
 

 

ALLMØTE PÅ STEINERSKOLEN 

15.10.2020 

  

Velkommen v/ FF 

Antall fremmøtte:  

- Fysisk: 8 
- Digitalt: 25 
- Sum: 33 

Skoleadministrasjonen v/ Siv-Bente (daglig leder):  

Skolen har per dags dato 109 elever. Det vil si at tallet går sakte, men sikkert opp. 
Målet er 140 elever. forteller om status for noen områder og prosjekter som skolen 
deltar på. 

Nylig hatt et fruktbart lærerseminar. 

Siv Bente tar opp saken som har vært tatt opp i media angående innhenting av navn 
på elever som skal starte i første klasse. Steinerskolen gjorde sine undersøkelser for 
å være sikker på at alt ble gjort riktig og nå er konklusjon klar; alt er på det rene i 
forhold til at skolen har innhentet opplysninger. I forhold til det rettslige rundt dette 
ønsker kommunen å samarbeide med skolen, og Siv-Bente og Gudmund skal ha 
møte med juridisk avdeling i kommunen. 

Reguleringsarbeid:  Plandokumenter som har vært jobbet med, vært justert etter 
innspill fra kommunen, naboer, omfatter plan, kart, analyser fra trafikk mm. 
Kommunen vil nå ha inn et arkitekt-team som skal samarbeide i forhold til utforming. 

Skolen er forundret over at ting tar lang tid. En arkitektgruppe skal presentere 
estetisk utforming for Siv-Bente neste uke. Og kommunen vil muligens kunne gi 
tilbakemelding i november på sine innspill.  

KORONA: 

Syns det går fint på skolen. Elevene er flinke til å vaske og sprite hender. Det 
beskrives som sårt, men også latterfullt når de voksne må stoppe småbarn fra å ville 
tilbringe tid sammen med de største barna på skolen, da dette i en vanlig situasjon 
ville vært noe lærerne ville sett på som positivt. 

Vi er nå i gult beredskap, men har en plan om vi må over i rød beredskap. Da vil det 
for eksempel være mulig for mer digital undervisning for ungdomstrinnet. 

SAK FRA KOLLEGIET: 

Det har vært snakk om tanker rundt dette med skjermbruk og for eksempel sosiale 
medier. Både positivt og negativt. Det legges merke til større forskjeller på hvem 
som har mye og lite skjermtid i hverdagen. Foreldre oppfordres til å ha en aktiv 
dialog rundt dette. Gjerne ta temaet opp i klassen, på foreldremøter og snakke 
sammen. Fint å eventuelt kunne samkjøre regler. 

Kollegiet synes innkalling til Allmøtet kom brått på. Kort varsel. Ønskes at det sendes 
ut forhåndsinnkalling. 

slettet: Når det er gjort kan dokumentet sluttføres. ‘’No 
e vi der snart’’ – sier Siv-Bente.



 

 

Skolestyret v/ Helga (leder i Skolestyret) og Thomas B. (avtroppende 
foreldrerepresentant): 

Det skal være valg av 2 nye foreldrerepresentanter til Skolestyret, samt en vara. 
Skolestyret består av 6 personer. 3 representanter fra foreldrene – valgt av FF. Og 3 
valgt av kollegiet. Det har tidligere vært fem representanter, men for å få en mer 
balanse har det blitt vedtatt å øke fra 2 til 3 foreldrerepresentanter. 

Skolestyret er skolens øverste organ. Det er de som har den øverste, juridiske og 
økonomiske driften av skolen. De har ansvar for at lover og rettigheter følges opp. 

Skolestyret møtes ca. 10 ganger i året. Når det skal velges nye medlemmer til styret 
forteller Helga at det er attraktivt med foresatte med kompetanse innen arkitektur, 
økonomi, bygging av bygg, plan og kommunale prosesser, men hun presiserer at det 
er ikke et krav. 

Det viktigste er at de som sitter i styret er engasjert, og faktisk velger å sette av litt av 
sin tid til å ønske å være med å bidra ved å sitte i styret. Hun forteller at det er 
mange pluss ved å sitte i styret. Man får mye kunnskap og erfaring innen ledelse, 
samarbeid, skoledrift og juss. Dette er en gylden mulighet til å være med å bidra til 
skolens indre liv. Skolens framtid. 

Ordet går videre til Thomas, avtroppende foreldrerepresentant da barna hans har 
gått ut av Steinerskolen. Thomas gjentar og støtter mye av det Helga har fortalt. Han 
er selv vokst opp i Steinerskolen, med foreldre som lærere i steinerskolen i tillegg til 
han selv og søsken som har gått på steinerskole. "Velger man å ha barna på 
steinerskolen så velger man en alternativ pedagogikk." 

"Det finnes ikke noe viktigere enn skolearbeid. Og det finnes ikke noe viktigere enn 
barn. Barna er vår framtid!" 

Han oppfordrer også foresatte med verdifulle krefter til å stille i styret:  "Bli med, 
kaste dere inn!" 

Videre går ordet til Tatiana Fernandes, som er foreslått som ny foreldrerepresentant i 
Skolestyret. Hun har tidligere være vara. 

Hun har vært aktiv som vara, både i FF og styret og ønsker nå å sitte i styret. 
Tatiana blir valgt inn i Skolestyret av Allmøtets deltakere. 

Katrin Bluhm melder seg som vara. Katrin blir valg til vararepresentant til Skolestyret. 

Dermed mangler det en representant. Styrets leder Helga, foreslår og anbefaler 
Bård-Espen. Med støtte fra flere. 

Alle oppfordres til å tenke på og melde inn til Øyvind om noen ønsker å sitte eller har 
en kandidat de vil anbefale å sitte i styret. 

Siv-Bente forteller at det representantene må vedtas på neste FF-møte 5. november 
også. Må protokollføres! 

  



 

 

 

FF v/ Øyvind (leder i FF): 

Presentasjon (powerpoint) av hva, hvem og hvordan FF arbeider. Det meste av 
innholdet i presentasjonen ligger under beskrivelse av Foreldreforeningen under 
fanen Foreldrehåndboka på skolens hjemmeside: 

https://www.steinerskolentromso.no/foreldrehandbok/foreldreforeningen-ff 

Et av hovedmålene i løpet av skoleåret 2020 – 2021 er å få på plass årshjul for de 
ulike foreldre-relaterte aktivitetene med linker til mer detaljerte beskrivelser av de 
ulike aktivitetene.  

Julemarkedskomitéen v/ Ulrike (leder i Julemarkedskomitéen): 

Julemarkedet er viktig for markedsføring, rekruttering, inntekt og ikke minst er det en 
av de hyggeligste tingene vi holder på med i løpet av skoleåret. 

For å være på den sikre siden vil vi ha hovedfokus på digitalt julemarked i år. Vi skal 
selge varer på nettet. 

Vi er dessverre ikke ferdig å oppdatere julemarkedsheftet. Vi har landet på at en del 
av det som gjøres til vanlig også skal gjøres i år. Det vil være mulig å selge mye 
online. Hjemmelaget produkter skal lages til samme verdi som tidligere:  500,- 

Vi ønsker å organisere Julemarkeds-verksted og håper vi får det til. Vi ønsker gjerne 
å bli kontaktet av foreldre som har noe de føler de kan bidra med i forhold til 
verksted. Det kan være bivoks-matpapir, tennbriketter, knapper etc. 

Foreldrene oppfordres til å ta kontakt med JMK om de kan og ønsker å bidra. Ved å 
arrangere Julemarkedsverksted, kan man få fritak for dugnad for inneværende (eller 
forrige) skoleår! 

Det skal også selges lodd. Det vil komme mer info. 

Planen er også at det skal arrangeres julekalender på Facebook, som skal 
markedsføre nettbutikken i stor grad. Det vil være videoer, man kan legge ut 
forskjellige oppskrifter, aktiviteter mm. 

 Ulrike informerer om at levering vil bli annerledes i år. JMK tar imot varer 
fortløpende, og håper å ha nettbutikk åpen fra 01.11.20 

 Det informeres om at det også vil bli julemarked på skolen, men at dette ønsker vi 
skal være primært for skolens familier. Det vil ikke annonseres like mye som det 
digitale. Vi vil ha høyt fokus på smittevern, og kun være ute.  

Spørsmål om levering/salg av bakevarer: Det er stor usikkerhet om dette i komiteen, 
og vi vil komme tilbake til dette når vi har tatt endelig valg angående dette. 

Dugnad v/ Øyvind (leder i FF): 

Dugnadskoordinator Håvard har gjort en formidabel jobb og har fått gjennomført 
dugnaden med glans, til tross for at vi står midt i en pandemi. Stor takk også til alle 
foreldre som har bidratt! 

Det påminnes om at det er vedtatt av FF å sende ut faktura til foreldre som ikke har 
deltatt på dugnad gjeldende for skoleåret 2019 – 2020. 



 

 

Om noen enda ønsker å få utført sin dugnad kan de ha en gyllen mulighet i 
forbindelse med å hjelpe til med julemarked. Oppfordres i så tilfelle til å ta kontakt 
med dugnadskoordinator Håvard. 

Om lærere har oppgaver som de kan gi foreldre oppfordres de til å kontakte 
dugnadskoordinator Håvard for å finne en løsning. 

Diverse: 

Det snakkes litt om fotballbingen. Siv-Bente kan fortelle at det er lagt inn i den nye 
reguleringsplan. En fotballbinge, som ønskes brukt til flere ting, for eksempel scene 
med tribune etc.  

  

Møtet hevet kl. 19:55 

 

Teknisk støtte til Digitalt Allmøte: Tomas L. og Gudmund 

 

Referent: Lena Allertsen 

  

 


