TORSDAGSBREVET
TORSDAG 18.JANUAR 2018
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

24.

9. klasse: Den kulturelle
skolesekken: «Design – med
naturen som inspirasjon» visuell kunst. Kl. 09:30, Haugar
kunstmuseum.

FEBRUAR

Helsesøster for videregående

trinn: Katrine Viken Føyn er tilstede:

Torsdag: kl. 08:30 – 12:00
Helsesøster kan kontaktes på epost:
kvf@tonsberg.kommune.no ,
eller tlf: 409 08 600.

1. – 4. klase:
12.

Den kulturelle
skolesekken; «JACKY» - scenekunst.
Kl. 10:00 – 1. og 3. klasse
Kl. 11:00 – 2. og 4. klase

Helsesøster
Kari Ottersen Nielsen er for tiden
delvis sykemeldt. Hun er innom
skolen, men ikke like ofte som vanlig

13.

FU-møte kl. 19:00 i Blåtind

Helsesøster har kontor i samme bygg
som Sydvesten.
Helsesøster kan kontaktes på mob.
409 10 506, epost

15. Årsoppgavepresentasjon
19. –
23. VINTERFERIE

MARS
26.30.

Påskeferie

APRIL
2.

Påskeferie

kariottersen.nielsen@notteroy.kommune.no

eller helsestasjonen, tlf: 40 80 12 30.

-

En oppsummering av Julemarkedet:
Overordnet mål for marked var størst mulig lønnsomhet. Med budsjettet vi
laget betydde det høyere omsetning og lavere kostnader.
Resultatmessig innfridde vi, en seier som inspirerer oss i det videre arbeidet:
Julemarked:
Omsetning
Kostnader
Overskudd
Overskudd i %

-

-

-

-

Salg 2016
186.750,79.750,107.000,57,3 %

Budsjett 2017
200.000,100.000,100.000,50 %

Salg 2017
212.570,56.570,156.000,73,4 %

Vi identifiserte økte besøkstall som en av forutsetningene for å få løftet omsetningen (i
tillegg til å holde på kundene lenger tid), men ønsket også dette for å vise fram skolen
til lokalmiljø og andre. Om man er nysgjerrig på Steinerskolen er markedsdagen en fin
dag å besøke skolen på.
Suksessfaktorer 2017:
Et samlet godt arbeid av alle ressursgrupper og dugnader før marked
En sosial profil med et samlet aktivitetsnivå som gjorde at folk hadde lyst og råd til å bli
i lenger tid. (Underholdningen i gymsal, Blåtind og dukketeater, aktiviteter som hest og
vogn, vinterskolen, barnedisken, osv og kafe’ene som var godt besøkt og hadde god
nok atmosfære til at folk ble sittende lenge.
(Eks: Suppecafe hadde rekord. I nissecafeen måtte folk gå så fort de hadde spist fordi
køen stod ut døra og det var ikke nok sitteplasser. Utsolgt for grøt flere timer før slutt.
Økt fokus på markedsføring
(Reportasje i Øyene, delaktig i aktivitetsoversikter i TB, Visit Vestfold, kjøpte nye skilt
for skilting langs veinettet). Markedsføring koster noe penger men gir økt respons – en
nødvendig utgift.
Et julete og godt dekorert julemarked
Avslutningsvis:
Takk for all entusiasme, godt arbeid og flott støtte. Det er et stort potensiale i å
videreutvikle markedene ved skolen vår.
Vi er allerede i gang med å forberede Vårmarkedet 5. mai. Vi skal strukturere innkjøp
ytterligere for økt kostnadskontroll, markedsføre mer aktivt og by på et flott marked
med mange aktiviteter, flotte planter fra Vidaråsen, god mat og et hyggelig miljø.
Send oss gjerne innspill og erfaringer på steinerskolemarked@gmail.com
Mvh Markedskomiteen v/Knut Evant

Antroposofisk selskap, Tønsberggruppen

TIRSDAG 23. JANUAR: «Naturvesen. Foredrag og samtale om å kommunisere
med naturvesen». Foredrag ved Maria Grette.
Villa Møllebakken, St. Olavs gt. 6, Tønsberg
Møtene er åpne for alle interesserte. Entre kr 40, Tid: kl. 19:00 – 21:00
Kontaktperson: Jorun Carlsen, e -mail: joruncar@online.no, tlf. 917 17 342

REFERAT MØTE I FU– STEINERSKOLEN I VESTFOLD
Dato
Sted
Til stede

Referent
Nr.
SAK 1
SAK 2
SAK 3

SAK 4

10 Januar 2018
Steinerskolen i Vestfold
Ragnhild Marie Næss (leder)
Ann-Sofie Franck-Ring (nestleder + 8.
kl.)
Vibeke Sørensen (sekretær og 9. kl.)
Anders Berg (daglig leder)
Cecilie Poer (Stjerneskudd og Vestenfor)
Ewa M. Larsen (Måne)
Emely Henschien (Sol)
Ellen Just Hansen (Sydvesten)
Line Holtan (2. kl.)
Ann Kristin Drtina (3. kl.)
Nina Lafton Lersand (4 kl.)
Vibeke Sørensen

Irene Andersen (5. kl.)
Are Børsum Jacobsen (6 kl.)
Angelica Poer (7 kl.)
Anniken Røed (10. kl.)
Jørgen Torsøe (1. vg.)
Ragnhild Bing (2. vg)
Siw Haukaas (3 vg)
Knut Evant (Markedskomitè)

Sak
Gjennomgang av sakslisten og innkalling
Sakslisten og innkalling ble godkjent.
Gruppe-/klasseinformasjon Referatføres ikke.
Rapport fra Julemarkedet 2017 – markedskomitéen
Det ble gitt noe input fra Fu-representantene på hvordan
markedet hadde fungert.
Markedskomitèen jobber med å skrive nye instrukser, og
de tar gjerne imot tips for fremtidige markeder.
Julemarkedet hadde en økning på 14% i salg, og det har
tilsynelatende vært noe innsparing på kostnadssiden.
Det virker som om besøkstallet har økt. Dette vises bl.a. på
salg av mat og drikke.
Markedskomitèen mener det har vært et samlet godt arbeid
i forkant og under markedet, tilbudet av aktiviteter var
gode, og det har vært økt fokus på markedsføring, bla.
reportasje i Øyene og innkjøp av nye skilt.
Markedet var julete og godt dekorert.
En oppsummering av markedet vil bli publisert i
Torsdagsbrevet.
Det etterlyses et system på hvordan det kan rapporteres om
ting som selger veldig lett, ting som ikke selger, prissetting
etc. Slike opplysninger bør rapporteres inn til:
steinerskolemarked@gmail.com.
Markedskomitèen vil også vurdere om det kan være
hensiktsmessig å innhente slik informasjon f.eks. ved å
snakke med klassekontaktene etter hvert marked.
Informasjon fra skolen (inkl. situasjonen på
Ungdomstrinnet samt luftkvalitet i gymsalen)
v/Anders Berg, daglig leder ved skolen
Luftkvaliteten i gymsalen skal nå være utbedre.
Anders ønsker tilbakemelding fra FU på hvordan vi alle
kan bidra til bedre samarbeid mellom skole og hjem. Dette
settes inn i agendaen for neste møte.

Ansvar

Frist

Knut
Evant

17.01.18

Kan skolen sammen med FU, komme frem til en felles
anbefaling av mobilbruk til elevene?

Sak på
neste
møte

Kan man ordne det slik at foreldrekontaktene i hver klasse
tar kontakt med nye foreldre i klassen, og introduserer dem
til Steinerskolen?

SAK 5

SAK 6
SAK 7

SAK 8
SAK 9
SAK 10

SAK 11

Rapport fra høstdugnaden (november 2017) –
dugnadsgruppa/Ragnhild
Det var laber deltagelse, med kun 15 foreldre. Det bør
jobbes med å øke deltagelsen.
Ett alternativ kan være å markedsføre dugnadene på
facebook.
Det ble i år bare kjørt to tilhengerlass med løv til
avfallsplassen. I fremtiden vil komposten oppbevares på
egnede plasser på skolen. Dette er tidseffektivt.
Tidspunktet for neste års høstdugnad bør komme noe
tidligere m.h.t frost/snø.
Busskort-fleksibilitet (fra møtet i november.) – info om
status v/Are Ikke noe nytt i saken.
Sykkelparkering – info om status v/Ragnhild
Tore Næss har laget forslag til planprosess ang. skolens
uteområder, denne har vært ute på høring og er nå godkjent
med noen endringer fra daglig leder. Dette er en stor sak og
vil kreve mye arbeid og ressurser da mange faktorer er
involvert, vårt ønske om sykkelparkering er bare en del av
dette. Flere snekkerkyndige i FU var positive til å bygge
sykkelparkering på dugnad.
Presentasjon av artikkel fra Antropost, v/Ann-Sofie
Utgikk
Orientering om FUs lagring av dokumenter Dropbox,
v/Ragnhild
Alle FU-representantene har fått invitasjon til Dropbox.
Fremtidig samarbeid i FU mellom Slottsfjellsskolen og
Steinerskolen i Vestfold, etablering av
arbeidsgruppe, v/Ragnhild
Alle tre representantene fra videregående, Vibeke
(sekretær) og Ragnhild (leder) setter seg sammen og
diskuterer dette. Ragnhild innkaller til møte.
Eventuelt
Neste møte blir flyttet til 13.02.
Det ble diskutert hvordan man lettest kan samle inn penger
i klassene. Noen har gode resultater med å samle alle
foreldrenes telefonnumre på telefon, og sende ut felles
tekstmelding. Andre sender email.
9 og 10 mars er det landstyremøte for Steinerskolenes
foreldreforbund på Berle i Oslo. Ragnhild deltar, og vi kan
stille med en person til. Det ble foreslått at en fra
markedskomiteen kan delta. Knut hører med komiteen.

Ragnhild

20.01.18

Knut

20.01.18

Skolegensere. Det ble solgt 153 skolegensere.
Det ble diskutert om man også skal få laget t-skjorter.
Det ble nevnt at det er behov for å inkludere ungdommen
ved Steinerskolen med andre ungdommer på Nøtterøy. Kan
det arrangeres felles arrangementer for alle
ungdomsskolene? Hvordan inkludere oss selv i
arrangementer arrangert av de andre skolene.

Neste FU-møte: Tirsdag 13.02.18, kl. 19:00 – 21:00 (Blåtind)

GAVEKONTONR. (SKOLEÅRET 17/18) FOR SKOLETURER
2.
3.
4.
5.

klasse: 5082.08.17718
klasse: 5082.08.17726
klasse: 5082.08.17734
klasse: 5082.08.17742

6.
7.
8.
9.

klasse: 5082.08.17750
klasse: 5082.08.17866
klasse: 5082.08.17882
klasse: 5082.08.17890

10. klasse:5082.08.17904
1. vg: 5082.08.17920
2. vg: 5082.08.17939
3. vg: 5082.08.14964

