
Torsdag 28.10.21 
kl. 18.00 - 20.00

 

Allmøte

Steinerskolen i Tromsø
Inga Sparboes veg 41

9007 Tromsø

Annekset

Åpent for alle som er interesserte i Steinerskolen



Program: 

Kl. 18:00: Velkommen!
Siste nytt fra skoleadministrasjonen

Siste nytt fra Skolestyret 

Presentasjon av Foreldreforeningen (FF)

Kl. 18:45: Pause 
Pause med salg av te/kaffe og kake til inntekt til 9./10. klassetur

til Krakow

Kl. 19:00: Foredrag
Med: Edgar Nøkland (barnevernspedagog, BUP).  Tema:

Kommunikasjon med våre barn når hjernen deres er under

utvikling.

Hva kan vi som foreldre bidra med for å unngå

kommunikasjonsvansker og konflikter med våre barn/ungdommer

i en hverdag som er så ulikt det vi kjenner fra vår oppvekst?

 
Kl. 20:00: Vel hjem!



Praktisk informasjon:

 

Middag:

9./10. klasse-elever lager og selger middag fra kl. 17 –

17:45. Altså er det sjanse for å slippe matlaginga i dag, få

billig middag, og samtidig støtte 9./ 10. klasse i deres

oppsparing til klasseturen deres til Krakow til våren. 

Meny: Taco. 

Pris per person: 60/30 kroner . 

Påmelding til thomasmyrvoll@hotmail.com innen
tirsdag 26. oktober kl. 22, med informasjon om hvor

mange som kommer. NB: trenger minst 10 påmeldinger for

at det skal bli middag!!

 

Barnepass:

9./10. klasse-elever stiller med barnepass på skolen så

lenge møtet varer (ca. kl. 18:00-2000). Meld evt.
barnepass ved å sende en e-post til
thomasmyrvoll@hotmail.com innen tirsdag 26. oktober
kl. 22. 



Om allmøtet:

Allmøtet er et møte for foreldre, lærere og andre som er

tilknyttet eller interessert i skolen. Allmøtet finner sted en

gang i året, vanligvis om høsten.

Intensjonen med allmøtet er at møtedeltakerne skal få bli

bedre kjent med skolen; Kollegiet, Skolestyret og

Foreldreforeningen.

De skal også få mulighet til å komme med spørsmål og

innspill om skolen, foreldrearbeidet, og elevene. Man kan

spørre om hva som helst! 

Meld gjerne inn forslag/ ønsker om saker senest tirsdag 26.

oktober 2021 til Bård-Esben Heitmann på e-post: 

 be_heitmann@hotmail.com

Aktuelle saker i år er: 
Diskusjon omkring temaet fra foredragsholder. 

Hva savner du på Steinerskolen? 

Hvordan er status på Prosjekt Nytt hovedbygg? 

Nettvett?

Se skolens Facebookside for event, og del gjerne.

Vel møtt!

Hilsen Foreldreforeningen ved Steinerskolen i Tromsø


