere vil det involvere
den klassen som starter i 2.klasse, den som starter i 8.klasse og den som starter i 1.vgs.
Sak 7:
Stråling.
Hildegunn var ikke tilstede for å informere. Det er fortsatt tråløst nett i Blåtind etter at
videregående har flyttet. Mange mener at dette er unødvendig og bør unngås i følge prinsippet
om «føre-var». Andre mener det er et viktig verktøy for lærerne og bør forbli. Mange
steinerskoler har tatt tydelig avstand mot bruk av tråløst nett. Daglig leder sier saken skal tas
opp på nytt med kollegiet. FU innhenter mer informasjon.
Det kom innspill m.h.t. den generelle mobilbruken i skolen. Både blant elever på grunnskolen
og videregående. Dette blir tatt opp som egen sak på neste møte.
Sak 8:
17. mai feiring ved skolen.
Erfaringsmessig er det en for omfattende oppgave for bare én klasse å arrangere 17.mai på
skolen.
Det ble derfor enighet om at 17.mai heretter skal arrangeres av både 4. klasse og 5. klasse.
Arrangementskomitéen skal bestå av foreldre fra 5 klasse.
Sak 9:
Trafikksituasjon
Det vil komme innspill fra FU angående områdeplanen for Vestskogen. Der ber vi om at det
gjøres en vurdering av området mellom skolen og bensinstasjonen m.h.t. trafikksikkerhet.
Fristen er 16.11.2016.

Sak 10:
Eventuelt
Gavekonto
Anette Olshausen informerte om hvordan gavekontoene (som alltid står i torsdagsbrevet)
fungerer.
Alle gaver er frivillig. Gavekontoene håndteres av økonomigruppa i FU. Kontoene følger den
enkelte klasse gjennom alle år. Ved klasseturer gir FU en gave fra denne kontoen. Ofte er disse
midlene forøvrig ikke nok, og skolen må bidra med midler.
Velkommen til neste FU møte torsdag 1.12.2016 kl 19 – 21

Referent Tove Gargari

FU's Fritaksliste
DISSE kvalifiserer til fritakslista:
– Styret i FU
– Økonomigruppa i FU
– Markedskomitéen
– Dugnadsgruppa
– En (TO) hovedansvarlige for hver av ressursgruppene for markedene
– Styreleder for barnehagen
– Styreleder for skolen
– Skolens representant i SFF
– Thomas Collin (musikkanlegg)
– Fredrik Svanqvist (BHG. Kalender)
Overnevnte fritas for:
– dugnader utenom markedene (eks. Høst/Vår/vask)
– dugnader/produksjon i forbindelse med markedene
– vakter på markedene
– FU-/markedsrepr.- eller 17.mai komitéverv
NB: Dersom man er markedsrepresentant for én klasse/gruppe, kan man ikke ha vakt på markedene
for en annen klasse/gruppe.
Selv om man står på fritakslista, kan man selvfølgelig likevel bidra med overnevnte oppgaver /
verv. Fritaket er for gjeldende familie.
Denne informasjonen vil (snart) bli å finne på skolens nettsider, under foreldreutvalget. Ta kontakt
med FU dersom du har innspill.

DIVERSE
FUNNET: Brille funnet 24. oktober. 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

