
 
 
Nytt fra Steinerskolenes foreldreforbund: 
 
Erfaringer fra hjemmeskole?  
Alle elever, foreldre og lærere har prøvd noe nytt denne våren med hjemmeskole. Nå er de 
fleste tilbake på skolen. Foreldre og lærere har vært nødt til å samarbeide tettere om 
elevenes opplæring enn ellers. Nå, mens minnet enda er varmt, vil vi gjerne samle inn 
verdifulle fortellinger fra foreldre i steinerskolene. Har du en historie du kan dele med oss? 
Skriv ned og send til hilde@foreldrene.no, eller ta kontakt over telefon 97132313 for å 
fortelle historien muntlig. Vi vil anonymisere det du forteller. Hensikten er å bruke 
erfaringene til å styrke og forbedre samarbeidet mellom foreldre og lærere, til beste for 
eleven. 
 
Høring om ny Opplæringslov  
Forslag til ny opplæringslov er ute på høring og den kan leses i sin helhet her.  
Vi (Steinerskolenes foreldreforbund) skal behandle saken i styremøte 8. juni og har skrevet 
utkast til høringssvar som du kan lese her. Den mest aktuelle endringen i forslaget til ny 
opplæringslov handler om å avvikle kravet om foreldreforening ved skolene. Det presiseres 
at foreldrene skal ha rett til medvirkning i skolen, men hvordan det skal organiseres er 
foreslått å være opp til hver enkelt skole.  
  
Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har skrevet høringssvar med kommentarer til 
endringsforslagene som er til god hjelp for å sette seg inn i saken. Enkeltforeldre kan også 
sende svar på høring, oppskrift på hvordan det gjøres finner du her. 
 
Er du en bievenn? 
Humler og andre villbier er de mest effektive pollinerende insektene vi har. Vi må passe på 
at de har gode livsvilkår. Denne våren tar Steinerskolene i Norge grep ved å tilrettelegge for 
planting av bievennlige blomsterfrø på skolene, i hager og i ledige arealer i nærmiljøet. 
Kontakt skolen eller Steinerskoleforbundet for å bli en bievenn du og! 
 
 
Har du spørsmål knyttet til foreldrerollen i steinerskolen, er det bare å ta kontakt.  
 

Med vennlig hilsen 

  

 Hilde Lengali 

Daglig leder i Steinerskolenes foreldreforbund 

971 32 313 

hilde@foreldrene.no 

www.foreldrene.no 
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