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Sommer kommer,  
sommer kommer… 

 
Vi kjenner at sola varmer og har fått smaken av sommer etter 

flere dager, inkludert 17 mai, med strålende sommervær. Selv om vi 
vet at været kan endre seg fra minutt til minutt, leker vi med tanken 
om at kanskje denne gangen kan det vare helt til høsten. Ja tenk om 
denne sommeren, når vi sannsynligvis skal feriere i Norge uansett, 
hadde blitt en superfin og solrik sommer med masse bading og is. Vi 
kan iallfall å glede oss over de dagene vi får. Trønderne strømmer ut 
med en gang sola skinner. Likeså barna på Rotvoll. Heldige er de som 
har naturskjønne omgivelser å boltre seg i, skolehagen for arbeid og 
kos, Rotvollfjæra, sletta og skogen. Kanskje blir det også litt vassing i 
fjæra de neste ukene. 

Now is the month of maying, 
When merry lads are playing, Fa la la… 

Each with his bonny lass 
Upon the greeny grass. Fa la la … 

The Spring, clad all in gladness,  
Doth laugh at Winter’s sadness. Fa la la… 

And to the bagpipe's sound 
The nymphs tread out their ground, Fa la la… 

Fie then why sit we musing 
Youth's sweet delight refusing? Fa la la… 

Say, dainty nymphs, and speak, 
Shall we play barley break? Fa la la… 

 
 
 

Med ønske om en  
fantastisk og smittefri 

forsommer! 
 
 

Marit Loveland 
Leder foreldreforeningen 

 
 

Hva skjer? 
30. Mai, kl 12-15:  
LOPPEMARKED ved skolen 
Se info på side 2 
 
17. Juni: SISTE SKOLEDAG 
 
19. Juni, hele dagen: 
KUNSTFEST-ROTVOLL 
Se info under 
 
«Den historisk første Kunstfest Rotvoll 
presenterer artister som Rasmus Rohde, 
Trondheim Improviser’s Guild, Ingrid 
Lode, Sissel Vera Pettersen, Kjersti 
Haugen, Quintus, Trilobitt, Rotvoll 
Celloensemble, sammen med mange 
visuelle kunstopplevelser, som for 
eksempel gruppeutstilling av Rotvoll-
kunstnerne, utstillinger av Louise 
Oredsson og Beate Gjersvold, 
ImproJAM med dansekunstner Anna 
Thu Schmidt, samt forestillingen «Skal 
vi grille». Det blir et tett og spennende 
endagsprogram lørdag 19. juni 2021, der 
publikum kan bevege seg mellom 3 ulike 
scener, 3 utstillingsområder og 2 
friområder rundt Kunstnerhuset og 
oppleve musikk og kunst med 
tilknytning til Norges største og nyeste 
tverrkunstneriske arbeidsfellesskap for 
profesjonelle kunstnere.» 

Rotvoll barnekor vil opptre sammen 
med Rasmus og Verdens Beste Band 
og foreldreforeningen vil ha et kafe-
utsalg! 

PS: Til kafeen trengs det både kaker, 
boller, påsmurte rundstykker mm, 
samt vennlige selgere. Hvis du kan 
bidra – send epost til 
foreldreforeningen! 

21.-25. Juni, kl.10 – 15: 
MATKLUBBEN gjennom 
Rotvoll kultur og fritid har 
åpent første uka i sommerferien. 
For info og påmelding send epost til 
rotvoll.kulturogfritid@gmail.com  
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LOPPEMARKED 
30.mai – kl.12.00-15.00 

 
Det blir utendørs loppemarked på skolens område 
førstkommende søndag. Rotvoll barnekor står for kafe, 
Rotvoll Kultur og Fritid har «leker og spill» loppis, 6.klasse 
samler inn til klassetur ved blant annet å selge popcorn mm, 
og det samles inn til Glasgow Steiner Community med egen 
loppis-avdeling. For bidrag til kafe eller levering av eventuelle 
lekelopper ta kontakt med Marit Loveland 
(marit.loveland@gmail.com). For andre lopper – ta kontakt 
med Verena Barth (scilivi@gmail.com). 
 

 
 
 
Her er noen av loppene i boden til Rotvoll Kultur og Fritid – 
første mann/kvinne/barn til mølla! 

 

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! 
 

Trubaduren 
Tian 

 

Tian (4.kl) er snart ferdig ved 
fritids og prøver nå lykken som 
trubadur. Passerende fikk høre 
nydelig munnspill og man kunne 
høre klingende mynter i Tians 
velplasserte hatt. Etter det 
Rotvoll-flisa erfarer ble det hele 
11 kroner etter første økt. Det 
ryktes at enkeltmannsforetaket 
utvides til to og at de 
eksperimenterer med et 
flerkunstnerisk utvalg. Her er det 
altså mulig å gjøre noen visuelle 
kupp i musikalske omgivelser. 
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Skuespill - 6 klasse 
6.klasse har de 
siste ukene jobbet 
iherdig med 
pugging av tekst, 
rolleforståelse og 
drama – endelig 
kunne de invitere 
omverdenen inn i 
sin teatralske hule. 
Tusen takk for en 
flott forestilling, 6 klasse! 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vårdugnaden… 
 
ble avholdt med stor innsats fra 
foreldre. En ekstra takk til 
klassekontaktene som stilte som 
hovedansvarlige for oppgavene! 
Tusen takk! 
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Nytt fra styret 
 
Onsdag 28. april hadde styret et ekstraordinært styremøte (møte 5/21) 
siden det etter at ny rektor startet, lå en stor saksmengde til behandling 
som krevde minst to møter. Et kortfattet referat fra protokollen ligger 
på skolens hjemmeside. Her i Rotvoll-flisa gjentas kun noen 
hovedsaker. Store deler av dette møtet dreide seg om daglig leders 
orientering om oppgaver og store løft skolen har tatt fatt på og vil/må 
prioritere i den nærmeste fremtid. Under sak 44 kan alle, hvis dere 
logger dere inn på hjemmesiden, få oversikt over de 17 sakene Frode 
F. orienterte om. Utegruppas planer og økonomi var på dagsorden, 
styret bevilget mer penger og ønsker at det foretas en synlig 
oppgradering av uteområdet før sommeren. Det ble videre besluttet en 
pragmatisk prosedyre for valg av nye styremedlemmer denne våren. 
Siden nytt valgreglement enda ikke er drøftet i styret (det skjer til 
høsten), ble det vedtatt at kollegiet og foreldre sender forslag på 
kandidater til rektor og styreleder innen 18. mai. Så vil de gå gjennom 
alle forslag og komme med en innstilling til siste styremøte (26.mai) 
før ferien. En tekst om dette er publisert. Avslutningsvis; styreleder 
Per Frost gjentar betydningen av åpenhet og informasjonsflyt som 
avgjørende for å bygge tillit. Han inviterer elever og foreldre til 
regelmessig evaluering/trivselsrapport, og rektor får i oppgave å sørge 
for at dette skjer og at styret blir orientert.  
 
NB: kort tid etter dette møtet kom den gledelige beskjeden fra 
Utdanningsdirektoratet om at det arbeidet som ble satt i gang og 
fortsetter under Frode Fredriksens ledelse, er godkjent. Tilsynssaken 
er dermed lukket, og styremedlemmene har takket og gratulert vår nye 
rektor og kollegiet med vel utført innsats! 
 

Referent Vebjørg Tingstad - styremedlem 
 

Klatrehagen 
…får et løft i sommer. Det er bestilt forskjellige balanse/klatre-
moduler som skal settes opp i klatrehagen og forhåpentligvis stå 
klart til skolestart. Utegruppa håper at dette vil kunne bidra til mye 
lek og moro i skolegården       
 
 

 
 

 

 
   

17 mai 
…er vi så gla’ i  - og feiring ble det på 
skolen! 1.-4. klasse fikk gå i tog, og for 
mange var dette første gang! Det var 
stort oppmøte (men innenfor 200 stk 
regelen), fin tale av rektor Frode 
Fredriksen, sang både før og i toget og 
is nok til alle! 
Tusen takk til 17 mai-komiteen 
(klassekontakter i 1.-4.klasse, FAU) 
som klarte å få til et så fint 
arrangement! 
 

 
 

 
 
 

 


