TORSDAGSBREVET
TORSDAG 8. DESEMBER 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
DESEMBER

15.
16.

JULESPILL,
For barnetrinnet: kl. 10:30,
Ungdoms- og vg. trinn:
kl. 12:15
Siste skoledag før jul,
skolen slutter kl. 12:30.

JANUAR
3.

Første skoledag etter
juleferien.

12.

FU-møte

FEBRUAR
20. – 24. VINTERFERIE

Helsesøster
Fra og med januar får skolen ny
helsesøster, Kari Ottersen Nielsen.
Helsesøster vil være tilstede tirsdager
og onsdager.
Helsesøster kan kontaktes på
helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.

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.

REFERAT FRA FU-MØTE 1.DESEMBER 2016
BLÅTIND KL. 19-21
TILSTEDE
Ragnhild Marie Næss (leder), Thomas Johnsen
(daglig leder), Jorunn C. Johannessen (østenfor),
Ann Hege Kristiansen (sydvesten), Cathrine S.
Walle (stjerne), Christina Nesjenger (sol), Marte
Sofie Wang-Hansen (vestenfor og stjerneskudd),
Ewa Larsen (måne), Thomas Solberg (3.kl), Are
Børsum Jacobsen (4.kl), Hildegunn Aadland
(5.kl), Angelica Poer (6.kl), Jon Sandvik (7.kl),
Inger-Anne Rise (8.kl.), Linda Lomeland (9.kl),
Ragnhild Bing (1.vgs), Rune Øksendal (2.vgs),
Kristine Stray-Knudsen (forelder).
IKKE TILSTEDE
Sekretær, nestleder, ledere av skolestyret og
barnehagen, representanter for 2.kl., 10.kl og
3.vgs.
SAK 1: Godkjenning av saksliste
Det vil heretter bli en noe mer utfyllende
saksliste. Saksdokumenter sendes som vedlegg
til sakslista i sakene hvor dette er relevant.
SAK 2: Gruppe-/klasseinformasjon
Det føres ikke referat fra denne posten.
SAK 3:Ordensregelementet ved skolen
Saken utsettes da nestleder som skulle orientere
om saken hadde meldt frafall.
SAK 4: Informasjon fra ledelsen v/Thomas
Johnsen, daglig leder.
-Neste års budsjett er vedtatt. Skolen har god
økonomi, men vi styrer etter stramme budsjetter.
- Bør det være et eget foreldreutvalg /
ressursgruppe for Slottsfjellsskolen?
- 3.vgs drar trolig på klassetur til Italia, hvor
skolen har en flott vennskapsskole.
- Julekonserten er i Oseberg kulturhus neste
onsdag og er en slags julemånedsfest.
- Elevundersøkelsens gitt av
Utdanningsdirektoratet for 7., 10.kl og VG1
passer ikke på alle områder for Steinerskolen;
skolen har derfor etablert sin en egen
elevundersøkelse for 5.-10.kl som vi vil
gjennomføre og følge opp hvert halvår.
- Miljøretta helsevern var på skolen i 2015 og
fant avvik som skolen har jobbet med. Skolen
har blant annet montert nytt lysarmatur i mange
rom. Treklangen har fortsatt litt høye CO2
nivåer, skolen skal i møte med Multiluft på
mandag for å finne en løsning. Videre
planlegges det blant annet lyddempende plater i
tak som skal installeres i 5. og 6. klasserom i
løpet av kort tid, og solavskjerming (film) på
vinduene i 2-4.klasserom.

SAK 5: Håndbok i foreldrearbeid fra SFF
Saken utsettes da sekretær som skulle orientere
hadde meldt frafall.
SAK 6: Mobilbruk hos elevene og skolens
rutiner
Skolen har presisert skolens ordensreglement
med tanke på mobilbruk for å sikre lik
praktisering av dette. Mobilen skal ligge avslått
i sekken eller samles inn av lærer i tidsrommet
0830-1500. Videregående har sitt eget
ordensreglement.
SAK 7: Trådløst nettverk
Daglig leder har tatt opp saken i kollegiet etter å
ha redegjort for ulike sider (anslagsvis hvor
store kostnadene ved kabling beløper seg til,
hvor stor strålingen er og fra hvilke
strålingskilder, hvilke praktiske konsekvenser
det har for elever og lærere dersom det trådløse
systemet avvikles m.m.). Skolen mener det er
viktig med et føre-var-prinsipp, men at
strålebelastningen, på grunn av effekten av den
nærliggende mobilmasta, er mye større ute i
skolegården enn inne i Blåtind.
Strålingsbelastningen i skolens områder er langt
under grenseverdiene til Statens Strålevern.
Motargumentet til dette er at Statens Strålevern
støtter seg til forskning som baserer seg på at
denne strålingen kun er farlig dersom den gir
varmeskader. Mye ny forskning mener å vise at
uheldige biologiske effekter finner sted mye før
vi har en oppvarmingsskade.
Kommentarer på skolens utredning fra Einar
Flydal (som bl.a. har 18 års fartstid i Telenor
som seniorrådgiver og forsker, en del av denne
tiden i Televerkets forskningsinstitutt) ble
referert:
«Argumentet at dere har en mobilmast litt unna
som er mye sterkere enn skolens WiFI-rutere, og
at det derfor ikke har noen hensikt å gjøre noe,
er basert på en utbredt mangel på forståelse av
hva ved strålingen som er bioreaktivt». Videre
skriver han bl.a. at «Svaret fra strålevernet og
andre som tenker som dem, er derfor komplett
irrelevant....».
Fra mange hold (Europarådet, helsemyndigheter
i f.eks. Frankrike og Tyskland) kommer det
klare signaler om at det ikke bør brukes trådløse
nettverk eller trådløse telefoner i barnehager,
skoler og skolefritidsordninger.
Saken ble diskutert noe. Flere av
møtedeltakerne (4 eller 5 av de 17 tilstede)

forteller om egne ubehagelige helsereaksjoner
på ulike strålingspåvirkninger (f.eks. trådløst
nett).
Det er uenighet i saken hvorvidt FU bør
anbefale skolen å følge forsiktighetsprinsippet.
SAK 8: Informasjon fra skolestyret v/Daniel
Döderlein, styreleder
Saken utgikk siden styreleder hadde meldt
frafall.
SAK 9: Dusjing etter gymtimene
Saken utsettes på grunn av for kort tid på møtet.
SAK 10: Rutiner vedrørende valg av
foreldreverv
Saken utsettes på grunn av for kort tid på møtet.

SAK 11: Eventuelt
11-1: Skolehagen
Skolehagen solgte for ca. 500 kr under
julemarkedet, og Hedvig søker om å få pengene
til hagebrukskassa slik at de kan boltre seg
videre. FU er svært positive til arbeidet som
gjøres i skolehagen og innvilger dette.
11-2: Kommunikasjon
FU er enig om at kommunikasjon om sakene
ikke skal foregå som lange mailer-diskusjoner
mellom møtene. Se også sak 1. Noen ganger kan
det være nyttig med korte beskjeder på mail
angående saker. Det er viktig at vi beholder en
saklig tone.
Referent Jorunn og Thomas S.

Hjertelig velkommen til foredrag av Bodo von Plato,
styremedlem i Goetheanum

Innretninger i livet – individuelt og i felleskap
Ideer, erfaringer og opplevelser som kan være hjelpsomme med en
spirituell livsinnstilling ved omveltninger eller samfunnsmessige
utfordringer i dag
Lebensgestaltung heute – individuel und in Gemeinschaften
Seminar und Vortrag behandeln Ideen, Erlebnisse und Erfahrungen, die bei
einer spirituellen Lebensorientierung, in Umbruchszeiten oder bei
gesellschaftlichen Herausforderungen heute helfen können.

Foredraget er på tysk med oversettelse til norsk

Mandag, 12.12.2016 kl 19:30 i Kristofferhallen,
Vidaråsen Landsby

DIVERSE
Velkommen Kunstforeningen Verdens Endes julehus.
Dato:10/11 desember 2016, åpent kl. 11-15.
Salgsutstilling med Grete Næss Ruud og Nina Due.
Salg av grafikk, kunstbøker og flotte hjemmelagde matprodukter.
Vi serverer gløgg, vafler, julekaker og pepperkaker
Hilsen Eli Goldstein (mammaen til Tim i sunnaneng østenfor)

HAR DU LYST TIL Å DANSE NORSK FOLKEDANS ?
Folkedans (runddans/gammeldans – bygdedans) på
HOLT GÅRD
hvor vi danser og kurser hverandre.
Første gang blir
ONSDAG 11. JANUAR KL. 19.00
Vel møtt.
Rakel og Roar
Jens (95426904) og Sandra
Entré kr 50,- pr gang. Salg av drikke i kaféen.

FUNNET: Sort, LG-mobil funnet 30/11. 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

JULAFTENFEIRING

”Mens vi venter…..”
Kjære alle interesserte i barnehagen og skolen!

Velkommen til julaftenfeiring
lørdag 24.12. kl.14:00 – ca. kl. 15:30
Vi synger julesanger, ser et lite julespill og spiser riskrem.
Påmelding til klasselærer eller ped. leder i barnehageavd.

innen 15. desember
(eller på tlf. , 974 31 525 –Hedvig Fon Klyve
eller 46 66 41 63 – Bronwen Køttker).
Telefon til barnehagen: 33 35 22 09 / 468 17 070
Vi gjør i stand 21. desember kl. 14:00
Kan noen ta med riskrem?
………………………………………………………………

OBS: tidspunkt

Julaftenfeiring torsdag 24.desember kl. 14:00 – 15:30
Navn ………………….
Vi kommer (antall) ………. stk
Vi kan hjelpe til 18. desember (kryss) ………..
Vi kan ta med riskrem (kryss) ………..

