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GOD JUL! 
 

 

Nok et korona-semester går mot slutten, snøen 

har kommet og gått, og mørket har senka seg. 

Denne utgaven av Rotvoll-flisa blir den siste 

på en stund, siden det denne høsten har vist seg 

at hektiske arbeidsdager ikke er forenelig med 

redaktør-ansvar. Med mindre noen andre ser 

råd for å ta over blir Rotvoll-flisa satt på vent 

inntil videre. Men en liten juleutgave er på sin 

plass       

 

Med ønske om en fredelig og sykdomsfri jul! 

 

 

Marit Loveland 

Leder Foreldreforeningen 

 
 

 

Det kvile ei natt over landet i nord, 

Husan e små der kor menneskan bor. 

Men tida e travel i karrige kår, 

Rokken han svive og vevstolen går 

Det leve i løa, i naustet og smia 

Et lys, et lys, et lys imot mørketida 

 

Snøen ligg tung over frossen jord 

Ute står mørket om fjell og om fjord 

Vår herre gir livberging, søtmat og sul 

Når døgnan sig fram imot advendt og jul 

Så støpe vi lys midt i hardaste ria 

Et lys, et lys, et lys imot mørke tida 

 

Dagen e borte og natta e stor 

Men i mørketidslandet skal høres et ord 

Ei sol som skal snu så det bære mot dag 

Om folk som skal samles til helg og til lag 

På veien mot Betlehem bære Maria 

Et lys, et lys, et lys imot mørketida 

Trygve Hoff 

 

Hva skjer? 
3. januar: Første 

skoledag 

 

11. januar: Rotvoll 

barnekor 
ÅPEN ØVELSE. Barnekoret 

inviterer til 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 

Barnekoret øver i 

Perlemorsalen tirsdager fra kl 

15.30-16.30 og har for 

øyeblikket 10 sangere. 

 

28 januar: 

Planleggingsdag  

 

21-25. februar: 

Vinterferie 

 

24. mars, kl 18-20.00:  

FAU årsmøte 

 

 

Fritidsklubbens 

åpningstider: 
Mandag:  13.30-16.30 

Tirsdag:  13.30-16.30 

Onsdag:  13.30-16.30 

Torsdag:  14.30-16.30 

Fredag:  13.30-16.30 

 

 

ROTVOLL-FLISA 
Steinerskolen på Rotvoll | Foreldreforeningen 
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John Andre Aasen 
Som nytt eksternt styremedlem fra høsten 2021 kommer 

en liten presentasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er 47 år gammel, med to barn og to bonusbarn, boende på 

Tiller. Opprinnelig er jeg fra Osloområdet, via Telemark, men 

har bodd i Trondheim siden 1994 egentlig. 

Til daglig jobber jeg som seksjonsleder på BUP Lian, med 

fagbakgrunn innen idrett, psykologi, barnevern og ledelse. Før 

tiden som leder i BUP har jeg jobbet i institusjon i Bufetat, 

samt det som tidligere het Ungdomsbasen (nå Uteseksjonen). 

I tillegg har jeg drevet mitt lille firma Phokus som fotograf i 

mange år, som det har blitt mindre av selv om jeg elsker dette. 

Tidvis har fotografering tatt mye tid, og som selvlært fotograf 

har jeg vært heldig og lidenskapelig nok til å jobbe meg fram i 

nasjonale og internasjonale konkurranser. 

En annen lidenskap er boksing og annen trening, som har vært 

en del av livet mitt siden jeg var liten. Det er min lille 

«mindfullness» å holde en fot innenfor dette miljøet, samt å 

holde meg i form, noe som ikke blir mindre viktig med årene. 

Selv om det har vært mindre muligheter for å reise de siste par 

årene, har det å oppdage og utforske nye steder, møte 

mennesker fra alle verdens kanter og i den prosessen lære mye 

om meg selv, virkelig vært noe jeg verdsetter. 

Som fersk i styresammenheng håper jeg å kunne bidra med noe 

fra mitt ståsted. 

 

Velkommen! 

Høstmarkedet 

2022 
 

For å få gjennomført et så bra og 

godt planlagt høstmarked som 

overhodet mulig er vi avhengig av 

en koordineringsgruppe bestående av 

engasjerte foreldre. Vi trenger 2 

foreldre fra barneskolen, 2 foreldre 

fra mellomtrinnet og 2 foreldre fra 

ungdomstrinnet. Vi trenger også en 

Høstmarkedskoordinator som kan 

holde i alle trådene og lose skuta i 

havn. Meld interesse til 

foreldreforeningen.rotvoll@gmail.co

m, senest innen 1 mars. Komiteen 

velges på årsmøtet. 

 
ÅRSMØTE FAU 

 

Den 24. mars blir det årsmøte i 

foreldreforeningen og et nytt styre 

skal velges.  

Verv i FAU styret: 

• Leder  

• Sekretær/nestleder  

• Kasserer  

• 1-3 Medlemmer  

I tillegg velges en valgkomite, 

revisor, høstmarkedskomite og 

representanter til skolens styre. 

 

Årets valgkomite består av:  

- Anne Gro Gullvik Frøiland -

anneggullvik@hotmail.com 
(mor til Elinor i 1 klasse og Olav i 

5 klasse) 
- Daniel Molyneux - 

danielmolyneux@yahoo.com 
(far til Clara i 5 klasse og Albert i 7 

klasse) 
- Kristin Øye - 

kroye@equinor.com (mor til 

Adrian i 7 klasse) 
Ved interesse for verv eller spørsmål 

– ta kontakt med valgkomiteen! 

mailto:foreldreforeningen.rotvoll@gmail.com
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 Tusen takk fra Elin 
Jeg har vært gjesteelev i 10. klasse fra begynnelsen av 

skoleåret frem til 1. oktober.  

Jeg vil takke klassekameratene og lærerne mine for å ha tatt 

imot meg på en vennlig og hjertelig måte. Hadde ikke det vært 

for skolen min i Tyskland, hadde jeg fremdeles vært i Norge. 

Jeg har reist hjem med mange gode minner i bagasjen som for 

eksempel eurytmiforestillingen, morgenturene langs fjorden, 

blomsterutdeling til førsteklassingene første skoledagen og 

prosjektuken med vannrakket. Noe jeg kommer å huske er 

klassens avskjedsfest på min siste skoledag! 

Veldig fint syns jeg var at jeg ble integrert i klassen fra første 

dagen og at det også inkluderte private treff og fester utenfor 

skolen. 

Jeg kom til Norge i begynnelsen av juli uten å kunne språket. 

Etter tre måneder hadde jeg lært meg så mye at jeg klarte å 

følge hovedtematikken i undervisningen uten altfor store 

problemer, noe jeg gleder meg over å ha fått til. 

Det jeg likte godt ved skolen er de små klassene og den 

familiære atmosfæren. Lærernes tillit til elevene er noe jeg la 

spesielt merke til. Helt enestående er skolens vakre 

beliggenhet ved fjorden!  

Det finnes mange ting som er annerledes enn jeg er vant til 

hjemmefra. En av de tingene er at man her sier «du» til alle og 

at det inkluderer lærerne og rektor. Det syns jeg er en fin ting, 

som aldri hadde vært mulig i Tyskland. 

Jeg har stort interesse for kunst og håndverk og det fikk jeg 

utfoldelse for på Rotvoll. Jeg fikk smi en øse, som var veldig 

spesielt for meg, da vi ikke har smiing på min skole. Som et 

varig minne fra min tid på Rotvoll har jeg tatt med øsen hjem 

til Tyskland og når jeg ser på den minner den meg om min tid 

på Rotvoll Steinerskolen. 

Takk for en fin og lærerik tid! 

Elin 

 
Elin foran slottet i hjembyen Karlsruhe 

 
Endelig ble 

vi hørt! 
 

Foreldreforeningen har i 

flere år jobbet for bedring av 

trafikksikkerheten rundt 

skolen. I løpet av høsten har 

det vært trafikkmålinger, 

fartskontroller og nå har vi 

endelig fått fartsreduserende 

dumper. Jippi – det nytter å 

si ifra! 
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Oversikt ansatte 
Våren  2022 

 
 

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 
5. klasse: Julia Kulseth og Gaute Einebakken 
6. klasse: Elisabeth Ulsund og Hege Hoff 
7. klasse: Nikolai Hassel og Randi Lurås Berge 
8. klasse: Stian Rotset 
9. klasse: Thomas Jakobsson 
10. klasse: Malin Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spansk: Alejandro Diez Rivera 
Norsk: Ann-Rita Golis, Elisabeth Ulsund, Nikolai Hassel, Thomas 

Jakobsson 
Engelsk: Stian Rotset 
Eurytmi: Loreta Matorkiene 
Geografi: Aase Løken, Stian Rotset, Nikolai Hassel, Elisabeth 

Ulsund 
Musikk: Gaute Einebakken 
Kunst og Håndverk: Jan Tommy Kirkholt, Kari Kirkholt, 

Elisabeth Ulsund, Eva Fløan 
Ansvarlig Fritidshjemmet: Aase Løken 
Avd. Helseped: Steinar Hoff Leirvik, Stine Fossesholm og Tore 

Meisfjord 
Helsesøster: Annicke Mørk og Marte Veronica Kilhavn 
Pedagogisk rådgiver: Randi Lurås Berge 
Adm. Koordinator: Sara Myhre 
Spes.ped.koordinator: Wenche Hildal 
Rektor: Frode Fredriksen 
Trinnleder ungdomsskolen: Thomas Jacobsson 
Trinnleder barneskolen: Aase Løken 
Pianist: Svein Dahl 
 

 

 
 

 

Hilsen fra 
rektor 

 
Vi har vært gjennom et 

hektisk høsthalvår, der flere 

spennende prosesser har vært 

satt i gang. Vårt viktigste mål 

er likevel at elevene har det 

bra på skolen, at de opplever 

dagene her som trygge, gode 

og ikke minst meningsfylte. 

Dette er alltid viktig for en 

skole, men kanskje enda 

viktigere i den situasjonen vi 

står i nå som vi fortsatt står i 

en pandemi. 

  

Det er skolestart 3. januar. Vi 

er spente på hva vårsemesteret 

vil bringe. Pandemien vil 

fortsatt være en utfordring og 

arbeidet med strategiplanen og 

hvordan framtidens skole på 

Rotvoll skal se ut vil kreve en 

del av oss, men vi jobber 

uansett ufortrødent med at 

skolen alltid skal ha elevens 

beste som utgangspunkt. 

  

Ledelsen og kollegiet ved 

Steinerskolen på Rotvoll 

takker for godt samarbeid 

dette halvåret! Vi ønsker dere 

alle riktig god jul og et godt 

nytt år! 
 

Frode Fredriksen 
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Som sikkert de fleste har fått med seg har fritidsklubben åpnet 

dørene denne høsten! Siden Halloween har klubben vært åpen 

alle ukedager etter skolen. Klubben har fått hele  

72 medlemmer!  
(hvorav omtrent 30 bruker klubben ukentlig) 

   
 

Vi ønsker å fortsette med åpent tilbud for 5.kl og opp etter 

skolen etter jul og er da avhengig av at foreldre stiller på noen 

vakter i løpet av semesteret. Skriv dere opp når link til liste 

sendes ut! 

 

Vi har også store planer om å utvide tilbudet. Vi har blant 

annet fått tilskudd fra Kulturrom til innkjøp av sang-anlegg, 

gitar- og bassforsterkere, keyboard og trommer. Dette 

muliggjør at lokalene kan brukes både som øvingsrom og til 

konserter.  

 

Og – så ønsker vi å kunne tilby en møteplass for de litt eldre 

ungdommene – på ettermiddag/kveldstid og i helgene. Kanskje 

er det ønske om spillkvelder/turneringer, fredagsdisko, 

teaterworkshop, dansekurs – you name it! 

 

Vi ønsker alle barn og ungdommer på Rotvoll velkommen til 

et nytt år ved klubben! 

For informasjon/spørsmål – ta kontakt på rotvoll-

kulturogfritidmail.com og følg oss på facebook!  

 

    

Hvordan kan jeg 
bidra i klubben? 
 

Fritidsklubben er avhengig av 

innsatsen til frivillige, både med tanke 

på daglige arbeidsoppgaver og å skaffe 

finansiering. Her er en liste over noen 

av oppgavene klubben trenger folk til! 

 
• Dugnad 

o Maling 

o Montere utstyr 

o Selge/kjøpe dopapir etc 

o Arrangere 

loppemarked/kafè 

• Bemanning 

o Man-fre 13.30-16.30 

o Helg? 

o Kveld? 

• Søknadskriving 

o Trondheim Kommune 

o Frifond 

o SMN  

o Ikea nabofond 

o Gjensidigestiftelsen 

o Kulturrom 

• Finne sponsorer 

o Lokale bedrifter 

o Rike tanter og onkler 

o ? 

• Kjøre/hente-hjelp 

o Hente varer fra finn.no 

eller ting som gies bort 

• Skaffe ting vi ønsker oss: 

o Kopper og kar, bestikk 

ol til kjøkken 

o Symaskin 

o Stoff og tekstiler 

o Garn, sytråd, tau 

o Strikkepinner, 

heklenåler, synåler 

o Spikke/tresløyd-utstyr 

o Trevirke/materialer 

o Karaokemaskin 

o Planter 

o Bøker 

o Fryseskap - stort 

o Kjøleskap - stort 

o Lite kjøleskap med 

glassfront – til baren 

o Utebord/stoler 

o Instrumenter 

• Ta styreverv 

 

Meld din interesse til 

rotvoll.kulturogfritid@gmail.com 
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Til våren fortsetter vi med 

Urban Dyrkingsprosjektet vårt – 

og vil plante bærbusker, 

frukttrær, jordbær og mye annet 

fint, godt og vakkert!  

 

 

 

 


