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God Sommer! 
 

Skoleåret 2020/2021 er snart over og for et år det har vært! Stormene 
har herjet både i Rotvollbukta og i de internasjonale farvann. Men 

skuta seiler i rett kurs og ledes av en stødig kaptein.  
Vi står han av!   

Skolens historie har fått et nytt kapittel (som kanskje ville egnet seg 
godt som TV-serie – kanskje «Rotvoll-minutt for minutt» eller «Big 

Brother»      ). Det 20. kapittelet er uansett historie og vil leve videre 
som erfaringsgrunnlaget for de neste års kapittel. 

Det er vi som skriver denne historien – la den bli fin, morsom og 
glad, farget av håp og begeistring! 

Vi ser frem til et spennende nytt år med blant annet utvikling av 
uteområdet ved skolen, flere nye ansatte, re-etablering av avd. Vidar, 

ny fritidsklubb for 5.-10.kl, skolebibliotek. I tillegg starter høsten 
med Kunstfest 28. aug og Høstmarked 25 sept. 

 
 

Med ønske om en fin og smittefri 
sommerferie! 

 
Marit Loveland 

Leder Foreldreforeningen 
 
 
 
 

 
 

 
Ett er nødvendig 
Ett er nødvendig – her 
i denne vår vanskelige verden 
av husville og heimløse: 
 
Å ta bolig i seg selv 
 
Gå inn i mørket 
og pusse sotet av lampen. 
 
Slik at mennesker på veiene 
kan skimte lys 
i dine bebodde øyne. 
 

Hans Børli 
 
 

Hva skjer? 
17. juni – siste skoledag! 
 
18. juni – 1. juli: Fritids åpent 
 
- Sommerferie -  

 
2. aug. – 12. aug.: Fritids 
åpent 
 
13 aug.: Planleggingsdag 
 
16. aug.: Første skoledag! 
 
16. aug – 3 sept.: 
Oppussing Fritidsklubben 
RKF trenger små og store 
hjelpere til å gi klubbens nye 
lokaler liv og farge! Det 
inviteres til dugnad! Se mer 
info på side 6. 
 
28. aug.: Kunstfest Rotvoll 
Ble utsatt fra juni - NY DATO 
facebook.com/rotvollkunstner
kollektiv 
Foreldreforeningen stiller med 
kafé. Meld fra om du kan stille 
med bakst og/eller salg i 
kafébod. 
Foreldreforeningen.rotvoll@g
mail.com 
Inkl. loppemarked på skolen 
 
25. Sept.: 
HØSTMARKEDET 
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«Steinerskolen på Rotvoll 
som trondheimområdets 

mest foretrukne 
privatskole» (?) 

 
Hva har skjedd på 100 dager siden skolen fikk ny rektor og ny 
styreleder?  
 
Ved skoleslutt 17. juni har det gått nøyaktig 100 dager siden den 
nye ledelsen med rektor Frode Fredriksen og styreleder Per Frost 
begge var på plass. Ved tiltredelsen satte styret seg det ambisiøse 
mål «å gjøre skolen til den mest foretrukne» i løpet av 2 år! 
 
Hentet fra fotballspråket: Det samme laget som før – elever og 
foreldre, lærerkollegiet og Steinerskolestyre - skulle trene og 
spille seg gode til å nå målet. Med en «spillerstall» på mer enn 
200 mennesker – er det mulig å oppnå synlige resultater på så 
kort tid? Og vises det at vi allerede er i gang? 
 
 
Her er stikkordlisten over metodikken: 
• Visjon og felles mål: Gjentas av stadig flere «… vi vil gjøre 
skolen til den mest foretrukne!» 
• Bygge tillit mellom alle ledd ved åpenhet og transparent 
kommunikasjon. 
• Konsensus i Rudolf Steiners ånd og kollegiets involvering i 
beslutningsprosessene. 
• Styret tar ansvar for at myndighetspålagt lov og forskrift 
følges og tar politiske avgjørelser. 
• Rektor og kollegiet driver skolen – det skal hverken foreldre 
eller styret gjøre. 
 
 
Det er holdt 4 styremøter og rektor/kollegium har jobbet intenst  
for å få gode retningslinjer og rutiner på plass, samtidig som 
gamle langvarige konfliktsaker i tur og orden har funnet sin 
løsning: 
• Tilsynssak fra Udir om psykososialt miljø under 
Coronapandemien er lukket. 
• Tilsynssak fra Miljøenheten i Trondheim Kommune lukkes 
innen skoleferiens slutt gjennom innføring av nytt 
internkontroll-system. 
• «Utegruppa» reorganiseres under rektors ledelse:  
o Foreldreforeningen ruster opp uteområdenes aktivitetsutstyr 
for kr 200.000,- 
o Skolen ruster opp ballplass og skolegård for inntil kr 
400.000,- i sommerferien. 

Biehotell 
4. kl har flyttet undervisningen 
ut og laget biehotell. Her var 
det både snekring og maling 
som måtte til, samt å innrede 

hotellet slik at gjestene vil føle 
seg tilfredse       
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• Skolens retningslinjer er fornyet og satt i drift gjennom 
kollegiet: 
o «Ordensreglement for Steinerskolen på Rotvoll»  
o «Plan for å sikre elevene et trygt og godt (psykososialt) 
skolemiljø ved Steinerskolen på Rotvoll» 
o «Rutiner for smitteverntiltak for Steinerskolen på Rotvoll» 
o «Beredskapsplan for Steinerskolen på Rotvoll» 
o «Månedsrapport til styret om psykososial utvikling og 
kommunikasjon med elever/foresatte» 
o «Styrets forsvarlige system» revideres og forenkles. 
o «Skolens nettsider totalrenoveres eller byttes ut med en 
bedre løsning» 
o «Gamle langvarige klagesaker er bragt frem til løsninger» 
• Vidarskolen gjenåpnes fra høsten som egen avdeling. 
Integrering er vel og bra, men kan også gi nederlagsfølelse i 
stedet for mestringsopplevelser. Både elever og lærere antas å 
ville veksle imellom de to skoleslagene. 
• Langsiktig strategiplan for Steinerskolen på Rotvoll – 
hvor vil vi at skolen skal være om 5 – 10 år …? Prosessen 
starter nå og en bred dialog der deltakere fra alle omkring 
skolen blir med i utvikling av planen som ventes ferdig til 
januar 2022. 
Men det beste av alt må vel være håpet om at «annus horibilis» 
- Coronapandemien nå ligger bak oss …?  

God sommer og velkommen tilbake til en skole med 
nyrenoverte uteområder! 

 
Hilsen på vegne av hele styret –  

ført i pennen av styreleder Per Frost 
 
 

Oppstart Avd. Vidar 
 
De fleste kjenner kanskje til Vidar-skolen. Dette tilbudet ble lagt ned 
for ca. to år siden. Skolen starter opp Avd. Vidar igjen. Dette er en 
helsepedagogisk avdeling under skolen. Avd. Vidar vil ta opp elever 
med en varig eller midlertidig funksjonshemning. Det kan handle om 
at man for eksempel har vansker med å følge det vanlige pensumet i 
skolen, både innenfor ordinær undervisning og spesialundervisning. 
Eleven har altså behov for et annet skoleløp der mestring kommer i 
fokus. Her vil avdelinga tilby større grad av kunst- og handverksfag, 
mat og helsefag, friluftsliv osv. Disse fagene kobles delvis opp mot 
skolens ordinære fagplan, i tråd med det man kan forvente med 
hensyn til elevens behov for mestring og progresjon. Avd. Vidar vil 
ikke ha det sterke fokuset på skolefag, men vil legge til rette for 
økende grad oppøving av mot og håp om at man kan mestre livet sitt 
i størst mulig grad, det vi kort og godt kan kalle livsmestring. Tilbudet 
vil ha en terapeutisk profil der det faglige og sosiale og der fysisk og 
psykisk helse vil henge sterkt sammen. Skolen starter i det små med 
oppbygging av denne avdelinga. Vi vil starte med tre elever, for så å 
bygge den opp gradvis gjennom kommende skoleår. 
 

Rektor Frode Fredriksen 

Diablo 
 

Det kreves presisjon og 
konsentrasjon for å lære seg å 
trikse med Diablo. Sjekk ut 

hva Per Linus har lært seg på 
et par uker! 
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Klasselærerkabal 
Høsten 2021 

 
1. klasse: Nina Egeland Bråten 
2. klasse: Anna-Lena Anshelm 
3. klasse: Johannes Schumacher 
4. klasse: Kari Kirkholt 
5. klasse: Julia Kulseth 
6. klasse: Elisabeth Ulsund 
7. klasse: Nicolai Hassel 
8. klasse: Stian Rotset 
9. klasse: Thomas Jacobsson 
10. klasse: Malin Nilsen 
 
Vi får tre nye klasselærere. Nikolai Hassel har jobbet som lærer ved 
Steinerskolen i Oslo, Stian Rotset har jobbet i den kommunale skole 
og musikkskolen i Trondheim og Malin Nilsen har jobbet som lærer 
i den kommunale skolen i Trondheim. 
 

Landbrukspraksis 
 
10. klasse har hatt den årlige 
landbrukspraksisen. Her får 
elevene erfare hvordan det er å 
arbeide på en biodynamisk gård. 
Prosjektet er årlig for 10. klasse 
og er i samarbeid med 
Kristoffertunet. Med god hjelp og 
veiledning fra Gabriela har 
elevene luket, plantet, klippet 
gress og spadd i jorden. Elevene 
lærer om økologi i biologi og de 
ser på forskjellene mellom 
konvensjonelt-, økologisk- og 
biodynamisk jordbruk. Det er alltid lærerikt å stikke fingeren i 
jorden og bruke hele kroppen når en skal lære, se kunnskapen de har 

egnet seg satt til livs i den 
virkelige verden. I tillegg blir 
elevene en del av et større 
felleskap og bidrar for andre 
og ikke bare for egen vinning. 
Årets kull gjorde en utmerket 
jobb og høstet lovord for sin 
innsats. 

Johann Freyr 
 

 

Besøkselev 
fra Tyskland 

9. klasse venter en gjesteelev fra 
Tyskland i høst. Elin, som er fra 
Karlsruhe sør i Tyskland, hadde 
planer om å allerede være på plass 
i Trondheim, men grunnet 
innreiserestriksjonene måtte hun 
utsette turen.  
Elin står i startgropene med 
pakket koffert og så fort det er 
grønt lys for å reise til Norge, skal 
hun ta neste fly. Da vil hun være i 
Trondheim til og med første uken 
i september og reise tilbake til 
hennes skole starter etter 
sommerferiene i midten av 
september.  
Hun gleder seg til å møte sin 
gjesteklasse! 
 
Rotvoll-flisa og 9. klasse ønsker 
Elin hjertelig velkommen! 

 
Rotvoll 

Barnekor 
 

har ledige plasser til høsten for barn 
fra 5-10 år. For info og påmelding 

send epost til 
rotvoll.barnekor@gmail.com  
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Reisebrev 
10. Klassetur til Blomsøya! 

 
Tirsdag 25. Mai 2021 dro vi, 10. Klasse på steinerskolen på 
Rotvoll, nordover til Blomsøya, nær Sandessjøen, i to biler. 
Turen begynte på Rotvoll klokken 09, med humøret og 
spenningen oppe. Flaks for oss hadde vi strålende solskinn. Da 
vi kom til Mosjøen var det handling av proviant og en liten 
pause. Vi kjørte videre over Helgelandsbrua, forbi de syv søstre 
og Sandessjøen, til Søvik ferjekai. Der ventet vi i omtrent en 
time med bl.a. ballspill. Ferjeturen tok omtrent ti minutter, og 
alle var glade da vi kom frem til tomta, litt over ti timer etter 
avgang.  
Morgenen den 26/5 var vi spente, det var tid for havørnsafari. 
Vi tok ferje klokken 10 og kjørte et stykke for å ta nok en ferje. 
Da vi kom til safarien fikk vi på oss flytedrakter, redningsvester 
og snøbriller/ slalåm briller, siden safarien var også ribbtur. Kort 
etter vi hadde satt opp farten i ribben så vi den første havørnen. 
Senere på turen var det flere ørner og disse var tammere og kom 
nærmere. Med vinden i håret/ lua, så vi totalt 5/6 havørner og 
fikk gode bilder av ørn, klart vann og himmel, vakre fjell og 
andre fugler. Kjøre forbi et fiskeoppdrettsanlegg gjorde vi også. 
Da vi kom i land igjen etter ca. to timer hadde vi et store smil 
om munnen. På kveldene var det tv og middag.  
Torsdag var det tid for Petter Dass museum. Pga. Corona-
situasjonen var omvisningen bare ute, men vi lærte mye om 
plassen og Petter Dass. På slutten så vi en kort film om hans liv 
og tiden rundt hans levetid, men fikk også gå rundt å se på 
slutten. Igjen hadde vi strålende sol, en fin dag ute og på 
ettermiddagen filmet vi en liten film.  
Den 28. Mai var det tid for en bratt tur på en av de syv søstre; 
Bretinden. Det ble fort bratt og dette fortsatte hele veien. Vi 
fokuserte på å nyte turen, framfor å komme helt til topps. 
Meterne steg raskt og vi fikk bedre og bedre utsikt etter kort tid. 
Litt over halvveis til toppen kunne man se så å si alt i to-tre 
himmelretninger. Skyene dekket de siste hundre høydemetrene, 
så det ble bestemt at det ikke var vert å gå mye ekstra, bare for 
å se inn i skyene. Det var på turen ned at bena virkelig følte det, 
og mange var stive dagen etter.  
Lørdag kunne vi endelig sove lenge, og frokost ble det ikke før 
i 13-14 tiden. Vi delte inn i to grupper og dro på fisketur. Her 
lærte vi å sløye og filetere fisken. Det var mye fisk, men en del 
måtte vi også sette tilbake i havet. Vi fikk for det meste torsk, 
men også sei og lange. På kvelden kokte vi torsk, stekte sei, og 
spiste mens vi så på mgp.jr og fotball.  
Søndag 30. Mai var det avreise. Vi pakket sammen og heldigvis 
for oss kom vi med på ferja. Finværet og opplegget krevet mye 
av oss så vi var litt slitne og det var nokså rolig i bilene. Vi hadde 
en fantastisk tur med bra opplegg og vær, og veldig glade for at 
denne turen ble noe av til tross for Coronasituasjonen.  

Emma T 
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Nytt fra Styret 
 

Styret har valgt nye medlemmer etter innstilling fra kollegiet og 
foreldreforeningen. Styret vil skoleåret 2021/22 bestå av (nyvalgte står i 
fet skrift): 
 
Styreleder: Per Frost 
Eksternt medlem: Vebjørg Tingstad 
  Vara: Janne Fjelnseth 
Eksternt medlem: John Andrè Aasen 

Vara: Kaare Hagerup 
Foreldre medlem: Eyvor Kristin Aas 

Vara: Marit Loveland 
Foreldre medlem: Håvard Spjøtvold (gjenvalg) 

Vara: Camilla Stabel Jørgensen 
Kollegiet medlem: Elisabeth Ulsund 

Vara: Dan Fosse 
Kollegiet medlem: Ann-Rita Golis 

Vara: Martin Lisa 
 

Rotvoll-flisa ønsker nye styremedlemmer velkommen og ser frem til å 
presentere dere til høsten       

  
 

FARGE-UKA 
 
Fargeuka eller Pride-uka som skolen har vært gjennom i forrige uke 
er inspirert av kampen for rettferdighet og frihet for flere av våre 
minoriteter. I kampen for LHBT – lesbiske, homofile, bifile og 
transpersoners rettigheter har regnbuefargene vært viktige. 
Regnbuen har blitt et viktig symbol, ikke bare for denne minoriteten 
i seg selv, men også for samfunnet rundt når man markerer nettopp 
denne minoritetens rett til likeverd og likestilling. Etter hvert har 
mange kommuner, bedrifter, barnehager og skoler plukket opp 
dette symbolet for å uttrykke sin sympati og støtte til denne 
kampen. Vi regner med, statistisk sett, at i hver klasse vil det 
kanskje befinne seg en eller to elever som etter hvert finner ut at de 
er homofile, lesbiske, bifile eller trans. Slike støtteerklæringer i 
skolen betyr antakelig mye for unge mennesker som er i ferd med 
å finne ut av sin identitet.  

Rektor Frode Fredriksen 
 

NAVNE- 
konkurranse  
Rotvoll Kultur og Fritid (RKF) har 
fått tilskudd til delfinansiering av 
lokaler til fritidsklubb gjennom 

Trondheim Kommune. Her er det 
planer om å kunne tilby åpent hus 
etter skoletid, leksehjelp, brettspill, 

aktiviteter, diskotek, 
skolebibliotek/leseklubb ol. Det er 

bare fantasien og dugnads-
innsatsen som setter grenser       

 …men 

Hva skal 
fritidsklubbens 
lokaler hete? 

 
Lokalene er i 1.etg/kjelleren under 
NTNU/HiST sin gamle kantine, 
mellom Montessoriskolen/bhg sine 
lokaler og Gymsalen/ 
Skolekjøkken-bygget. Der har det 
vært pub i gamle dager og er 
innredet med både bardisk og 
scene. For å delta i konkurransen – 
send navneforslag til 
Rotvoll.kulturogfritid@gmail.com 
innen 22. aug 2021! 
 

Invitasjon 
Oppstartsgruppa! 

Små og store på Rotvoll er invitert 
til å danne oppstartsgruppa, 
kodetropp ROT. Gruppa vil ha 
ansvar for koordinering av: 

• Dugnad ifm maling og 
vasking av lokalene 

• Valg av malingsfarger og 
design. 

• Innredning 
• PR 
• Innflytting 
• Planlegging åpningstider 
• Avstemming navne-

konkurransen 
• ++ 

Det er spesielt ønskelig at elever 
fra 5. klasse og opp melder seg, 
gjerne med noe hjelp fra foreldre! 
 
Rotvoll.kulturogfritid@gmail.com 
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