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MAI 
Selv om det fortsatt er 
kaldt, er det ingen tvil om 
at vi er i mai måned: 
dagene blir lange og 
naturen holder på å våkne 
med trær og blomster 
som begynner å spire. 

Mai måned betyr i skolens årshjul at dugnaden står foran døren. I 
år går den av stabelen 10. og 11. mai. Hensikten er å gjøre 
skoleområdet fint til 17. mai. Og endelig, etter to års pause er det 
mulig å feire 17. mai som den skal feires: med barnetog i byen og 
fest på skolen. Det er en 17. mai komité som i år organiserer 
festen på skolen med taler, sang, mat og leker. Arrangementet 
begynner kl. 16 og avsluttes kl. 19. Velkommen! 

I FAU årsmøtet 24. mars ble det valgt et nytt styre. Medlemmene 
presenteres kort i dette nummeret. Det var også et mål på 
årsmøtet å få nominert en høstemarkedskomité bestående av en 
høstmarkedskoordinator og 6 komitemedlemmer (2 fra 
barnetrinnet, 2 fra mellomtrinnet og 2 fra ungdomstrinnet). 
Grunnet lite oppmøte gjenstår dette, og vi bør få komiteen på 
plass før utgangen av skoleåret. Ta kontakt med 
foreldreforeningen dersom du kan tenke deg å være med på å 
organisere høstmarked! 

For å feire at det igjen er mulig at klassene treffes sammen med 
foreldrene, besluttet FAU på årsmøtet å gi en fast sum på 200 kr 
per elev til de klassene som ønsker å gjøre noe gøy sammen med 
foreldrene før sommeren. Kanskje blir det en fest med grilling ved 
stranden, hygge i klasserommet, eller hvorfor ikke ta en liten 
utflukt? Her er det bare fantasien som setter grenser. Pengene er 
tenkt å brukes inneværende skoleår. Send en uformell søknad til 
FAU før 1. juni 2022 (foreldreforeningen.rotvoll@gmail.com). 

Jeg ønsker dere alle en 
strålende mai-måned! 

Hilsen Verena 

Leder FAU styret 

   

Hva skjer? 
8 MAI, kl 11-16.00 

LOPPEMARKED 

@fritidsklubben 

Lopper er velkommen! Se side 3 

for info 
 

10. + 11. MAI 

Dugnad, se side 4 for info 

 

17 MAI – barnetog i byen og 

arrangement på skolen, se side 4 

for info 

 

18 JUNI – KunstFest Rotvoll 

m/gratis familieprogram på 

dagtid! Festival i regi av 

kunstnerkollektivet. 

 

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 

 

Fritidsklubben kan leies til 

bandøvelser, selskaper, yoga, 

bursdager, møter osv. Ta 

kontakt for info og booking 

rotvoll.kulturogfritid@mail.com 
 

Det er søndags KAFÉ i 

fritidsklubben hver søndag 

utover våren og sommeren! 

Åpent fra kl 11-16 
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        FAU styret 2022/23 

Verena Barth - Leder 

Jeg har vært forelder i skolen siden 2017. 
Da kom vi flyttende fra Skottland og var 
helt forbauset over at det gikk an å gå på 
en skole som lå så fint til og som dessuten 
hadde dyrestell på timeplanen!Barna går 
nå i 6. og 4. klasse. Selv har jeg gått både 
på Steinerbarnehage og Steinerskole i 
Tübingen/Sydtyskland, en skole med 
fartstid helt fra 1945. Jeg er utdannet 
musikkviter og jobber til daglig som 
Førstekonservator ved Ringve Musikkmuseum. Det som står i 
sentrum for meg som leder for FAU er tillit mellom skole og hjem. 
Jeg mener det er sentralt og grunnlag for at skolen skal fungere som 
best og våre barn kan utvikles på deres premisser.   

Roger Karlsen - Kasserer 
Har barn i 5. klasse på Rotvoll og 9. klasse på Lade skole. 
Ønsker å bli bedre kjent med skolen og jobbe for et godt samarbeid 
mellom hjem og skole. 
Utdannet teaterprodusent fra Statens Teaterskole i København og 
jobber på Black Box teater. 

 
Vigleik Norheim - sekretær 
Vigleik er forelder i 1. klasse og bor med 
familien på Rotvoll. Han kommer fra 
Øystese i Hardanger, og vokste opp i et 
aktivt musikkmiljø og på farens 
møbelfabrikk. Vigleik er sivilingeniør i 
industriell design, og leder et designteam 
i Cisco. Han har erfaring fra SU og 
borettslagstyrer, og vil arbeide for at 
skolen skal være en velfungerende 
institusjon i nærmiljøet gjennom godt 
samarbeid med foreldrene. 
 

Reinhard Junghans - Nestleder 
Reinard har barn i 6 klasse og kommer fra Berlin. Han gikk selv på 
Steinerskole i Vest-Berlin og er utdannet snekker og har utdanning 

innen sosialterapi og helsepedagogikk. Han 
har de senere år arbeidet blant annet i 
Kristensamfunnet og ved Camphill. Reinard 
er nå pensjonist og bosatt på Rotvoll og 
bruker av ferien til å bygge 
foreldreforeningens nye låsbare rom på 
stabburet!  

 
 

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 ved skolen. 
Hvor mange barn ved skolen 
spiller et strykeinstrument og 

kan være interessert i å bli med 
i et orkester ved skolen? 

Send beskjed til 
foreldreforeningen.rotvoll@gmail.co

m 
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Loppemarked  
På Fritidsklubben 

Søndag 8 mai blir det loppemarked i 
fritidsklubben. Her blir det salg av blant annet 
bøker, leker, spill, klær, ting og tang. Det vil 
også være åpen kafe med nystekte vafler, 
ferske kanelsnurrer, pizzasnurrer og mye annet 
godt. Ta turen innom å se om du kan gjøre et 
varp! 
 
Vi ønsker fremdeles velkommen lopper – så 

hvis noen har rene, hele klær, spill, leker, bøker som barna har 
vokst ifra eller andre gjenbrukbare ting – er vi veldig takknemlige 
for det. Lopper kan leveres i fritidsklubbens åpningstid eller etter 
avtale på lørdag. 
 

Det blir også et lotteri med fine premier, med trekning 18 mai       
Inntektene fra klessalg går til Glasgow Steiner Community for å 
prøve å få bygget opp skolen som brant ned for noen år siden. 
Inntektene fra resten av loppisen, lotteri og kafe bidrar til 
fritidsklubbens husleie slik at klubbens tilbud kan være åpent 

også til neste år       
Søndag 8 mai 

Kl 11-16 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Her er noen av loppene som har 

kommet inn, både brukt og helt 

nye ting!!! 
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DUGNAD 
Uteområdet på skolen 

15.30 – 19.00 
Det blir også i år arrangert foreldredugnad for å gjøre 

uteområdet ved skolen fint til 17 mai. Foreldrene til 9. 

klassingene vil servere gratis mat i forkant av dugnaden, 

fra kl 15.00 foran 1.klasserommet. Ta med egen kopp, 

suppeskål og skje. Skolen stiller med kaffe/te. 

Klassekontaktene har sendt ut liste til klassene med 

oppgaver. Se over hvilke arbeidsoppgaver din klasse skal 

stå for, møt opp i egnede klær og med egnet utstyr (hvis 

du har/trenger) og meld fra til klassekontakt om du kan ta 

med en kake el til felles bespisning. Vel møtt! 
 

 

17 mai 
Hurra, hurra, hurra!!! Endelig blir det mulig å feire 

nasjonaldagen uten koronarestriksjoner! Mange av barna i 

barneskolen har ikke feiret med barnetog i byen før og skal 

nå endelig få muligheten       

 

Steinerskolen på Rotvoll går 

som nr. 42 av 50 skoler i 

barnetoget og har oppmøte 

kl 10.27 ved Tinghusgaten. 

1.-5.klasse vil bli møtt av 

lærer og klassekontakt, slik 

at foreldre kan finne seg en 

plass som publikum. De eldre klassene vil ha 

klassekontakter/foreldre i toget der nødvendig. Toget 

avsluttes ved Gamle Bybro hvor lærerne vil bli med barna 

til de er gjenforent med familien. 

 

17.mai-komiteen ved skolen kommer med egen 

informasjon, men kort fortalt blir det et arrangement på 

skolen om ettermiddagen med taler, sang, mat og leker, i 

god, gammeldags tradisjonsånd. Arrangementet begynner 

kl. 16 og avsluttes kl. 19.  

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.com.  
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