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Velkommen til et nytt 
skoleår 2021/2022! 

 

… og ekstra velkommen til 1.klasse og 

andre nye elever og foreldre!  

Vi gleder oss til å bli kjent med dere! 

 

Selv om vi ikke helt vil gi slipp på 

sommeren må vi vel innse at høsten står 

for døra. Men høsten byr ikke bare på regn 

og ruskevær. Heldigvis er det også en tid 

hvor vi kan høste fruktene av vårens 

innsats – og innsatsen har det ikke skortet 

på! Denne høsten er det ikke bare nydelige 

solsikker og calendula, bær, frukter og 

grønnsaker som kan høstes i skolegården. Vårens arbeid i utegruppa 

bærer frukter i form av en etterlengtet oppgradering av klatrehagen, ny 

grus på fotballbanen og drenering av uteområdet ved stabburet. Ved 

fritids har de i tillegg fått en fin bålhytte.  

 

Vårens innsats har også gitt oss mange nye ansatte som vi er sikre på 

at vil gi skolen et positivt boost og ny giv. Velkommen!  

 

Alles innsats de siste månedene har også ført til at skolene igjen kan 

åpne på grønt nivå – og det er fantastiske nyheter for elever som i lange 

tider har hatt strenge kohortregler i skolehverdagen. Vi krysser 

fingrene for at den grønne vinden vedvarer og at vi snart kan klemme 

hverandre igjen. Vi erfarer at den innsatsen vi legger ned betaler seg, 

at det nytter å engasjere seg og 

arbeide sammen mot et felles 

mål. Dette er viktig lærdom for 

små og store i alle aldre. Det 

nye skoleåret vil uten tvil gi 

nye muligheter til å la 

engasjementet og 

dugnadsånden blomstre.  

 

Med ønske om en strålende og 

grønn høst! 

  

Marit Loveland 

Leder Foreldreforeningen 

 

 

 
Foto: Eyvor Kristin Aas 

Hva skjer? 
23. aug kl 19.00: 

Planleggingsmøte for 

Høstmarkedet 2021. Alle 

klassekontakter bes møte. 

 

 

26. aug.: Styret ved skolen har 

møte. 

 

 

28. aug.: Kunstfest Rotvoll 

Foreldreforeningen har Kafe 

fra kl 13-20.00. Husk å skriv 

dere opp på vakt og/el 

matleveranse! Se side 3 for 

mer info. 

 

 

31. aug. kl 15.30-16.30 

ÅPEN ØVELSE. Rotvoll 

Barnekor har en øvelse hvor 

alle sang-glade barn fra 5-10 

år er velkommen for å prøve 

og se hvordan det er, uten 

forpliktelser. For mer info, 

kontakt 

rotvoll.barnekor@gmail.com 

 

 

1.sept. kl 12.00 

FRIST (utsatt) for 

fritidsklubbens NAVNE-

KONKURRANSE! 

Se info om deltagelse og 

premier side 6. 

 

 

25.sept kl 12.00 – 16.00 

HØSTMARKDET 2021 

Se side 2 for litt info og kom 

på planleggingsmøtet 23.aug 

for å engasjere deg! 
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Hilsen fra Styreleder 

Som styreleder fikk jeg invitasjon til å 

delta første dag sammen med hele 

lærerstaben under kursdagene på 

Jegtvolden. Det var et stramt program 

med gjennomgang av alle skolens 

gjeldende reglementer og ikke minst av 

alle de nye rutinene som ble innført i vår. 

Det blir mange nye lærere – og det var en 

topp motivert, og litt spent gjeng jeg 

møtte i de vakre omgivelsene på Inderøy. 

Lærerne har ikke vært fysisk samlet siden 

før 12. mars i fjor – nå får skolen lov til å starte på «grønt nivå» og de 

fleste lærerne har også fått sine første – om ikke begge – 

vaksinedosene! 

  

Vi brukte også to timer til å forberede prosessen med å lage en 

strategiplan for de neste ti årene for skolen. Flest mulig ønskes med i 

denne prosessen slik at ulike innspill kan bidra til en god plan. 

Forsiktig vekst og gjennomgang av både inn- og utvendige arealbehov 

står allerede på programmet. Jeg lover at både lærerne-, elevene- og 

foreldrenes stemmer vil bli hørt – likeså vel som også våre «samboere» 

på Camphill Rotvoll har sagt ja til å gi seg med i prosessen. 

  

Planen vil bli utviklet gjennom møter utover høsten og ventes å være 

ferdig til endelig behandling på styremøtet i januar 2022. 

  

Velkommen til et nytt spennende år i videreutviklingen av 

Steinerskolen på Rotvoll! 

Per Frost 

Styreleder  

 
 

 

 

 

På lærernes «skolebenk» 

var det godt humør og 

høy aktivitet …! 

 

Foto: Per Frost 

 

 

 

 

Skolens styre består av: 

Per Frost – styreleder, valgt for 2 år, 2021 – 2023 

 

John André Aasen – eksternt styremedlem, 2021 - 2023 

Vebjørg Tingstad – eksternt styremedlem, 2020 – 2022 

 

Elisabeth Ulsund – innstilt av kollegiet, 2021 – 2023 

Ann-Rita Golis – innstilt av kollegiet, 2020 – 2022 

 

Håvard Spjøtvold – innstilt av foreldrene, 2019 – 2023 

Eyvor Kristin Aas – innstilt av foreldrene, 2018 - 2022 

 

Alle medlemmene, bortsett fra styreleder,  

har i tillegg en personlig vara.  

 

Jegtvolden 
Lærerne hadde noen fine planleggingsdager 

på Jegtvolden, Inderøya forrige uke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her drøftes Steinerskolens «visjon» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jegtvoldens vakre omgivelser ga inspirasjon 

til kursdagene       

 

Høstmarkedet 
Høstmarkedet 2021 går av stabelen lør. 25 

sept. og er en tradisjonsrik, årlig begivenhet 

ved skolen, i samarbeid med Camphill og 

Rotnissen bhg. Vi åpner dørene og viser 

omverdenen hva Rotvoll har å tilby. For at 

høstmarkedet skal bli så bra og hyggelig som 

mulig trengs en ganske stor innsats fra alle 

ved skolen. Både elever, foreldre og ansatte 

bidrar på ulike måter for at dagen skal bli 

super og minnerik. Foreldrene bidrar med 

kafe, salgsbod, fiskedam og verksteder. 

Elevene bidrar med konserter, eurytmi- og 

teaterforestillinger og lærerne har seminarer 

om steinerpedagogikk og metodiske 

tilnærminger i tillegg til å ha brannvakt- og 

parkeringsvakt-ansvar. Høstmarkedet regnes 

som en obligatorisk skoledag. Sammen viser 

vi besøkende det beste Steinerskolen på 

Rotvoll kan tilby. Dette er utrolig god PR for 

skolen, det gir noen etterlengtede gryn i kassa 

til foreldreforeningen (øremerket elevene) og 

viktigst av alt – er sosialt og gøy! I fjor ble 

høstmarkedet avlyst, så i år er det ekstra stas 

å få det til.        
Vi trenger en Høstmarkedskoordinator! 

Meld interesse asap til 

foreldreforeningen.rotvoll@gmail.com! 
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 Gjesteelev fra  
Tyskland i 10. klasse 

10. klasse har fått en gjesteelev fra Tyskland: Elin skal gå på vår skole 

i august og september, mens det fortsatt er ferie i hennes 

hjemmeskole.  

Hun kommer fra Karlsruhe, en by i de varmeste strøkene i Syd 

Tyskland. Der går hun på et gymnasium som har gamle språk som 

fokusområde, med latin og gammel gresk på timeplanen.  

Å gå på Rotvoll er et spennende eventyr for Elin, ikke minst fordi hun 

aldri har gått på en Steinerskole. Hun er interessert i det kunstnerisk-

estetiske, i dans, musikk og håndarbeid og gleder seg derfor særlig til 

å gå på vår skole.  

Ideen om et utlandsopphold kom når hennes to år eldre bror reiste til 

Paraguay for et gjesteopphold. Når hun så hvor mange nye erfaringer 

han hadde med seg i bagasjen hjemover og hvordan det hadde utviklet 

han, fikk hun lyst til å gjøre noe lignende.  

At det ble Norge for hennes del henger sammen med at hun har 

familie her som hun ønsket å tilbringe mer tid med enn hun ellers har 

mulighet til: søskenbarn Laura (6. klasse) og Antonio (4. klasse) ved 

vår skole. Dessuten var det å lære seg et nytt moderne språk også med 

på ønskelisten som gjorde at det ble Norge (husk at det ellers er gamle 

utdødde språk hun holder på med). 

Elin har nå vært her i godt og vel en måned og har lagt merke til ting 

som er annerledes enn det hun er vant til eller som skiller seg fra 

forventningene. Vi skal be henne å dele noen av disse erfaringene 

etter hennes opphold. Hennes syn om Norge som et kaldt land har for 

eksempel ikke blitt innfridd frem til nå: i det deilige sommerværet har 

hun tatt seg en god dupp i fjorden nesten hver eneste dag! 

Hun har også lagt merke til hvor vennlige og åpne folk er her. Hvis 

du møter henne i skolegården, si gjerne hei og snakk noen ord med 

henne, da blir hun sikkert glad!  

Det er med stor glede og spenning hun ser frem til sin tid på vår skole. 

Ta godt imot henne.  

Velkommen Elin! 

 

 

 
 

 

 

KUNSTFEST 
ROTVOLL 

28.aug 2021  
Den 28 august braker det løs for 

den første KUNSTFEST Rotvoll 

noensinne. Dette er en 

tverrkunstnerisk festival i regi av 

kunstnerne ved Rotvoll 

Kunstnerkollektiv med venner. Det 

er kick-off kl 13.00 og først ut er 

Rasmus og Verdens beste band 

sammen med Rotvoll Barnekor. 

På grunn av antall-begrensninger 

lønner det seg å skaffe billett tidlig. 

Foreldreforeningen står for 

matboden/kafe, (som er åpen fra kl 

13.00 – 20.00) og her trengs det litt 

bistand fra alle klassene. Se egen 

epost fra klassekontakter ang hva 

som trengs. Har du ikke mottatt 

epost fra klassekontakt??? – ta 

kontakt så videresender vi. 

Foreldreforeningen.rotvoll@gmail.

com.  

Skriv dere opp på vakt og/eller 

meld dere til å bake noe til kafeen! 

  

https://docs.google.com/spreadshe

ets/d/1rt_gNdQpoSP88dhJ_GnQn

4S-Dyd8ZVnIERHYR-

51VFA/edit?usp=sharing 

 

Husk: De som har vakt får et gratis 

dagspass til festivalen!!  

 
Loppemarked  

i forbindelse med 
KUNSTFEST Rotvoll,  

28. august kl. 13 – 16. 
 
Innsamling av hele og fine klær. 

Disse kan settes i gangen til 6. 

klasse fra onsdag 25. august i godt 

knyttet pose og merket med 

loppemarked. Tusen takk! 

Pengene går til støtte for Glasgow 

Steiner Community. 

Kontakt: Verena (98079066)  
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Oversikt ansatte 
Høsten 2021 

 
1. klasse: Nina Egeland Bråten og Eva Fløan 

2. klasse: Anna-Lena Anshelm og Hermann Schmiemann 

3. klasse: Johannes Schumacker, Ronny Karlsen og Torje Helland 

4. klasse: Kari Kirkholt og Stian Rotset 

5. klasse: Julia Kulseth og Gaute Einebakken 

6. klasse: Elisabeth Ulsund og Hege Hoff 

7. klasse: Nicolai Hassel og Randi Lurås Berge 

8. klasse: Stian Rotset 

9. klasse: Thomas Jacobsson 

10. klasse: Malin Nilsen 

 

Spansk: Gloria Liste 

Engelsk/Norsk: Ann-Rita Golis 

Eurytmi: Loreta Matorkiene 

Geografi: Aase Løken 

Musikk: Gaute Einebakken 

Kunst og Håndverk: Jan Tommy Kirkholt 

Ansvarlig Fritidshjemmet: Aase Løken 

Avd. Vidar: Steinar Hoff Leirvik og Stine Fossesholm 

Helsesøster: Synnøve Myhr 

Adm. Koordinator: Sara Myhre 

Spes.ped.koordinator: Wenche Hildal 

Rektor: Frode Fredriksen 

Trinnleder ungdomsskolen: Thomas Jacobsson 

Trinnleder barneskolen: Aase Løken 

Pianist: Svein Dahl 

 

 

Rotvoll-flisa fortsetter tradisjonen med å presentere lærere gjennom 

året, med bilde og en liten tekst. Vi ser frem til å bli litt bedre kjent 

med resten av staben utover skoleåret! 

 
 

 

Foto: Eyvor Kristin Aas 

Hilsen fra 
rektor 

Ledelsen og de ansatte ved 

Steinerskolen på Rotvoll ønsker 

alle elever til et nytt skoleår med 

mange muligheter! Vi har fått nye 

elever i 1. klasse, men vi har også 

fått nye elever på flere klassetrinn. 

Vi ønsker disse elevene spesielt 

velkomne. Vi skal alle gjøre vårt 

ytterste for å ta vare de nye 

medlemmene i vår lille flokk. 

  

Vi har mange spennende planer 

for dette skoleåret. Vi blir en 

trivselslederskole, noe som vi tror 

vil bli bra for det psykososiale 

miljøet, med morsomme og 

inkluderende aktiviteter ute i 

friminuttene. Vi følger videre 

våre planer om å være en grønn 

skole, et svært aktuelt tema i disse 

tider. Vi har startet opp en 

helsepedagogisk avdeling, et 

tilbud som styrker våre elever og 

oss som Steiner-skole. 

  

Dette er bare noen av de tingene 

vi ønsker å jobbe med dette 

skoleåret, det vil etter hvert 

komme mye mer. 

  

Jeg ønsker elever, foreldre og 

ansatte et godt nytt skoleår! 

 
Frode Fredriksen 

Rektor 
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Nytt fritidstilbud for 
5.kl – 10 kl på Rotvoll!! 

Fritidsklubben Rotvoll Kultur og Fritid (RKF) flytter denne høsten 

inn i våre lokaler i den gamle ‘pub`en’ på Rotvoll. Styret i RKF består 

av fire foreldre ved skolen; Tanja Holmen, Snorre Gangaune, Sunniva 

Lande og Marit Loveland. Fra å ha drevet matklubben og fotball på 

løkka våren 2021, tar vi et kjempehopp opp og drar i gang en 

fritidsklubb. Rotvoll trenger et tilbud til elever fra 5.kl, en trygg 

møteplass å henge, et sted for spill og lek som er åpent fra skoledagen 

slutter. Til dette trengs det sponsorer, tilskudd og mange 

dugnadstimer. Rop ut hvis dere har en rik onkel eller det kribler i 

dugnadsmagen. Alle bidrag er velkomne!  

 

I tillegg til åpne dropp-in dager, planlegges det denne høsten disse 

aktivitetene (i første omgang): 

- Matklubben 

- Fotball på Løkka  

- Urban dyrking - etablering av kjøkkenhage 

- Kunstworkshop  

- Maling og dekorasjon av fritidsklubben 

 

De fleste aktiviteter har påmelding og informasjon om dette vil bli 

publisert vidt og bredt i alle kanaler. Medlemskontingent for 

fritidsklubben holder vi så lav som mulig – på 100,- semesteret. Noen 

av aktivitetene har en deltakeravgift, men denne prøver vi også å holde 

så lav som mulig gjennom div. tilskuddsordninger       

 

Foreldre trengs spesielt til Kodetropp ROT + Fotball på løkka + 

Maling + Bemanning ved åpningstider. 

Velkommen!!! 

 

 
    

Invitasjon 
Oppstartsgruppa! 
 

Små og store på Rotvoll er invitert til å 

danne oppstartsgruppa til 

fritidsklubben: Gruppa har fått navnet 

Kodetropp ROT og vil ha ansvar for 

koordinering av: 

• Dugnad ifm maling av 

lokalene 

• Valg av malingsfarger og 

design. 

• Innredning 

• PR 

• Innflytting 

• Planlegging åpningstider 

• Avstemming navne-

konkurransen 

• ++ 

Det er spesielt ønskelig at barn fra 5. 

klasse og opp melder seg, gjerne med 

noe hjelp fra foreldre! 

 

Rotvoll.kulturogfritid@gmail.com 
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Julia Kulseth 
– lærer i 5. klasse 

Mitt navn er Julia 
Kulseth og er årets 
5. klasselærer og 
kroppsøvingslærer i 
6. klasse. Jeg 
kommer rett fra 

fødselspermisjon 
etter å ha fått 
tvillinger som nå er 
blitt ett år, og har 
også ei jente på fire 
år sammen med 
min samboer 
Fredrik. Vi bor i 
Malvik hvor jeg har 
vokst opp og gikk 
på barneskole og 
ungdomsskole før 
jeg dro inn til 
Trondheim for å gå 
formgiving med 

studiekompetanse på 
videregående.  
 

Jeg har alltid vært interessert i kunst, maling og fotografi og etter 
VGS i 2011 var planen å bli fotograf, men slik gikk det ikke. Jeg 
søkte også lærerhøyskolen i tillegg til fotolinjen på NKF og kom inn 
på begge studieretningene og valgte lærer. Og glad er jeg for det. 
Da ble det 4 år som grunnskolelærer 1-7 på det som da het 
Høyskolen i Sør-Trøndelag med hovedfag i kroppsøving og 
naturfag, mens jeg jobbet på fritidshjemmet og vikar på skolen. 
Deretter ble det to år på NTNU med lektorutdanning i 
naturfagdidaktikk. Jeg har også senere tatt tilleggsutdanning og 
kurs ved Steinerhøgskolen i Oslo.  
 
Selv om det føles ut som at jeg nettopp ble kjent med 
Steinerskolen har det faktisk gått snart ti år siden første møte med 
skolen på Rotvoll og har jobbet der siden da. Det har gått slag i slag 
siden den gang, og sett bort fra det kunstneriske og kreative er det 
hund, innebandy og hest som opptar mest tid etter jobb til vanlig. 
Og planter. Det er det mye av hjemme hos oss. Både ute og inne. 
Akkurat nå, i en periode fremover, er det nok å være mamma til 
tre små i tillegg til å være lærer. Jeg gleder meg til å fortsette som 
lærer på skolen, da jeg som mange andre, ser stort potensial i 
skolen som allerede har en fantastisk beliggenhet der det er godt 
å være.   
 

 Velkommen tilbake, Julia! 

 

 

 

NAVNE- 
konkurranse  
Fritidsklubben har fått tilskudd fra 

Trondheim Kommune til å leie 

lokaler på Rotvoll. Her er det planer 

om å kunne tilby åpent hus etter 

skoletid, leksehjelp, brettspill, 

aktiviteter, kiosk, diskotek, 

skolebibliotek/leseklubb, ol. Det er 

bare fantasien og dugnads-

innsatsen som setter grenser       

 …men 

Hva skal 
fritidsklubbens 
lokaler hete? 

 

Lokalene er i sokkelen 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 1.sept 2021 – eller –  

bruk postkassen som henger på 

skolen. Alle forslag i postboksen 

fungerer som et lodd og er derfor 

med i trekningen om fine premier, 

heder og ære!! 

 
Postboksen er laget av Julia og Freya i 

7.klasse og henger utenfor deres 

klasserom       
 
 
 

 

Bilde er tatt på min morfars hjemplass 

Sandhornøya sør for Bodø, der jeg har tilbragt 

nesten alle mine somre fra jeg var liten :-) 
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