TORSDAGSBREVET
TORSDAG 25. MAI 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

FORELDREMØTER M.M.
KLASSENE
8. KL.

ONSDAG 14. JUNI:
Foreldremøte kl. 18:00,
kantina i Blåtind.

FRA KALENDEREN
MAI

HUSK Å HENTE FAT,
BOLLER O.L. ETTER
VÅRMARKED OG 17. MAI!

Står i gangen i treklangen.
Helsesøster for
videregående trinn

25.

FRI: Kristi himmelfartsdag

Siri Foyn er tilstede:
Torsdag: kl. 08:30 – 12:00

26

FRI

Helsesøster kan kontaktes på epost:

JUNI
1.
1.
2.
5.
13.
20.
22.,
24.,
25.

9. klasse: Fjærholmen, Oslo
friluftsråd
Årsmøte i FU kl. 18:00
4. klasse: Fjærholmen, Oslo
Friluftsråd
FRI: 2. pinsedag.
6. klasse: Sommeravslutning,
engelskkveld, kl. 18:00.
Siste skoledag før ferien, skolen
slutter kl. 12:30

VASKEDUGNAD

Siri.foyn@tonsberg.kommune.no ,
eller tlf: 33 35 22 26.

Helsesøster
Kari Ottersen Nielsen vil være tilstede:
Onsdag og fredag kl. 09:00 – 14:00.
Helsesøster har fått nytt kontor i
gamle ungdomsbygget, ved Sydvesten.
Helsesøster kan kontaktes på mob.
409 10 506, epost
kariottersen.nielsen@notteroy.kommune.no

eller helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.

Anything goes – på Tønsberg Brygge
Slottsfjellet videregående
steinerskole har gleden av å inviterer
til en sommerlig teateropplevelse ved
DS Kysten På Tønsberg Brygge. I år
setter vi opp Anything Goes, fra
1934, med musikk og sangtekster av
Cole Porter. Musikalen handler om
de elleville opplevelsene til en gruppe
passasjerer ombord på
et cruiseskip som seiler fra New
York til London.
Forestillingene spilles:

18.juni kl.1800 og kl.2100
og 19.juni kl.2100
Velkommen!

Oversikt over omsetning på Vårmarkedet 2017.
Her er oversikten over omsetningen på årets vårmarked
(tall i kroner).
Aktivitet

Omsetning

Aktivitet

Fiskebrygga

3448

Lekedisken

16142

Den gode
Grill

19015

Plantesalg

37952

Kafe

21811

Steinsalg

11559

Hest og
vogn

2176

Bruktmarked

3783

Brukte leker

5560

Brødboden

Omsetning
4546

Total omsetning er kr. 127 292 når vi tar med det FU får andeler av.
Stor takk til alle som gjorde dette til et flott marked og en fin opplevelse!
FU/økonomi-gruppa
v/ Magne.Nicolaysen@gmail.com

«Så rent og pent her er!»
Vi vil at elever og lærere skal kunne rope dette i august, så
det er viktig å ta fatt på skoleårets siste dugnadsinnsats:
vaskedugnaden!
NB! Husk at alle deltar på en dugnad pr. år pr. barn utenom
markedene, vaskedugnaden inkludert. Altså: har du gått
glipp av høst- og/eller vårdugnad er det bare å melde seg på!
Påmelding på www.vestfold.steinerskolen.no/dugnad. Alternativt på
telefon til Asgeir Karlsen: 952 43 164. Spørsmål/hjelp i forbindelse med
internettpåmelding/pålogging rettes også til Asgeir.

Det er tre økter å velge mellom:
Torsdag 22. juni kl. 16-20
Lørdag 24. juni kl. 10-14
Søndag 25. juni kl. 12-16
Når du kommer til skolen henvender du deg til sekretariatet i Blåtind for
registrering og tildeling av oppgaver.
Vi minner ellers om:
- Elever i 10., 1vg, 2vg og 3vg kan stille på dugnaden. Elever i lavere
klasser kan bistå sine foreldre.
- De som skal vaske bes ta med bøtter, koster, pusseskinn, filler, kluter,
naler og gjerne støvsugere. Trenger du hansker tar du med det. Skolen
holder alt av vaskemidler.
- Se til at elevene tar med seg alt sitt tøy hjem
Velkommen med vaskesaker og sommersmil!
Vennlig hilsen dugnadsgruppa og vaktmester ☺

ÅRSMØTE i
FORELDREFORENINGEN 2017
Sted: Treklangsalen. Tid: Kl.1800,
1.juni
SAK 1: Godkjenning av innkalling /
saksliste
SAK 2: Skolehettegensere
Det søkes støtte til å subsidiere
skolehettegensere for elever på grunnskolen.
En tegnekonkurranse blant elevene skal
fremskaffe et motiv til genserne. Elevene skal
være aktivt med i prosessen, også ved kåring
av vinnermotiv. Prosjektet drives av styret i
FU samt lærerne Hedvig og Nina. Genserne
skal lages i økologisk bomull. For at genserne
ikke skal bli for dyre for den enkelte elev
søkes det om 35 000 kr i støtte.
SAK 3: Vedtektsendringer 1 – Opprydding
/ tilleggsbestemmelser
Styret samt kasserer har gått gjennom
vedtektene og «ryddet opp», samt på grunnlag
av enighet på FU møte er det tatt inn flere
bestemmelser angående organisering etc. av
møter/referater m.m.
SAK 4: Vedtekstendringer 2 – Vestskogen
kulturskole
Vestskogen kulturskole er etablert og søker
støtte fra FU. Det søkes om 20% av
markedsinntektene. Dermed blir skolens andel
nedjustert tilsvarende. og ny vedtektstekst
blir: (overstreket tenkes tatt vekk –
understreket tenkes tilføyet)
§4: ........fordeles som hovedregel med 70%
50% til skolen, og 30% til barnehagen og
20% til Vestskogen kulturskole.

REFERAT, FU-MØTE 4.APRIL
2017. BLÅTIND KL. 19-21
Tilstede: Christina Nesjenger (sol),
Jorunn C.Johannessen (østenfor), Ann
Hege Kristiansen (sydvesten), Emely
Hinschien (vara sol), Chatrine S. Walle
(stjerne), Marte Wang Hansen
(vestenfor+stjerneskudd), Lars Gidske
(2.kl), Thomas Solberg (3.kl), Jon Sandvik
(7.kl), Ann-Sofie Franck-Ring (vara 7.kl.),
Inger Anne Riise (8.kl), Linda Lomeland
(9.kl), Ragnhild Næss (leder), Thomas
Johnsen (daglig leder)

Til orientering:
–

–

–

–

SAK 5: FUs årsberetning
SAK 6: Informasjon fra daglig leder ved
skolen
SAK 7: Resultatregnskap og balanse
SAK 8: Valg

Pause med kaffe, kake og et
spennende og inspirerende
innslag:
Astrid Bjønness og Frode
Andersson forteller oss om
skolens historie.
Velkommen!

–

Det planlegges produksjon av
skolegensere (hettegensere). Styret
har tatt initiativ og to av lærerne
blir med på prosessen. Første møte
skal være neste uke.
Det er kommet en god del info inn
på FU sine nettsider. Det er en noen
mangler men håper at skolen (som
gjør det tekniske m.h.t. å legge ut på
nett) får dette på plass snarlig. Blant
annet finner man her info om
«Forventninger til foreldrene»,
«Fritaksliste» - i tillegg til
informasjon om dugnader og
markeder.
Magne kasserer har kontroll over
betalingsløsninger m.h.t
vårmarkedet. Det vil være to
terminaler og veksel blir levert. Noe
usikkerhet ang. vipps.
Påminnelse om at FU repr. nå må
ha på plass representanter for tiden
fremover. Det er mange som ikke
har meldt inn til leder. Husk også
tlf. og e-post adresser.
Vårdugnad ble arrangert i fin stil.
Det har også blitt orden i
markedsutstyret (FU sine saker)
som nå er flyttet vekk fra loftet over
sydvesten til bod i treklangen.
Håper at skolen kan finne plass til
enkelte store ting f.eks. tombola.

SAK 1
Godkjenning av referat og saksliste:
Referatet ble godkjent.

SAK 2
Gruppe-/klasseinformasjon: Saken
referatføres ikke.

Elevene må selv stå for alt arbeidet (rigg,
vakt og rydd). Videregåendeklassene blir
satt opp på vakter til andre oppgaver på
markedene (parkering osv.) på samme
måte som tidligere.

SAK 3:
Anskaffelse av popkornmaskin
FU vedtok at 17.mai komitéen kan kjøpe
popcornmaskin. Kostnad ca. 5000 kr.
Den skal få plass på loftet i treklangen
(innenfor kontoret).

SAK 6

SAK 4
Informasjon fra Thomas Johnsen, daglig
leder ved skolen
– Det har nettopp vært arrangert
felles foreldremøte for videregående.
– Det skulle vært flere verksteder på
Slottsfjellsskolen, har bare for
modellering.
– Videregående har svært trang
økonomi. Den må skilles ut som
egen skole fra 1.1.2018. Må slå
klasser sammen i en del fag og gjøre
andre kreative løsninger for å kunne
sikre drift. Det er fortsatt stor
usikkerhet ang. neste års elevtall for
1.vgs. Grunnskolen må kjøpe ut
videregående fra bygningsmassen
på Vestskogen.
– Økonomiansvarlige ved skolen
slutter fra høsten. Det jobbes med å
finne nye løsninger, f.eks engasjere
et regnskapsbyrå i kombinasjon
med ansettelse.
– Færre lærere vil være under
utdanningen fra neste skoleår. Dette
skoleåret har sju studert, neste år er
det bare to.

SAK 5
2.vgs. ønsker egen salgsbod på
vårmarkedet hvor inntekt skal gå til 3.vgs.
klassetur
Det ble enighet om at heretter kan både
1.vgs og 2.vgs ha boder e.l. på markedene
(vår+jul) hvor inntekt skal gå til klassetur i
3.vgs.
Typen inntektsbringende virksomhet
(texmex, salg av egne produkter etc.) skal
alltid klareres med markedskomitéen.

Foreldredrevet musikktilbud v/Lars
Gidske
Det har vært arrangert møte (16/3)
angående videre musikktilbud ved skolen. I
løpet av kort tid vil en foreldredrevet
forening bli stiftet. Det arbeides med
utformingen av både tilbudet og
organiseringen av foreningen. Foreningen
vil søke støtte fra Foreldreforeningen
gjennom en andel av markedsinntektene.
SAK 7
Eventuelt
– Valgkomité: Det jobbes med å finne
folk til en del verv som skal velges
på årsmøtet. En del foreldre har
meldt seg og det ser positivt ut. Det
er usikkerhet om økonomigruppa
må bestå av tre personer, eller om to
er nok. Det står ingen ting om dette i
vedtektene – prøver å finne ut i
gamle referater.
– Det har vært flere
idrettsarrangementer på øya vår
uten at vår skole har deltatt. Blir vi
glemt i disse invitasjonene, følger vi
ikke med eller takker vi nei? Det var
stor enighet om at det er viktig at vi
deltar i slike fellesskap med de
andre lokale skolene. Daglig leder
tar saken videre til gymlærer.
– «Supplerende bestemmelser» skal
flettes inn i vedtektene og tas opp på
årsmøtet den 1.juni.
Siste FU-møte for i år og årsmøte i
Foreldreforeningen: 1.juni
Referent: Ragnhild Næss

DIVERSE
FUNNET: 24/5: del til sykkelhjelm / Etter 17. mai: «silke»-tørkle, brosje, liten sølje /Etter
vårmarkedet: sølv øredobb m rav / Henv. kontoret, 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

Økologisk sommerkafé
For barn og voksne ved skolen
Velkommen til sommerkafé og sosialt
samvær
Onsdag 7.juni kl. 14.00 – 17.00

Vi byr på
Økologisk
salat med rundstykker
hummus, pesto
kaffe/te og kake

25 kr for salat med tilbehør
15 kr for kaffe og kake
Maten er laget av elever og lærere i
2.- 10.klasse
Musikalsk underholdning

