
Nr 14-2022  Mars 2022 

Rotvoll-flisa utgis av Foreldreforeningen ved Steinerskolen på Rotvoll 

     2022 
 

Sov du vesle spire ung 

ennå er det vinter, 

ennå sover bjørk og lyng, 

roser, hyasinter- 

Ennå er det langt til vår, 

langt til rogn i blomstring står. 

Sov du vesle spire ennå er det vinter 

 

Himlens sol ser ned på deg,          Du må ikke tro at gresset 

Solskinskyss den sender.                              som vokser på nabo'ns grunn, 

Snart blir grønt langs sti og vei,                              er grønnere der enn sjøgress 

småblomst varmen kjenner.                    som bølger på havets bunn 

Enn en lten solskinnsbønn;                    Ja, se deg omkring i vannet 

Vesle spire bli snart grønn!                      en verden som favner alt. 

Himlens sol ser ned på deg,                      Det beste er her, 

solskinnskyss den sender.        alt annet må tas med en klype salt. 

 

       Kan du'kke bli, 

her må du bli, 

som den kan låte, 

her i det våte, 

din melodi. 

Oppe på land med mas og slit, 

kan'ke forstå du lengter dit. 

Se som jeg nyter, ligger og flyter, 

her bør du bli. 

 

Her svinser vi rundt og svanser, 

i virvlende karusell, 

men kanskje du heller danser 

med tørrfisk og røkt makrell. 

Selv gullfisk i fiskeboller 

kan gå på en riktig smell, 

nei hold deg til oss som holder 

aquarium naturelle. 

 

Her er vi fri, 

her må du bli, 

ingen som slår oss, 

renser og flår oss, 

bon appeti'! 

Ikke end opp i kokebok, 

bare ligg unna fiskekrok. 

Havhest og hummer, 

solo på trommer, 

her er vi fri! 

 

 

 

Hva skjer? 
 

24. mars, kl 18-20.00:  

FAU årsmøte 

Se egen innkalling og 

vervbeskrivelser  

 

 

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 

 

 

Det blir søndags KAFÉ i 

fritidsklubben hver 

søndag utover våren! 

Åpent fra kl 11-16 
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noen ord fra Rektor 
om skole/hjem-samarbeid 

Samarbeidet mellom skolen og hjemmet er en av 
hjørnesteinene i skolens virksomhet. For å kunne drive en 
gjennomsiktig og demokratisk skole med god kvalitet er vi 
avhengige av det gode samarbeidet med foreldrene. 
Foreldrene har hovedansvaret for barnets oppdragelse, 
mens skolen har ansvar for barnets utdannelse, men 
begge parter er avhengige av gjensidig støtte for å kunne 
utføre det samfunnsmandatet vi er satt til å forvalte – til 
barnets beste. 

Med hensyn til det siste. Vi må aldri miste barnet av syne i 
våre vurderinger, planer og beslutninger. I samarbeidet 
mellom skolen og hjemmet tas det mange avgjørelser på 
vegne av barnet. Vi må også huske på at med økende 
alder skal elevene ha økende innflytelse i saker som 
omhandler dem. Det betyr at foreldrene og lærerne må 
lytte til barnets ønsker og behov, og sammen finne de 
beste løsningene. I tillegg er vi avhengige av å gjøre gode 
vurderinger av hva som til det beste for gruppa eller 
klassen. Her er skolen også avhengig av god dialog med 
foreldrene. 

Det oppstår av og til uenighet mellom skolen og hjemmet 
om hvordan saker skal løses. I slike tilfeller er dialog som 
regel den beste medisinen. Mitt beste råd er at partene 
møtes rundt et bord, at saken belyses fra flere sider og at 
samtalen bærer fram mot en enighet om hvordan vi skal gå 
fram videre, og igjen, vi må alltid ha barnets og 
elevgruppas beste i tankene. I vanskelige saker kan enten 
jeg som rektor eller pedagogisk leder bidra i slike samtaler 
for å se om vi kan komme fram til et kompromiss. 

Som skole bærer vi hovedansvaret for å legge til rette for et 
så godt samarbeid med hjemmet som mulig, men vi er 
også avhengige av foreldrenes forpliktelse til og deltakelse 
for å skape en god skole for våre elever, noe som er godt 
oppsummert i Steinerskolenes foreldreforbunds Håndbok i 
skole-hjem samarbeid. Vi har én felles interesse og det er 
å skape ei så trygg og god ramme for oppdragelse, 
danning og utdanning som mulig for våre elever. 

Jeg anbefaler alle foreldre til å lese Håndbok i skole-hjem 
samarbeid:  https://www.foreldrene.no/downloads/  

Jeg vil også anbefale foreldre å søke informasjon på 
Steinerskolenes foreldreforbunds nettsider. Her finner man 
mye god informasjon: https://www.foreldrene.no/ 

 

Frode Fredriksen 

Rotvoll barnekor 
ønsker seg flere medlemmer. Barn 

fra 1-4 klasse er velkommen. Vi 

øver i Perlemorsalen tirsdager fra 

kl 15.30-16.30. Ta kontakt for mer 

info! 

Rotvoll.barnekor@gmail.com 

 

 

Gitar og samspill/band 

Lærer: Tore Meisfjord 

tore.meisfjord@nimh.no 

 

Trommer 

Lærer: Udi Shlomo 

udi.shlomo@gmail.com 

 

Sang og piano 

Lærer: Marit Loveland 

lovelandvokal@gmail.com 

 

 

Ta kontakt med lærerne direkte for 

mer informasjon, pris, påmelding 

osv. 

 
 

STRYKEORKESTER  
ved skolen? 

 
Det har kommet noen 

henvendelser fra barn og foreldre 
som ønsker seg et strykeorkester 
ved skolen. Vi ønsker med dette å 

kartlegge behov og ønsker for 
deltagelse i et strykeorkester. 
Hvor mange barn ved skolen 

spiller et strykeinstrument og kan 
være interessert i å bli med i et 

orkester? 
Send beskjed til 

foreldreforeningen.rotvoll@gmail.com 
 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foreldrene.no%2Fdownloads%2F&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C61136d0dfc5840d3845008d9e3de5071%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637791366251146769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2B%2F9ltF9YnJW4XQ7lxxa9oH3t4rgiW9%2BnV52LUwpJlmo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.foreldrene.no%2F&data=04%7C01%7Cfrode.fredriksen%40steinerskolen.no%7C61136d0dfc5840d3845008d9e3de5071%7C1fc1400910dd4d5e9629d606bee3682e%7C0%7C0%7C637791366251146769%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tb3i0exoTyg93d4l8VeocsZeWb3TgCtcyKSXoPiJkqs%3D&reserved=0
mailto:Rotvoll.barnekor@gmail.com
mailto:tore.meisfjord@nimh.no
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Takk fra Noah 
10. klasse fikk besøk av en gjesteelev til: Noah, som kommer fra en 

liten by i Schwarzwald/Sydtyskland fulgte klassen i nesten to uker i 

slutten av oktober.  

Noah er tremenning til Laura (6.klasse) og Antonio (4. Klasse) og til 

Elin, som har vært gjesteelev i samme klasse tidligere i høst. Det var 

Noahs første besøk i Norge. Å få komme hit var en 

konfirmasjonsgave han fikk av sin gudmor (mor til Laua og Antonio), 

en opplevelse han hadde gledet seg lenge til.  

Noah har spesielt interesse for hvordan skoler fungerer i ulike land, 

hva som er forskjellig og hva som er likt. Ved å gå på vår skole erfarte 

han ikke bare forskjellen mellom tysk og norsk skole, men også 

mellom hverdagen i offentlig skole, slik han går på i Tyskland og 

Steinerskolen. 

Det han la særlig merke til var den lugne og avslappede holdningen, 

noe han ikke kjenner til fra sin hjemmeskole. Der legges det stor vekt 

på den ytre formen, noe som kontrolleres på en helt annen måte. Det 

andre han særlig la merke til var det høye nivå i de kunstnerisk-

kreative fagene: hvor flinke elevene var til å tegne og hvor bra de var 

i musikk! I forskjellige fagtimer fikk han inntrykk av at ulike temaer 

tas opp i tett rekkefølge, mens han er vant til bearbeiding av større 

temakompleks over lengre tid. Dagens opplegg er også forskjellig fra 

den hjemme. Her likte han de lange friminuttene, mens han hjemme 

har kortere friminutter til fordel for en tidligere slutt på skoledagen.  

Noah var betatt av den vakre naturen i Norge, særdeles på Rotvoll og 

de vakre, fargerike husene.  

Han har følt seg veldig godt tatt imot av både lærere og 

klassekamerater, slik at han har kunnet smelte inn uten problemer fra 

første dag – og det er ingen selvfølge! 

Noah takker så mye for tiden han fikk være i 10. klasse! Det var en 

veldig viktig tid for han og han har reist hjem med mange nye inntrykk 

og fine minner i bagasjen.  

 

 
 

Eurytmi i 7.klasse 
 
Eurytmi, som bevegelses kunst ble 

utviklet av R.Steiner og var 

skolefag helt fra begynnelsen av 

første Steinerskolen i verden. Det 

er et lyttefag. Vi lytter 

oppmerksomt til språk og musikk 

og etterpå synliggjør bevegelser, 

som språk og musikk formidler. Og 

det er verdifull variasjon fra 

stillesittende aktiviteter. 

 Å undervise i 7 klasse er meget 

spennende og noen gang ikke lett. 

En time kan være meget arbeidsom, 

den andre-urolig, den tredje mere 

lekende. Klassen er meget flink og 

med meget varierende humør, som 

er vanlig i denne alderstrinn. 

I eurytmi det viktigste tema er 

geometri! (som i matematikk!) 

Elevene styrker sin forståelse for 

form, struktur og sammenhenger 

imens de beveger seg og det er 

meget viktig, fordi at der utvikles 

levende tenkning. 

Vi arbeider med trekants 

forvandling, som konkret bilde 

(tegnes på tavla og i eurytmi 

bøker), øvelser med kobberstav 

(oppmerksomhet til en gjenstand 

og arbeide med den), og til våren 

skal vi begynne å arbeide med 

konsentrasjons dans på trekanter og 

med tre kuler i hendene, det 

utfordrer samarbeide på 

kunstnerisk måte. Så 

gruppedynamikk og samspillsevne 

utvikles. Man kan også si, at 

elevene lærer å «spille i lag» på 

kunstnerisk-skapende måte. 

I eurytmi øver elevene også mange 

små koordinasjons øvelser med 

musikk og rytme, som styrker både 

fin og grov motorikk, lærer å 

beherske kroppen sin. 

I eurytmi øver elevene å fordype 

seg i musikk: gå i takt, løpe eller 

klappe melodi rytme, utfører 

melodi-intervall bevegelser. Det gir 

forståelse av elementene i musikk 

og beriker kunnskap om verden.  

 

Og til slutt vil jeg si, hva en elev sa, 

når man spurte, om hva eurytmi 

er?- 

 «Eurytmi er noen annen, enn dans, 

det er noe mye mere.» 

 

Eurytmi lærer Loreta M 
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MATEMATIKK med Malin 
 

Jeg er veldig opptatt av at matematikk skal oppleves som meningsfull 

for barna, og forsøker dermed å legge opp undervisningen slik at barna 

selv ser verdien i å lære det. I 7. klasse har vi hatt om statistikk, og 

barna har her fått lov til å lage sine egne undersøkelser. De har måtte 

utforme spørsmålene selv, innhentet data og sortert dem i 

frekvenstabeller. Deretter har de funnet en egnet måte og illustrere 

funnene sine på.  

I denne prosessen har vi fått jobbet med mange matematiske 

begreper; de har fått lære seg å finne gjennomsnitt, median og typetall 

og de kjenner nå til begrep som frekvens, frekvenstabell, hyppighet 

mm. Da alt sammen bygger videre på deres egen undersøkelse er det 

lettere å skape begeistring. 

Dette var også en gyllen innfallsvinkel til opplæringen i bruk 

av regneark. Siden barna allerede har innhentet all dataen trenger de 

bare lære seg hvordan pc-en kan brukes som et redskap i denne typen 

arbeid. Det tar bort litt av den tanken som noen av barna har om at pc 

er det samme som spillkonsoll, da de ser hvor effektivt det kan være, 

og ikke minst hvor mange muligheter som ligger i dette verktøyet.  

Uansett hvilken innfallsvinkel vi bruker så er det utrolig gøy å 

se hvordan barna setter sitt eget preg på det vi gjør. De lar sin 

personlighet skinne igjennom ved hjelp av farger, diagramtype og ikke 

minst hva de velger å undersøke. Dette er like gjeldende i bøkene deres 

som det er på datamaskinen. 

Variasjon og skaperkraft er også viktig i 

matematikkundervisningen. Derfor forsøker jeg å se på hvordan faget 

kan kombineres med andre fag. I 6. klasse nå så holder vi på med å 

programmere micro-bot, en slags bil elevene skal programmere til å 

bevege seg i et bestemt mønster. Dette kombineres med kunst og 

håndverk da elevene i tillegg til å programmere må tegne og bygge 

banen, og de må lage kropp på roboten. I tiendeklasse har vi startet på 

et prosjekt om målestokk, hvor elevene skal bygge opp en miniatyr av 

skolen i en bestemt målestokk. Her må de i tillegg til utregninger og 

målinger klare å bygge opp selve skolen i egnede materialer. Jeg 

gleder meg virkelig til å se resultatene på begge deler. 

 

Hilsen  

Malin Nilsen 

Klasselærer 10.klasse 

+ matematikklærer 

ungdomsskolen 

 

 

 

Saksliste til årsmøtet 
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Saksliste til Årsmøtet 
Foreldreforeningen Ved 

Steinerskolen på Rotvoll 

torsdag 24 mars 2022 

kl 18:00 –20:00 

avholdes i fritidsklubben 

1) Godkjenne innkalling  

 

2) Velge referent, møteleder og to 

protokollunderskrivere  

 

3) Årsmelding  

 

4) Virksomhetsplan 2022/2022  

 

5) Regnskap  

 

a) Behandle revidert regnskap  

 

6) Budsjett 2021  

a) Fastsette kontingent  

b) Vedta budsjett  

 

7) Valg  

a) Velge medlemmer til styret i Foreldreforeningen  

b) Velge høstmarkedskoordinator m/komité 

c) Velge revisor  

d) Utnevne valgkomité  

e) Innstilling av kandidater til skolens styre 

 

8) Forslag til vedtektsendringer  

 

9) Behandle innkomne forslag  

 

10) Kritikk av møtet  

 

 

 

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.c

om. 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  

• Høstmarkedskoordinator 

• 1-2 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) 
- Kristin Øye - 

kroye@equinor.com (mor til 

Adrian i 7 klasse) 
 

Ved interesse for verv eller 

spørsmål – ta kontakt med 

valgkomiteen eller nåværende FAU 

leder, Marit Loveland, 95414048 
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