
 
 
Nytt fra Steinerskolenes foreldreforbund: 
 
Landsmøte i Steinerskolenes foreldreforbund 
20. – 21. mars skulle foreldre fra alle steinerskolene i Norge møtes på Steinerhøyskolen for 
gjensidig inspirasjon. Se film fra fjorårets landsmøte her. På grunn av virusrestriksjoner ble vi 
nødt til å avlyse det fysiske møtet, men foreldre i steinerskolene er spreke og stilte opp på 
landsmøtewebinar. Vi fikk gjennomført landsmøtesakene på en etter forholdende god måte, 
og vi som jobber i foreldreforbundet har fått gode føringer for arbeidet vi skal gjøre 
fremover. Landsmøtet vedtok en uttalelse om SFO/AKS som du kan lese her. Vi har fokus på 
«det unike barnet» dette året, med utgangspunkt i spesial pedagogikk og psykososialt miljø 
på skolene.  
 
Hjemmeundervisning  
Alle elever, foreldre og lærere står oppe i en helt ny situasjon om dagen, som kan føre til 
mye godt både når det gjelder samarbeidet mellom skolen og foreldrene om elevens 
opplæring, og nye kunnskaper om elevenes læringsbehov. Mange foreldre lærer noe nytt 
om barnet sitt og hvordan det lærer og hva som motiverer dem til læring, og denne 
innsikten er det viktig å snakke med lærer om. Vi følger med på steinerskolelæreres 
utveksling av ideer og undervisningsopplegg på tvers av landet, og det er fantastisk 
inspirerende å se hvor mange kreative, løsningsfokuserte, modige og dyktige pedagoger 
barna våre er så heldige å ha. Vi er også imponert over hvor godt foreldre har taklet denne 
nye og utfordrende situasjonen, og tar gjerne imot tips og forslag til gode måter å takle 
hjemmeskole på. På www.foreldrene.no finner du ei liste med forslag til fine ting å gjøre 
hjemme med barna, og her finner du råd fra foreldreutvalget fra grunnskolen til hvordan 
takle denne nye hverdagen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger 
noen å snakke med. 
 
Facebook og hjemmeside 
Følger du Steinerskolenes foreldreforbund på facebook? Send oss gjerne tips til fine saker vi 
kan dele der. Og del gjerne denne filmen på sosiale medier, det er i disse dager foreldre 
velger skole for sine barn. 
 
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 
 

https://www.foreldrene.no/landsmote-2020/
https://www.foreldrene.no/oppfordrer-til-likebehandling-av-friskoler-og-offentlige-skoler/
http://www.foreldrene.no/
https://www.fug.no/fugs-fem-raad-senk-skuldrene-gjoer-saa-godt-du-kan.6295790-152787.html
https://www.foreldrene.no/hvorfor-velger-foreldre-steinerskolen-for-barna-sine/
mailto:hilde@foreldrene.no


 
 
 


