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Den trønderske  
våren 

…blir man kanskje aldri helt klok på. Den klarer å lure oss til å 
tro at det er sommer i det ene øyeblikket, men så slår det om og 
blir både snø og hagl før vi vet ordet av det. Kan ikke si at det er 
kjedelig iallfall, selv om sikkert mange ønsker en varm og solfylt 
vår velkommen!  

Våren kommer med den lange nasjonale tradisjonen – 
Vårdugnad       Ordet dugnad har kanskje fått en ny mening eller 
betydning for mange det siste året, kanskje har det en bitter 
bismak da noen føler de har bidratt mer enn andre i det siste års 
nasjonale smittevernsdugnad. Vi kan nok alle uansett stå inne for 
tanken om å bidra etter evne mot et felles gode, noe som gir 
mening og samhold, som skaper tilhørighet og vårstemning.  

Skolen trenger et visuelt løft. FAU ønsker å bidra til at 
igjennomstreifende, besøkende, forbigåere, naboer og 
prospektive familier vil se på skolen og tenke ‘oi, her var det fint 
og velstelt – her ønsker jeg å gå på skole/sende mine 
barn/barnebarn…’. Vi har stor tro på at en velstelt og 
innbydende skole også bidrar til trivsel blant eksisterende elever, 
foreldre og ansatte, så her er det bare å brette opp armene og 
finne frem vårdugnadsgnisten! 

På skolen vil dugnaden innebære noen timer med 
foreldreinnsats for å bidra til et visuelt løft for skolen og 
uteområdet. Dette er verdifullt arbeid som skolen setter stor pris 
på og sårt trenger, og vi håper dere alle melder dere til innsats 
når påmeldingen blir sendt ut! 

 
Med ønske om en fantastisk og smittefri vår! 

Marit Loveland 
Leder foreldreforeningen 

Hva skjer? 
28. april: Ekstraordinært 
styremøte 
 
29. april, kl 19-21.00: 
Høstmarkedsverksted no2 
Fortsettelse hekling av 
sitteunderlag, åpent for alle 
foreldre, ingen forkunnskaper trengs 
      
Foreldre MÅ melde seg på. Ved for 
få påmeldte blir verkstedet utsatt! 
 
10.-15.mai 
VÅRDUGNAD 
I år blir dette organisert litt 
annerledes enn tidligere. Påmelding 
til gitte oppgaver/tidspunkt vil bli 
sendt ut til samtlige foreldre. Det 
forventes at alle foreldre/foresatte 
bidrar med 2 timer dugnadsinnsats i 
løpet av dugnadsuka og det legges 
opp til at både oppgaver og 
tidspunkt er varierte slik at noe skal 
passe for de fleste       
 
Link til påmelding kommer. 
Klassekontaktene har ansvar for 
koordinering av de ulike oppgavene.  
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Matklubben  
 

Rotvoll Kultur og 
Fritid fikk tilslag på 
en av søknadene om 
støtte og kan derfor 
gjennomføre første 
aktivitet – JIPPI! 
Matklubben starter 
opp 5. mai og har 6 
ukentlige møter før 
sommerferien. Det 
tok en knapp uke 
før matklubben var 
fulltegnet. Vi får 
krysse fingrene for 
støtte også til 
høsten slik at flere 
barn kan delta       
Vi gleder oss stort 
til å starte opp! 

Rotvoll-flisa 

Utvider 

redaksjonen! 
Siden oppstarten i august 2020 
har redaksjonen til flisa bestått av 
kun en person. Det viser seg at 
det går med en del timer pr 
utgave og det er derfor ønskelig å 
utvide redaksjonen med to 
personer. Ta kontakt med 
foreldreforeningen hvis du ønsker 
å bidra til flisas overlevelse! 
 

Skolesvømming 
-sesongen er i gang       

 
De fleste klassene på barnetrinnet er 
nå endelig i gang med 
svømmeopplæring. I fjor ble denne 
dessverre avlyst, men i år har 
Pirbadet klart å organisere 
skolesvømming selv under 
koronapandemien. Dette setter nok 
de aller fleste elevene stor pris på! 
Vi hører rykter om party-stemning i 
taxi-turene, om glede over uforventet 
mestring, om lykke over å få dra på 
ekskursjon med klassen og lange 
minutter foran speilet med hårføner 
og børste       
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Ann Rita Golis – 
lærer/styremedlem 

Jeg kom til Rotvoll 
som klasselærer i 
2004, før det var jeg 
lærer ved 
Steinerskolen i Ila og 
før det bodde jeg i 
California hvor jeg 
drev med biodynamisk 
hagebruk og arbeidet 
ved en waldorf skole. 
Jeg begynte å lese 
Rudolf Steiner som 17 
åring og det var først 
og fremst 
antroposofien som 
grep meg, men jeg ble raskt interessert i Steiners landbruks 
teorier. Etter et besøk på Jarna i Sverige og møte med 
Steinerskolen der, ble det likevel Steiners pedagogikk som ble 
min fremtid, jeg fikk min første jobb som lærer ved en 
waldorfskole i Kimberten Hills, en stor camp hill landsby i 
Pennsylvania, jeg var veldig glad i å reise også. Og lærer har jeg 
vært siden, med unntak av noen år som daglig leder her på 
Rotvoll. Mine fag er norsk og engelsk, bøker har vært mine gode 
venner siden jeg var barn, og jeg er svært glad i å veilede nye 
ungdommer gjennom språkets fantastiske verden og jeg har 
kunnet glede meg over å dele min kjærlighet til litteratur og 
språklære med mange elever på ungdomstrinnet siden jeg startet 
her ved vår flotte skole.  
 
Å beherske et språk er ikke bare å lære seg å bruke et verktøy 
for å kommunisere med andre, men i språket ligger folkesjelen, 
her ligger tanker, ideer, drømmer og historier gjemt. 
Grammatikken gir oss innsikt i hvordan vi tenker helt ned på det 
strukturelle planet. Sier vi:» John and I went to the movie eller I 
and John?» og hva med alle idiomene, hva sier de om oss, og 
ikke minst verbets mange tider og former som gir oss et hav av 
informasjon og muligheter. Språkundervisning er et fag hvor 
metoden er viktig, og vi benytter oss av den innholdsbaserte 
metoden. Autentisk litteratur er utgangspunktet for mye av 
innholdet i årsplan. Dikt, noveller, romaner, romaner, 
dramatiseringer og biografier. Lese og skrive, snakke og lytte, 
diskutere, reflektere og formulere. 
 
 På første foreldremøte i 8 klasse pleier jeg snakke om hva og 
hvordan vi underviser i norsk og engelsk på Steinerskolens 
ungdomstrinn. Corona året har vært unntaksår på så mange 
måter, men fra høsten av er vi tilbake til vanlig liv igjen 
heldigvis. Dette skoleåret har jeg i tillegg til å være faglærer 
også vært trinnleder og sittet i skolens styre.  
 
Med ønske om en fin vår,  
Ann-Rita Golis 

 

Elevrådets 
smørbrødliste! 

 
Elevrådet har meldt fra om tiltak, 
aktiviteter, kurs ol de ønsker at skal 
tilbys ved skolen.  
Noe er det naturlig at skolen er 
ansvarlig for, noe vil Utegruppa ta 
med seg og noe kan tilbys gjennom 
den nye fritidsklubben Rotvoll Kultur 
og Fritid (RKF). FAU vil uansett bidra 
inn der vi ser det hensiktsmessig.  
 
For at RKF skal kunne søke om støtte 
trengs det et knippe barn og helst en 
eller flere foreldre pr aktivitet. Disse 
må melde seg inn i RKF. Sammen kan 
vi se på hvilke behov og ønsker gruppa 
har og hvilke muligheter vi har for å 
søke ekstern finansiering for RKFs 
medlemmer.  
 
Matklubben fikk støtte fra Trondheim 
Kommune og har oppstart 5 mai. 
Denne ble raskt fulltegnet med totalt 
16 deltagere.  
 
I tillegg ser RKF på mulighetene for å 
etablere en kodeklubb, tegne/malekurs 
ved Rotvoll kunstnerkollektiv, 
botaniske vandringer og 
kjemieksperimenter. Men her er det 
bare fantasien og innsatsviljen som 
setter grenser! 
 
Foreldre og barn som ønsker å bidra til 
etablering av det ene eller det andre 
bes ta kontakt slik at vi sammen kan 
hjelpe barna å oppnå sine mål.  
 
Etablering av spennende 
fritidsaktiviteter/klubber ved skolen 
kan også bidra til rekruttering og 
omdømme, på veien til å bli 
Trondheims foretrukne friskole (som 
ny styreleder, Per Frost, har mål om!) 
 
 

Rotvoll.kulturogfritid@gmail.com 
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Nytt fra styret 
 
Som kjent fikk Steinerskolen på Rotvoll, på linje med flere 
friskoler i landet, høsten 2020 et tilsyn fra 
Utdanningsdirektoratet. Dette handlet, kort fortalt, om 
hvordan skolen hadde jobbet med det psykososiale miljøet 
ved skolen under pandemien. To tilsvar fra skolen i 
september og desember ble ikke godkjent. I slutten av 
januar fikk skolen derfor et pålegg fra direktoratet om å 
rette opp forhold som dreide seg om 1) skolens planer for 
å forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø, 
2) skolens plikt til å følge med på om eleven har et trygt 
og godt skolemiljø og 3) skolens plikt til å informere 
elever og foreldre om alt som er viktig for skolemiljøet. 
Nyansatt rektor Frode Fredriksen tok umiddelbart fatt i de 
utfordringene pålegget innebar da han startet 1. mars 2021. 
Ny styreleder, Per Frost, tiltrådte 9.mars og våre to ledere, 
rektor og styreleder, arbeider nå hardt for å forhindre at 
skolen mottar sanksjoner av noe slag. Saken er altså enda 
ikke lukket. Skolen er nå, som de fleste allerede vet, i gang 
med et omfattende arbeid, bl.a gjennom et 
opplæringsprogram i kollegiet i forbindelse med den 
såkalte paragraf 9A i Opplæringsloven. Styret håper at 
tilsynsmyndigheten aksepterer de tiltak som nå gjøres ved 
skolen. Styret ber om et nytt tilsyn fra 
Utdanningsdirektoratet i september.  
 

Vebjørg Tingstad - styremedlem 

 

SKOLENS HJEMMESIDE 
 
I disse dager oppdateres hjemmesida til skolen. Blant annet 
legges referater fra styremøtene ut der, samt at Rotvoll-flisa’s 
utgaver vil være tilgjengelig. Ta en titt innom, vi trenger alle en 
oppdatering iblant       
   

 

Høstmarkeds-
verksted 

sitteunderlag 
En fin liten gjeng møttes til det 
føste høstmarkedsverkstedet av 
året. Kaffe, te, småprat og hekling 
sto på menyen. Endelig en fysisk 
arena for å være sosiale!  
 

 
 
Ny mulighet blir tors. 29. april!  

Ingen forkunnskaper trengs, 
men det er nødvendig med 

påmelding!  
 

For foreldre som ønsker å bidra 
med sitteunderlag, men som ikke 
ønsker å møte til verksted fysisk, 
er det fullt mulig å hekle hjemme.  

Du trenger: 
Heklenål str 9 el.10 

4 nøster FRITIDS-garn  
(samme farge/el to av hver) 
Denne typen egner seg best til 
toving, fås kjøpt på Jens Hoff 

(City Lade/Trondheim Torg). Det 
hekles med dobbel tråd. Ta 

kontakt for råd og veiledning! 
 

 
 
 
 


