TORSDAGSBREVET
TORSDAG 26. 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
26.

10. kl.: Foreldremøte,
Slottsfjellet kl. 19:00 – 20:30.

FEBRUAR
2.

9.

13:

FU-møte, se saksliste s.
1. klasse: Den kulturelle
skolesekken: Daniel og Geo
Fuchs: utstilling og Workshop.
Buss til Haugar kl. 11:00, retur
kl. 13:05.
5. – 7. klasse: Den kulturelle
skolesekken: «Ønskedrøm» scenekunst: Herstad skole, kl.
12:00 – 12:45.
Presentasjon av årsoppgaver:
Slottsfjellet, kl. 18:00 – 21:00.

16.
20. –
24. VINTERFERIE

MAI
6.

Antroposofisk selskap,
Tønsberggruppen

TIRSDAG 2. FEBRUAR
(Kyndelsmess)
«Birgit – Maria – Sofia, utviklingen av
det kvinnelige visdomsvesen»
Ved Liv Skappel
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
Helsesøster
Kari Ottersen Nielsen 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.

VÅRMARKED
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.

OPPTAK TIL BARNEHAGEN HØSTEN 2017
Kommunen står for samordnet opptak av barn.
Søknadsskjema for 2017 er lagt ut på Nøtterøy
kommunes hjemmeside: www.notteroy.kommune.no
Søknadsskjema sendes elektronisk fra ovennevnte nettside. De som trenger hjelp til
elektronisk utfylling, kan få det ved å henvende seg til:
Nøtterøy kommune, Servicesenteret, Tinghaugveien 16 (NAV-bygget).

SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAK 2017 ER:
1. mars 2017
Barnehagen
Hovedopptaket vil bli behandlet av kommunen i løpet av mars.

Referat - FU-møte 12.01.2017
Tilstede: Ragnhild Næss (leder), Tor Dybdal
(nestleder), Tove Gargari (sekretær), Thomas Johnsen
(daglig leder), Cathrine S.Walle (stjerne), Christina
Nesjenger (sol), Cato Michelsen (vestenfor). Ann
Hege Kristiansen (sydvesten), Jorunn C. Johannssen
(østenfor), Thomas Solberg (3.kl.), Inger-Anne Riise
(8.kl.), Ellen Berg (2.vgs.).
Ikke tilstede: Representanter for
2kl.,4kl.,5kl.,6kl.,7kl.,9kl.10kl, 1vgs. og 3vgs.
Sak 1: Sakslisten ble godkjent.
Sak 2: Gruppe/klasse info
Alle fortalte litt om sine avdelinger og klasser.
Sak 3:
Rutiner vedrørende valg av foreldreverv v/ Ragnhild
Næss, leder.
For å oppnå mest mulig forutsigbarhet rundt de
forskjellige verv: FU-representant,
markedsrepresentant og 17. mai komité, er vi
tidligere blitt enige om at vi setter opp
representantene for flere år fram i tid.

nestleder
Oppfordrer alle foreldre og foresatte til og lese
skolens ordensreglementet, og påse at elevene følger
disse. Spesielt skal FU-representantene være godt
informert om innholdet i skolens ordensreglement.
Sak 5: Informasjon fra ledelsen v/Thomas Johnsen,
daglig leder
Oppdatering angående elevundersøkelsene. Så langt
kan det sies at resultatene for trivsel er gode. Det er
en del ting vi naturlig vil skåre dårlig på fordi det
ikke passer inn i vår skole. Som for eksempel
hvordan elevene i barneskolen må reflektere over
kompetansemål. Steinerskolen gjør dette på andre
måter. Skolen jobber med oppfølging av
elevundersøkelsen nå i januar, tilbakemelding gis i
neste FU møte.
Skolen venter svar fra kunnskapsdepartementet i
løpet av januar d.å. med hensyn til endelig
godkjenninger av Slottsfjellskolen.

Det blir laget lister for verv f.o.m. 2. klasse og ut
barnetrinnet, og det samme for ungdomstrinnet og
videregående. Disse skal ligge på skolens nettsider
slik at alle har tilgang. Hver enkelt FU representant
finner representanter for sin klasse og sender oversikt
til FU-leder så snart som mulig.

Sak 6: Håndbok i foreldrearbeid fra SFF v/Tove
Gargari, sekretær
Denne håndboken er ment til hjelp for alle som
jobber med foreldrearbeid i steinerskolen.
Håndboken er delt inn etter ansvarsområder. Hva har
alle foreldre ansvar for, hva ligger til
klassekontaktens (FU-repr.) og foreldreforeningens
rolle, hva ligger til lærers rolle, og hva ligger til
daglig leders rolle.

Sak 4: Ordensreglementet ved skolen v/Tor Dybdahl,

Alle oppfordres til å lese denne. FU representantene

skal være kjent med innholdet i denne.

dusjforheng.

Sak 7: Dusjing etter gymtimene v/ Ragnhild Næss,
leder

Sak 8: Eventuelt

Det var få representanter fra skolen på dagens møte.
Temaet ble spesielt diskutert med hensyn til naturlig
forhold til kroppen. Det er en enorm
medieeksponering av idéalkroppene overalt. Det ble
lest fra aktuelle artikler hvor det påpekes at dersom
barn blir vant til å dusje sammen fra skolestart vil
barn erfare at kropper ikke bare er som mediene
fremstiller det. Altså, det vil være med på å gi barna
gode rammer for å se ut som man gjør.
Elevene kan ikke pålegges å måtte dusje, men både
foreldrene og lærere kan oppfordre dem til det.
Guttegarderoben trenger skjerming av vinduet,
skolen skal se på dette. Jentegarderoben har fått

Inger Anne ønsker mer engasjement i hvordan vi
kan hjelpe klassene til å samle inn penger til turer. I
tillegg ønsker hun at vi skal ta mer tak i det med
sosial trivsel ved skolen. Dette vil bli en sak på et
av de nærmeste FU-møtene.
Ellen Berg ønsker en evaluering av hvordan det
første halvåret har vært for elevene ved
Slottsfjellsskolen. FU representant kan eventuelt
sende e-post til foreldre for å høre hva elevene
synes. Det planlegges et felles foreldremøte for
videregående.
Neste FU møte 02.02.2017 i Blåtind kl 19-21
Referent: Tove Gargari

SAKSLISTE - FU-MØTE 2.FEBRUAR 2017 - 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: Saksforberedelser og andre bestemmelser i FU, v/Ragnhild Næss, leder
Vedtakssak
Lars Gidske ønsker flere bestemmelser i forbindelse med saksgangen/forberedelser/referater m.m i
FU og har laget et sett av «supplerende bestemmelser». Det foreligger en innstilling fra Lars og en fra
styret, disse er vedlagt innkallingen.
SAK 5: Informasjon fra ledelsen v/Thomas Johnsen, daglig leder
SAK 6: Tråløst nett på skolen, v/Ragnhild Næss, leder
Vedtakssak
Styret innstiller på å fjerne det tråløse nettet da det fra ulike hold varsles om helserisiko ved wifi.
Spesielt for barn i vekst. Kostnadene ved å kable skolen er lave. Kort redegjørelse og styrets innstilling
er vedlagt innkallingen.
SAK 7: Eventuelt

Fra styret i FU angående det trådløse nettverket på skolen
De siste årene har bruk av trådløs teknologi eksplodert. Vi ser alle at teknologien gir oss fordeler, men det er
dessverre godt dokumentert at medaljen har en bakside.
En stor og stadig økende mengde forskning viser sammenhenger mellom ulike helseproblemer og stråling fra
elektromagnetiske felt (f.eks. hodepine, nedstemthet, konsentrasjonsvansker, søvnforstyrrelser osv.).
Effektene kan vise seg etter lang tid, men også være akutt og kortvarig. Ofte vil man ikke se sammenhengen
mellom sine plager og strålingen før man har "fasiten", slik det også var med skader fra f.eks. radioaktivitet
og DDT.
Koplingen til eksponering er godt vitenskapelig dokumentert gjennom rundt 20-25.000 vitenskapelige
studier.
Fra Europarådet kommer klare anbefalinger (Resolusjon av 2011) om at det ikke bør brukes trådløse nettverk
eller trådløse fasttelefoner i skolen. En lang rekke resolusjoner fra medisinere er også kommet gjennom
årene. I flere europeiske land finnes langt strengere regler enn hva som praktiseres i Norge.
Stiftelsen ICNIRP utga i1998 det forslaget til retningsgivende grenseverdier som i dag gjelder i Norge. Her

valgte man å ta utgangspunkt i at elektromagnetisk stråling bare var skadelig dersom den gav akutt
oppvarmingsskade (ved høye frekvenser) og hallusinasjoner (ved lave frekvenser). Det var et praktisk
beregningsgrunnlag, selv om det var usikkerhet om det fantes andre skademekanismer ved svakere
eksponering. I andre forskningsmiljøer var man alt den gang godt kjent med at at kroppen responderer
negativt også på ikke-termisk stråling (eks. fra wifi, mobiltelefoner, smarte målere m.m). Slike
kommunikasjonsformer var fortsatt svært lite utbredt da grenseverdiene ble utarbeidet. Grenseverdiene er
derfor foreldet, noe som framgår ukentlig av ny forskning. Næringsinteresser forsvarer grenseverdiene ved å
så tvil om ny forskning.
Europaparlamentet har bedt om at grensene senkes fra 10.000.000 µW/m2 til 1.000 som et strakstiltak, og på
sikt videre ned til 100, som er i tråd med de nye retningslinjene fra miljømedisinernes Europeiske
organisasjon EUROPAEM (Belyaev 2016).
Barn i vekst har raskere celledeling, som gjør at alle forstyrrelser har større sjanse for å slå ut, og er mer
utsatt for miljøpåvirkninger av ulik art, sammenliknet med voksne.
«En skole for alle»: På lik linje med allergier er el-overfølsomhet et økende problem i samfunnet.
Matallergier er det relativt enkelt å beskytte seg mot – reagerer man på stråling er det langt mer vanskelig å
fungere i et samfunn som skal ha «alt» trådløst.
Skolen har trådløst nett som dekker store deler av skolens område og inn i barnehagens område. Trådløse
fasttelefoner (DECT), som har langt sterkere signalering enn mobiler og dessuten stråler hele tiden, finnes
både på skolen og i barnehagen.
Det koster 35 000 kroner i materiell å kable skolen. Kabling vil også gi skolen større datasikkerhet. Nettbrett
kan kables, selv om det er litt tungvint.
Å ta dette standpunktet tror vi også vil være med å gi skolen en sterkere identitet. Ringvirkningene tror vi vil
forårsake at dette prosjektet heller «gir pluss på bunnlinja». Vi tar et bevisst standpunkt og er «føre-var» i
dette omstridte temaet. På lik linje med at vi velger økologisk mat.

DIVERSE
ØNSKES: Vi trenger en dagmamma til Tilde, 1 år, fra midten av mars til 23. juni.
3 - 4 dager i uken, tid avtales nærmere. Er du interessert? Ta kontakt med
Torgunn i barnehagen, avd. Sol, tlf. 924 08 583.
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

