TORSDAGSBREVET
TORSDAG 12. JANUAR 2017
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
JANUAR
12.

20.

FU-møte, se saksliste s. 2.
1.–4. kl.: Den kulturelle
skolesekken, «Edderkoppen
Anansi og kameraten Basil – et
rytmeeventyr». Kl. 11:45.

FEBRUAR
20. –
24. VINTERFERIE

MAI
6.

VÅRMARKED

Helsesøster
Fra og med januar får skolen ny
helsesøster, Kari Ottersen Nielsen.
Helsesøster vil være tilstede:
Onsdag og fredag kl. 09:00 – 14:00.
Helsesøster kan kontaktes på
mob. 409 10 506, epost
kariottersen@nielsen@notteroy.kommune.no

eller 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.

SAKSLISTE
FU-MØTE 12.JANUAR 2017 I BLÅTIND KL. 19-21
SAK 1: Godkjenning av saksliste
SAK 2: Gruppe-/klasseinformasjon
SAK 3: Rutiner vedrørende valg av foreldreverv v/Ragnhild Næss, leder
Sak til informasjon.
Bakgrunn: Se sak 6 fra møtet 3.november 2016. Vi ble enige om at vi setter opp
representanter fra klassene (FU, marked, 17.mai) for flere år frem i tid. Det blir en
gjennomgang/oppklaring på hvordan vi skal gjøre dette.
SAK 4: Ordensreglementet ved skolen v/Tor Dybdahl, nestleder
Sak til informasjon.
Bakgrunn: Ifølge SFF skal vi ha kjennskap til skolens ordensreglement. Derfor tar vi en
gjennomgang i plenum.
SAK 5: Informasjon fra ledelsen v/Thomas Johnsen, daglig leder
SAK 6: Håndbok i foreldrearbeid fra SFF v/Tove Gargari, sekretær
Sak til informasjon.
SFF har utarbeidet en ny håndbok for foreldrearbeid for Steinerskolen. Det redegjøres for
innholdet i denne.
SAK 7: Dusjing etter gymtimene v/ Ragnhild Næss, leder
Sak til diskusjon.
Det viser seg å være vanlig praksis å ikke dusje etter gymtimene. Lærerne kan ikke pålegge
elevene å dusje, bare råde dem til dette.
Synes vi det er greit at de ikke dusjer, eller ønsker vi å bidra til at elevene dusjer etter
gymtimene? Kanskje det er lurt at barna vennes til å gå i dusjen før de kommer i puberteten?
På amerikanske skoler gjemmer elevene seg i store håndklær i garderobene når de skal skifte.
Vil vi ha det slik? Blant de eldre elevene er også svettelukt ett tema.
SAK 8: Eventuelt

DIVERSE
FUNNET: «Sølv» ørering funnet 11/1. Henv. Kontoret tlf: 33 35 22 02.
MISTET: Sunniva Kinnerød i 3 kl mangler en helt ny grå Helly Hansen shelter regnbukse i str
9 år. Den er merket så om noen har fått den med seg hjem ved en feiltagelse eller om den
ligger et eller annet sted på skolen der vi ikke har sett, hadde det vært fint med
tilbakemelding. Mvh Ingeborg Kinnerød

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

