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Velkommen til skolen
Kjære foreldre og foresatte, hjertelig velkommen til
Rudolf Steinerskolen Nesodden!
Denne foreldrehåndboken er blitt til i et samarbeid mellom foreldreforeningens arbeidsutvalg (FAU) og skolen. Skolen og FAU
har et felles mål: Å skape en god og trygg skole for elevene. For å
nå et slikt mål er det vesentlig med en åpen, tillitsfull og fruktbar
dialog mellom hjem og skole. Med denne håndboken ønsker vi å
informere om de viktigste sidene ved å være forelder her ved skolen. Håndboken skal også være en hjelp for foreldre som påtar seg
særskilte verv og ansvarsområder.
Håndboken kan stadig utvikles, så kom gjerne med innspill til
FAU eller skolen dersom dere ser at noe kan bli klarere formulert
eller tilføyes.
For å få den senest oppdaterte informasjonen, gå inn på skolens
nettside: http://nesodden.steinerskolen.no
Informasjon gis i tillegg i Fredagsbladet og på e-post.
Vi ser frem til samarbeidet!
Hilsen FAU og skolen
Nesodden sept. 2019
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Barn er de hendene som
vi griper himlen med.
Henry Ward Beecher
Om skolen vår
I 1981 ble det tatt initiativ til å grunnlegge steinerskole og
-barnehage på Nesodden. Året etter ble Stiftelsen Rudolf Steinerbarnehage og -skole formelt konstituert. August samme år kunne
to barnehagegrupper flytte inn i Eysteins vei 4B. Våren 1983 kom
godkjenning for oppstart av skole og i august samme år kunne
elever og foreldre ønskes velkommen til skolestart for første gang.
Etter hvert som elevtallet økte ble det behov for egen skolebygning og i desember 1983 gikk et enstemmig kommunestyre inn for
å tildele stiftelsen en 13 mål stor tomt på Skoklefall. Arkitekt er
Øystein Thomassen.
Første byggetrinn sto ferdig senhøstes 1987 med plass til fem
klasser i to etasjer med svalgang i vest og eurytmisal i sør.
Byggetrinn to med sal og scene, garderobefasiliteter, klasserom,
lærerværelse, kontor og foajé ble tatt i bruk i 1991.
Etter hvert ble «Paviljongene» og «Eikestien» bygget på dugnad.
Enda tre paviljonger med klasserom sto klare i 2003. Siste bygge
trinn så langt, hagebrukshuset, tegnet av Gaia arkitektkontor, ble
ferdigstilt og tatt i bruk i 2009.
Skolen er godkjent som grunnskole for 1. til 10. klasse og har i dag
rundt 280 elever.
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Kort om steinerskolens pedagogikk
Steinerpedagogikken ønsker å tiltale den enkelte elevs potensiale
i et inkluderende og mangfoldig læringsfellesskap der hver og en
kan få oppleve gode utviklings- og vekstvilkår.
Steinerskolene har sin egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Den vektlegger:
hensynet til at hver alder har noe typisk ved seg og at undervisningen skal tilpasses barnets utviklingsstadium.
forståelsen for det enkelte barns individualitet og fremheve
dets evne til etiske handlinger og personlig utvikling.
Pedagogikken legger vekt på elevenes mulighet til en mangfoldig
kunstnerisk fordypning og bearbeiding av undervisningsstoffet,
gjennom for eksempel tegning, maling, eurytmi, modellering,
musikk og drama.
Alle klassene starter skoledagen med periodeundervisning, dvs.
to timers faglig fordypning i et enkeltemne. Disse periodene kan
vare fra to til fem uker. Deretter kommer fagene som øves ukentlig
gjennom hele året; norsk, matematikk, språkfag, kroppsøving,
kunstfag og håndverk.
Se Læreplan for steinerskolene på www.steinerskoleforbundet.no

Som lærere må vi forsøke å
oppleve hvert enkelt barn
som en levende verdensgåte.
Rudolf Steiner
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Skolens markeringer av årets rytme
Årstidene og kirkeåret har fra gammel tid gitt opphav til feiringer
og fester som fremdeles er levende i den europeiske folketradisjonen. På steinerskolen har disse en stor plass gjennom måneds- og
årstidsfestene. Festene er viktige byggesteiner i elevens utvikling
og skolegang og skal bidra til å gi skoleåret glede, gjenkjennelse og
rytme. Det at elevene på disse festene viser det de arbeider med
til de andre klassene, styrker den sosiale kompetansen. Festene er
sosiale møtepunkter hvor elever, foresatte og lærere møtes i fellesskap. På de aller fleste festene er nemlig foresatte og familie hjertelig velkommen!

Det er slektskap mellom
sjelen og stjernene.
Henrik Wergeland
Vi har også andre faste arrangementer og begivenheter gjennom
skoleåret. Festene og arrangementene er en del av skolens forebyggende arbeid med det psykososiale miljøet.
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Her er en oversikt over viktige fester og begivenheter i løpet av
skoleåret:
Velkommen til nytt skoleår i salen. 2. klasse ønskes spesielt
velkommen. Medio august.
Høsttakkefest for småklassene hvor 4. klasse er vertskap. De
serverer grøde fra årets grønnsaksavling. Medio september.
St. Mikael-fest er kanskje den mest særegne av våre fester og
hvor motet utfordres. Dette er en stor fest hvor hele skolen
er involvert. Alle er utkledd i middelalderkostyme, festen er
utendørs og strekker seg fra skolestart og ut dagen. 2. klasse slås
til riddere av 10.klasse. Elevene blir utfordret i ulike motsprøver
og alle får deilig eplekake og saft. Slutten av september.
Månedsfest med glimt fra undervisningen.
Medio oktober.
Internasjonal uke og Operasjon Dagsverk (OD).
Medio oktober
Lysfest i mørketiden er en fest for barnetrinnet (1.- 4. klasse) og
familiene. 5. klasse fremfører lyseurytmi. Med lysende lanterner
beveger elevene seg i geometriske former over en mørk scene.
Vi vandrer deretter med våre lysende lanterner ut i skogen etter
mørkets frembrudd. Vi hører fortellinger og synger om den milde og barmhjertige St. Martin. Medio november.
I 9. klasse har elevene en fire ukers hovedfagsperiode med
innøving av et skuespill. De fremfører spillet på julemarkedet.
November.
Julemarkedet går av stabelen siste lørdag før 1. adventshelg.
Dette er et sagnomsust og viktig marked for hele Nesodden.
FAU er ansvarlig arrangør. Kvalitet og omfang er takket være
foreldrenes formidable innsats. Bidrag til markedet kommer fra
elever, foreldre ved steinerbarnehagene og skolen, samt lærere.
Adventsspiralen markerer innledningen til adventstiden. Det
er 1. – 4. klasse som deltar i dette. Mandag ettermiddag/kveld
etter 1. advent.
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Elevene møtes i adventstiden og synger advents- og julesanger
i salen. Hver mandag morgen i desember.
På St. Lucia synger 3. klasse Lucia-sanger, og vandrer med
tente lys og deler ut hjemmebakte lussekatter til alle elever
på skolen.
Ungdomstrinnets nissefest med grøt, sang og underholdning.
Medio desember.
Juleavslutning i salen med opptredener fra klassene. Nest siste
skoledag.
Kristi fødselsspill og hyrdespillet fremføres av lærerkollegiet til
elever og familie. Siste skoledag.
Draumkvedet fremføres av 7. klasse. Januar.
Vinterball for ungdomstrinnet. Januar.
Månedsfest med glimt fra undervisningen. Januar/ februar.
Karneval – en stor fest for hele skolen! Alle som kler seg ut litt
er hjertelig velkomne. Siste fredag før vinterferien; karneval
hele dagen!
Eurytmifestival. 10. klasse fra flere steinerskoler møtes og
viser eurytmi for hverandre. Mars.
Månedsfest med glimt fra undervisningen. Mars.
Påskeavslutning i salen. Siste fredag før påske.
17. mai: Elevene fra 1.- 7. klasse går i barnetoget som starter
på Nesoddtangen barneskole. Etter toget møtes vi på steinerskolen. Her har 4. klasseforeldrene planlagt festen i lang tid og
er ansvarlig for arrangementet på skolen denne festdagen. Alle
familier bringer med en rett til felles koldtbord.
Pinsefest i salen. Fredag i mai/juni.
OL for 6. klassinger på Frogner stadion er en stor sportslig fellesskapsarena der 6. klassinger fra steinerskoler på Østlandet deltar i vennskapelig kappestrid etter de gamle olympiske idealer.
Juni.
10. klasses avslutningsfest med elever og foreldre. Siste skoleuke.
Sommeravslutning i salen der 10. klasseelevene ønskes farvel
og lærere som slutter, takkes av. Siste skoledag.
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Skolefritidsordning (SFO)
SFO er et frivillig tilsyns-, omsorgs- og aktivitetstilbud for elever
fra 1.- 4. klasse.
Våre mål er at SFO skal:
fremme et tydelig verdigrunnlag i tråd med steinerpedagogikken
ha et godt psykososialt miljø
se det enkelte barn og fremme dets utvikling
ha forutsigbare og trygge voksne, som skaper trivsel
For å skape et godt samarbeid ber vi dere foreldre om å
følge rutiner for levering og henting
holde dere oppdatert på informasjon SFO gir
svare innen gitte frister
gi beskjeder om viktige ting til SFO, slik at de ansatte kan
følge opp
gi beskjed om opphold i ferie/fridager slik at SFO kan planlegge god bruk av personalet
SFO mottar ingen offentlig støtte og foreldrebetaling dekker hele
driften. Det er dessverre ingen ordning for redusert foreldrebetaling på SFO. Vi tilbyr halve og hele plasser. Ved halv plass skal barnet være hentet innen kl. 15:15, ved hel plass senest 16:45.
Ved ordinær SFO-plass følges skoleruta med hensyn til fridager
om ikke annet blir informert om. SFO er stengt siste dag før julog sommerferie. Vi tilbyr Morgen-SFO fra 08:00 – 08:30 i ukene
skolen er åpen.
Ferie-SFO tilbys første uke før skolestart, i høstferien, vinterferien
og første uke etter skoleslutt. Dette under forutsetning om at det
er tilstrekkelig antall påmeldte barn.
Påmelding er bindende og gjelder for ett skoleår. Oppsigelsestid er
to måneder, som regnes fra den første i påfølgende måned. Et eget
12

informasjonshefte for SFO gis ved skoleårets begynnelse til alle
som har fått plass. Dette ligger også på skolens nettside.
Om organisasjonen
Rudolf Steinerskolen Nesodden er en stiftelse og er godkjent etter
friskoleloven som et faglig og pedagogisk alternativ. Stiftelsens
formål er å drive Rudolf Steinerskolen Nesodden innenfor friskoleloven og etter godkjente læreplaner, samt etter Rudolf Steiners
pedagogiske impulser og idégrunnlag. Stiftelsen eier skolens grunn
og bygninger og driver skolefritidsordningen (SFO). Skolens styre
er skoleeier og er skolens øverste organ.
Daglig leder ansettes av styret og står ansvarlig for den daglige
driften av skolen. Skolen er organisert i tre seksjoner; barne-,
mellom- og ungdomstrinnseksjon. En seksjonsleder er ansvarlig
for hver av disse og er også den pedagogiske leder for seksjonen.
SFO er en del av barnetrinnseksjonen.
Skolens undervisningspersonale møtes to ganger i uken; tirsdager
seksjonsvis og torsdager felles. De felles kollegiemøtene er delt i
tre deler; pedagogisk studium, kunstnerisk fordypning og praktisk
del. SFO-ansatte har ukentlige møter på tirsdager.
Skolepenger
Skolen mottar statlig støtte og står under tilsyn av offentlige myndigheter. Den statlige støtten dekker 85 % av skoledriften. I tillegg
må foreldre betale skolepenger. Skolepengene betales månedlig i
11 mnd. pr år. Det foretas årlig prisjustering av skolepenger. Det er
styret som fastsetter satsene og justering skjer f.o.m. 1. mars hvert år.
Ved aksept av skoleplass inngås en økonomisk kontrakt mellom
skolen og foresatte. Skolen har ordning for redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Mer informasjon om dette er
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å finne på skolens hjemmeside. Oppsigelse av skoleplass må skje
skriftlig med én måneds varsel.
Elevråd
Alle skoler med elever på 5.–10. årstrinn er pålagt å ha et elevråd.
Elevrådet skal fremme interessene til elevene på skolen og arbeide
for å skape et godt lærings- og skolemiljø. Alle elever har rett til å
medvirke på skolen. På vår skole har vi elevråd på mellomtrinn og
på ungdomstrinn.
Foreldreforeningen
Alle skoler skal ha et foreldreråd bestående av alle foresatte ved
skolen. Rådet har rett til medvirkning. Hos oss er dette rådet
organisert som en forening: Foreldreforeningen Rudolf Steinerskolen Nesodden, og alle foresatte er automatisk medlemmer
av denne så lenge de har barn ved skolen. Foreningen har også et
kollektivt medlemskap i Steinerskolenes Foreldreforbund, som
bidrar til å organisere foreldrearbeidet ved Steinerskolene, og som
kan yte råd og bistand i enkeltsaker.
Klasseromsvask
Lærer og foreldre hjelper hverandre med grundig rydding og vask
av klasserommet før sommerferien starter. Det henges opp en liste
over de ulike oppgavene på døren til hvert klasserom.
Elevenes psykososiale miljø
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer
helse, trivsel og læring. Vi legger stor vekt på å skape trygghet, trivsel og forutsigbarhet for elevene. Elevsamtaler, utviklingssamtaler
og trivselsundersøkelser i alle klasser er viktige tiltak hvor vi kan
avdekke hvorvidt læringsmiljøet oppleves som trygt og om elevene
trives. Vi har utarbeidet «Plan for et trygt og godt skolemiljø»
som bl.a. inneholder retningslinjer for hvordan vi skal opptre i
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ulike situasjoner der en elev ikke har det bra, f.eks. ved mobbing.
Skolens mange fester og arrangementer på tvers av klasser, i og
utenfor klasserommet, bidrar til å styrke vennskap og fellesskap, og
dermed også den sosiale kompetansen hos elevene.
Når det gjelder retten til et trygt og godt psykososialt skolemiljø,
har skolen en aktivitetsplikt:
Alle som arbeider ved skolen har plikt til å følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø og skal gripe inn mot krenking
som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er
mulig. Alle som arbeider ved skolen har en plikt til å varsle daglig
leder dersom de får mistanke om, eller kjennskap til, at en elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø. Ved mistanke om, eller kjennskap
til, at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og
godt, eller undersøkelser viser dette, skal skolen søke å finne egnede
tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.
Dersom eleven eller den foresatte mener at skolen ikke har gjort
nok for å stoppe krenkelsene kan de melde saken til Fylkesmannen. Før en slik klage sendes, må foresatte ha tatt opp saken med
daglig leder og det må ha gått minst én uke fra de tok opp saken.
Trivselsprogrammet
Med Trivselsprogrammet legger trivselsledere fra 4.-7. klasse til
rette for variert sosial aktivitet i friminuttene. Trivselslederne får
opplæring på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet.
Elevene organiserer og leder leker i storefri, og har et ansvar for å
inkludere alle elever som ønsker å være med. De er også oppmerksomme dersom de ser elever som går alene, og vil invitere dem
med inn i leken. Målet med Trivselsprogrammet er å gi økt trivsel
og mer variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap og å forebygge konflikter og mobbing.
Les mer på www.trivselsleder.no.
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Ordensreglement for Rudolf
Steinerskolen Nesodden
Jf. Lov om frittståande skolar (friskolelova)
§§ 3 – 9, 3 – 10 og §3-3
§ 1 Formål
Ved Rudolf Steinerskolen Nesodden ønsker foreldre, lærere og
elever å arbeide for et trygt og inkluderende skolemiljø for alle.
Formålet med ordensreglementet er å bidra til utvikling av sosiale ferdigheter. Vi ønsker en skole preget av samarbeid, trivsel,
engasjement, respekt og medansvar. Skolen skal legge til rette for
elevmedvirkning etter opplæringsloven med forskrifter. Reglementet skal fremme dannelse, gode arbeidsvaner, god orden og
skal gi elevene de beste mulighetene for læring og utvikling.
§ 2 Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for alle elever ved Rudolf Steinerskolen Nesodden når skolen har ansvar for elevene. Skoletiden regnes
fra kl. 08.00 til 15.30.
Ordensreglementet gjelder i alle undervisningslokaler og fellesrom, på skolens utearealer, i nærområdet og ved turer og andre
arrangementer i skolens regi.
Ordensreglementet kan også komme til anvendelse på tider da
skolen ikke har ansvar for elevene. Dette forutsetter at oppførselen
har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder skolevei. Eventuelle tiltak knyttet til hendelser utenfor skoletid forutsetter at skolen gjøres kjent med brudd på reglementet.
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§ 3 Elevenes rettigheter
Eleven har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø jf. oppll. § 9 A-2. Skolen har plikt til å handle i henhold til aktivitetsplikten, slik at elevens rett blir oppfylt.
Skolens aktivitetsplikt er delt i fem handlingsplikter. Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de
får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og
godt skolemiljø. Skolen har plikt til å undersøke og sette inn egnede
tiltak som sørger for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.
Foreldre som er involvert, skal underrettes om tiltaksplanen og
ha anledning til å uttale seg om denne. Foreldre skal underrettes
om fremdrift og evaluering. Dette er en forutsetning for at de skal
kunne ivareta elevenes rettigheter, eventuelt gjennom den rett de
har til å melde saken til Fylkesmannen.
Daglig leder har det overordnede ansvar for at det blir laget en
plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på
skolen. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.
§ 4 Elevens plikter
Elevene plikter å følge reglene for atferd, og gjennom det bidra til
et trygt sosialt miljø for alle på skolen. De plikter å følge ordensreglene og bidra til et godt arbeidsmiljø i alle timer.
Ved skade eller skadeverk kan eleven etter avtale med foresatte
pålegges å rydde opp eller utbedre skader, dersom de har forutsetninger for det, og arbeidet står i rimelig forhold til skaden. I tillegg
kan foreldre bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven
§ 1-2 for inntil 5.000 kr. Skolebøker er erstatningspliktig hvis de
ødelegges, eller ikke blir innlevert ved skoleårets slutt.
Eleven har ansvar for egne gjenstander. Skolen erstatter ikke klær
og andre verdisaker som blir ødelagt, mistet eller stjålet i skoletiden, da elevene bringer dette med seg på eget ansvar.
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§ 5 Regler for orden
Elevene skal
møte presis til timene
møte forberedt til undervisningen
ha med nødvendig utstyr
gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
holde skolens områder rent og ryddig ute og inne
dokumentere fravær med skriftlig melding fra foreldrene
§ 6 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel. Det vil si
behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i
skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn eller seksuell orientering mm
være tilstede i undervisningen
bidra til et godt læringsmiljø i alle klassens timer
rette seg etter beskjeder og henstillinger fra skolens ansatte
følge skolens regler for melding av fravær
ta godt vare på skolens eiendeler
respektere at Rudolf Steinerskolen Nesodden er en mobilfri
skole, mobilen skal være avslått og ligge i sekken i hele skolens
åpningstid eller i skolens mobilhotell
Det vil ikke bli ansett som god oppførsel dersom en elev
banner eller bruker grovt språkbruk
mobber eller på andre måter krenker andre fysisk, verbalt eller
digitalt
er voldelig eller kommer med trusler mot andre
har med eller bruker røyk eller snus
har med, bruker eller er påvirket av alkohol og andre rusmidler
har med kniv, våpen, våpenetterligninger eller andre farlige
gjenstander på skolens område eller under skolens arrangementer
fusker eller forsøker å fuske under prøver eller ved innleveringer
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Dersom elever gjentatte ganger bryter ordensreglene kan det være
aktuelt med rådgivning hos sosiallærer, spesialpedagogiske tiltak
og skolemekling, der eleven blir hørt. Slike tiltak skal ha til hensikt å komme frem til hvorfor eleven har brutt ordensreglene og
forhindre slike hendelser i fremtiden.
§ 7 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel
Muntlig påtale fra lærer eller andre ansatte på skolen.
1. Skriftlig melding til og/eller muntlig kontakt med elevens
foresatte.
2. Anmerkning (gjelder for ungdomstrinnet)
3. Nedsatt vurdering i orden og oppførsel på ungdomstrinnet
4. Beslaglegning av ulovlige gjenstander.
5. Oppmøte på skolen utenom skoletid for å utbedre skader eller
forsøpling eleven er ansvarlig for
6. Innvisning fra friminutt 1 – 3 dager. Lærer tar avgjørelsen om
dette sammen med seksjonsleder. Foresatte får melding om
innvisningen.
7. Bortvisning fra undervisningen i enkelte timer eller for resten
av dagen for elever på 1.-7. trinn jf friskoleloven § 3-10.
8. Bortvisning i 1 – 3 dager – i særskilte tilfeller på 8.-10.trinn
(friskoleloven. § 3-10). Følgende brudd på ordensreglementet
fører umiddelbart til bortvisning og nedsatt vurdering i
oppførsel.
a) Bruk eller besittelse av våpen
b) Bruk eller besittelse av rusmidler
c) Voldsbruk, skade på medmennesker
d) Grov og uakseptabel oppførsel
9. Midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)
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§ 8 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner
Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler
Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på forsvarlig grunnlag
Før det treffes avgjørelser om sanksjoner skal eleven ha fått
mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen og fremme sin side av saken
Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning
skal begrunnelsen gis skriftlig)
Før avgjørelse om bortvisning skal skolen ha vurdert om det er
mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak
Foresatte til elever i 1.-7. klasse skal alltid varsles før det blir
satt i verk bortvisning i løpet av dagen
Sanksjonen i punktene 9 og 10 over er å anse som enkeltvedtak og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.
§ 9 Ikrafttredelse
Virkningsdato 20.08.2019
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Vurdering
Alle elever har rett til å få jevnlig underveisvurdering og en slutt
vurdering når det nærmer seg slutten av opplæringen i faget.
Vurderingen underveis skal bidra til å fremme elevenes læring og
skal gi grunnlag for tilpasset opplæring. Sluttvurderingen skal gi
informasjon om nivået til eleven ved avslutningen av opplæringen
i faget. Elevene skal gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver
og nasjonale prøver.
Fra 8. klasse har alle elever rett til å få skriftlig halvårsvurderingen
i fag, orden og oppførsel. Sluttvurdering gis ved avslutning av 10.
klasse. I tillegg til en fagoversikt inneholder sluttvurderingen en
oppsummering av elevens kunnskaper og ferdigheter sett i forhold
til kompetansemålene, fravær, samt en vurdering av orden og opp
førsel.
Elever og foresatte har klagerett på skriftlige vurderinger. Klagefristen er ti dager. Vurderinger kan påklages dersom en mener at
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noe er uriktig eller utelatt. Klagen må være skriftlig, begrunnet og
undertegnet av elev og foresatte. Brevet sendes skolen eller leveres
på kontoret. Det vil bli gitt et skriftlig svar når klagen er behandlet,
og eventuelt en korrigert vurdering i faget. Behandlingen kan føre
til at vurderingen blir stående, eller blir endret til gunst eller ugunst
for klageren. Avgjørelsen skal begrunnes. Den er endelig og kan
ikke klages på. Klage på prosedyre kan rettes til Fylkesmannen.
Alle steinerskolene har lokale avtaler med fylkeskommunene om
ordninger som etter 10. klasse sikrer elevene adgang til å søke offentlige videregående skoler på lik linje med andre elever.
Fravær
Grunnskoleutdanningen i Norge er organisert som en tiårig skole
med 190 skoledager per år. Elevene har møteplikt til alle timer på
alle årstrinn. Foreldre har ansvaret for at barnet får den grunnskoleopplæringen han/hun har plikt og rett til. Fravær er bare tillatt
dersom eleven er syk eller har fått innvilget permisjon av skolen.
Dersom barnet har fravær pga sykdom, skal forelder melde fra
skriftlig til klasselærer.
Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæringen i inntil to uker.
Søknad om permisjon inntil tre dager sendes til klasselærer. For lengre permisjoner, må søknaden sendes til daglig leder. Forutsetningen
for innvilgelse er at det er forsvarlig å gi eleven fri. Om det er forsvarlig eller ikke, kan for eksempel komme an på om eleven har høyt
fravær fra før. Det henstilles til at reiser legges til skolens ferier. Ved
permisjon er det foreldre som har ansvaret for tapt undervisning.
Dersom man ønsker å ta eleven ut av skolen mer enn to uker, medfører dette at eleven meldes ut av skolen og flyttemelding sendes
elevens hjemkommune.
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Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på
vitnemålet. For inntil ti skoledager per skoleår kan en elev likevel
kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare
dersom fraværet kommer av helsegrunner som er dokumentert ved
legeerklæring, eller at skolen har godkjent permisjon.
Når elever har stort fravær, kan det føre til at læreren ikke får et
tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Dette kan for eksempel innebære
at eleven ikke får vitnemål i faget. Eleven og foreldrene skal varsles
dersom det er tvil om eleven kan få avsluttende vitnemål.
Ved langtidssykdom hos elever samarbeider skole, foreldre, lege og
evt. andre instanser for å legge til rette for skolearbeidet. Hjemmeundervisning kan være aktuelt.
Fravær som går ut over ti skoledager pr. semester ansees som høyt.
I slike tilfeller vil foreldre innkalles til samtale, evt. sammen med
helsesøster, slik at vi kan finne en plan for å sikre tilstedeværelse på
skolen.
Spesialpedagogikk og tilrettelegging
Skolen har plikt til å tilpasse opplæringen slik at alle elever får
faglige utfordringer og får brukt sine evner og forutsetninger.
Tilpasset opplæring betyr at man tar hensyn til at barn og unge
lærer på forskjellige måter og i ulikt tempo. Realistiske krav og
forventninger på den ene siden, og nok utfordringer på den andre
siden, slik at elevene alltid har noe å strekke seg etter.
Tidlig innsats handler om at skolen legger til rette for at alle elever
blir inkludert tidlig i gode læringsprosesser. På 1. - 4. trinn sørger
skolen for at elever som står i fare for å bli hengende etter i lesing,
skriving eller regning, raskt får egnet intensivopplæring slik at forventet progresjon blir nådd.
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Dersom barnet ditt ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har han eller hun rett til
spesialundervisning. Skolen har ansvaret for å vurdere om eleven
trenger spesialundervisning. Som forelder kan du selv ta initiativ
og kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om
barnet ditt trenger spesialundervisning.
Skolen ber den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) om å
utarbeide en sakkyndig vurdering. Denne vurderingen skal vise
om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud skolen bør gi, og i hvilket omfang. Før vi ber om en
vurdering, skal du som forelder samtykke. Du skal også samtykke
før spesialundervisningen blir satt i gang.
Dersom den sakkyndige vurderingen viser at eleven har behov for
spesialundervisning, fattes enkeltvedtak. Dette gjøres av kommunen. Tilbud om spesialundervisning skal, så langt som mulig,
utarbeides sammen med eleven og deg som forelder, og det skal
legges stor vekt på deres syn. Skolen utarbeider en individuell opplæringsplan (IOP) som viser mål for og innholdet i opplæringen
og hvordan den skal drives. Du som er forelder skal få informasjon
underveis om hvordan spesialundervisningen går. En gang i året
lager skolen en skriftlig oversikt over opplæringen eleven har fått,
og en vurdering av utviklingen til eleven.
Ved skolen har vi spesialpedagoger som er tilknyttet de ulike
seksjonene og som er faglig ansvarlig for det spesialpedagogiske
arbeidet. Skolen jobber tett med PPT og andre offentlige kompetansesentra for å få faglig ekspertise og gjøre gode vurderinger
og tilrettelegginger.
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De vise og barna leker seg til
det som i himlen er gjemt
Karin Boye
Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten skal, i et tverrfaglig samarbeid, bidra til å
skape et godt oppvekstmiljø, og fremme god helse blant barn og
unge. Tjenesten består av helsesykepleier (tidl. helsesøster), fysioterapeut, ergoterapeut, og skolelege. Helsesykepleier er på skolen
mandager og fredager. Hun kan formidle kontakt med de andre
faggruppene, inkludert PHBU (Psykisk Helse for Barn og Unge),
og evt. til ruskonsulent. For mer informasjon om tjenestene, - se
kommunens hjemmeside.
Legemiddelhåndtering
Medisinering er i utgangspunktet foresattes ansvar. Dersom det er
nødvendig med medisinering av elever i skoletiden, har skolen et
ansvar for at dette gjennomføres. Det gjøres individuelle avtaler
mellom foreldre og daglig leder. Dette gjelder også smertestillende
tabletter. Foreldre har ansvaret for å gi personalet den tilstrekkelige opplæring. Det må gjøres egne avtaler om evt. medisinering
på SFO og vi vil forsøke å legge til rette så godt som mulig.
Alvorlige allergier
Noen elever har alvorlige allergier og dette er det nødvendig å ta
hensyn til. Som forelder er det viktig at du informerer skolen om
dette. Ved matallergi må legeerklæring fremlegges.
Skademelding og forsikring
Skolen har ansvar for at elevene har ulykkesforsikring. Denne gir
eleven dekning for skade som skjer på skolen i skoletiden, på vei
mellom hjem og skole, under transport, skoleturer, idrettsdager,
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leirskoler og lignende som skolen er ansvarlig for. Forsikringen
skal dekke nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved
død eller varig medisinsk invaliditet, i den grad slike ytelser ikke
er dekt etter folketrygdloven. Eleven er ikke forsikret for tap eller
skade på eiendeler. Er turen arrangert og gjennomført av foreldrene er ikke skolen ansvarlig og foreldrene må selv sørge for at barna er dekket av forsikring.
Når en elev har skadet seg på skoleveien eller i skoletiden skal
skolen fylle ut et skademeldingsskjema. Dette for å ha dokumentasjon ved evt. senskader.
Erstatningsansvar
Elever kan bli stilt til ansvar for skader forårsaket på andres eiendeler eller eiendom.
Reisevirksomhet i skolens regi
I løpet av skolegangen arrangeres ulike skoleturer. Turene er en del
av skolens pedagogiske plan og skal bidra til:
nye kunnskaper og ferdigheter hos elevene
å pleie fellesskapet i klassen
at den enkelte elev får nye utfordringer og mulighet for
egenutvikling
1. - 3. klasse
Skogsturer, ski- og skøyteturer i nærområdet.
4. klasse
Tur til gruvene i Kongsberg, gårdsbesøk og til skogmuseet i Elverum.
5. klasse
Sykkeltur og turer i lokalmiljøet for å lære om Nesoddens geografi og
kulturhistorie. En av turene med overnatting. Tur til Vikingskipene.
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6. klasse
Skiturer og alpindag i Brattbakken
7. klasse
Leirskoletur til Soleggen på høsten, skiturer, alpindag i Brattbakken, tur til Bygdøy folkemuseum i forbindelse med middelalderens historie, feltspatgruvene på Spro.
8. klasse
Skidag og skiturer.
En ukes telt- og kanotur til Dalsland i Sverige på våren.
9. klasse
Skidag og skiturer.
10. klasse
Skidag og ekskursjon til Oscarsborg. Klassetur på slutten av
skoleåret.
Finansiering av klasseturer
De fleste reiseutgifter i forbindelse med ekskursjoner og pedagogiske klasseturer dekkes av skolen etter prinsippet om billigste reisemåte. 10. klasses tur forutsetter økonomisk bidrag fra foreldre.
Sikkerhet på turer
Vanligvis skal det regnes én voksen pr påbegynte gruppe på 15
elever. Ved overnatting skal det alltid være minst 2 voksne.
Ved turer som inkluderer bading, skal det være én voksen med
godkjent livredningsprøve pr 15 elev. På sykkelturer, aktivitet på
skøytebanen eller i alpinbakken, skal elever bruke hjelm. Det er
foreldres ansvar å påse at eleven har det utstyret som trengs til gym
og friluftsaktiviteter.
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Sosiallærer
Sosiallærere er lærere ved skolen som har et spesielt ansvar for å
skape et godt miljø blant elevene. Sosiallærerne vil også kunne
være samtalepartnere for enkeltelever eller grupper av elever for å
hjelpe dem til å finne seg til rette på skolen. Sosiallærerne kan også
hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle forhold på
skolen og informere om andre rådgivningsinstanser. Sosiallærerne
har taushetsplikt.
Rådgiver
En rådgiver hjelper ungdomsskoleelevene ved valg av videre utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Rådgiveren skal hjelpe elevene
til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger.
Dette skal gi elevene selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode
utdannings- og yrkesvalg. Rådgiver har ansvaret for å følge opp
elevene og sjekke at søknader om opptak til videregående skoler
blir sendt innen fristen.
Undervisningsmateriell som foresatte må bekoste
2.+ 3. klasse: påfyll av bivoksfarger, rød/blå-blyant, pentaton 		
		fløyte
4. klasse:
påfyll av bivoksfarger til stort skrin + rød/		
		blå-blyant, C-fløyte
5. klasse:
fyllepenn og patroner
7. klasse:
passer, lang linjal, vinkelmåler
8. klasse:
ordbok, gråblyanter til tegning
10. klasse:
nynorsk ordliste
Alle klasser:
Lyrafarger, skrivesaker og utstyr til
		
matematikkundervisningen, ski, skøyter, sykkel, 		
		
hjelm og kroppsøvingsutstyr for utegym.
Mye av materiellet kan kjøpes på kontoret.
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Skoleskyss
Elever har rett til gratis skyss dersom
de går i 1. klasse og bor minst 2 km fra skolen
de går i 2. – 10. klasse og bor minst 4 km fra skolen
skolevegen er særlig farlig eller vanskelig, uavhengig av hvor
lang skolevegen er
de må reise med båt
Elever med funksjonshemminger har rett til gratis skyss til og fra
skolen og SFO dersom de trenger det, uavhengig av avstanden.
Disse elevene får reisekort som kan brukes på skoleveien fram til
kl 16.00. Busskortet innvilges av Ruter og hentes på skolens kontor. Det første kortet er gratis. Hvis kortet mistes eller blir ødelagt,
koster nytt kort kr 50,-.
Mat, drikke og kantine
Ungdomstrinnet har som regel tilgang til kantine tre dager i uken.
10. klasse har anledning til å gå utenfor skolens område og kan
handle på butikken i skoletiden. Skolen oppfordrer for øvrig til
sunne og tilstrekkelig store matpakker.
Foreldre kan bestille melk, juice, yoghurt fra skolelyst.no. Dette
leveres til skolen og den enkelte klasse og elev. Tilbudet gjelder for
2. – 7. klasse.
Foreldrerollen
Å være steinerskoleforelder er å være en aktiv forelder i barnas
skolehverdag. Et godt forhold mellom skole og hjem og mellom
foreldrene er av stor betydning for de sosiale relasjonene i klassen.
Det skal være litt morsomt å være forelder ved en steinerskole.
Steinerskolen er en kulturinstitusjon som man kan bidra inn i og
glede seg over! Gjennom å delta og bidra til skolens og klassens
egne arrangementer og tradisjoner legger vi grunnen for at både
barn og voksne får givende år ved skolen.
Skolens Foreldreforening har årsmøte én gang i året på våren.
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Saker som behandles er regnskap, evt. vedtektsendringer, valg av
styremedlemmer til stiftelsens styre og andre innmeldte saker.
Hver foresatt har én stemme, uavhengig av antall barn. Årsmøtet
kombineres gjerne med en temakveld. Foreningens vedtekter
finnes under FAU-fanen på nettsiden.
Den praktiske organiseringen av foreldrearbeidet gjøres av
foreningens styre, som gjerne benevnes FAU (Foreldreforeningens
arbeidsutvalg). Hver klasse velger en FAU-representant. Klassekontakten fungerer som vararepresentant, og har også møterett i
FAU-møtene. FAU konstituerer seg selv i begynnelsen av skoleåret
ved å velge sekretær, leder og nestleder. FAU møter med en observatør i stiftelsens styre. Denne, vanligvis FAU-leder, har en viktig
rolle i å formidle foreldreperspektiver i styret, men også den andre
veien: informere FAU om saker som behandles i styret.
FAU-møtene avholdes månedlig, og en representant fra skolens
ledelse deltar vanligvis i deler av møtet. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø
er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og
bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.
Mellom møtene har skole- og FAU-ledelsen dialog om aktuelle
saker og forbereder sakslisten. Av og til jobbes det i utvalg og
komiteer sammensatt av FAU-representanter, ledelse og lærere.
FAU´s arrangementer
FAU gjennomfører mange faste og ekstraordinære arrangementer. Her følger en kort beskrivelse av de viktigste faste arrangementene.
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Julemarkedet
går av stabelen siste lørdag før 1. adventshelg. Julemarkedet er skolens utstillingsvindu mot lokalsamfunnet. Det er et tradisjonsrikt
og velorganisert arrangement som innbringer betydelige midler
som fordeles av FAU til gode formål etter søknad fra skolen, elevene og lærerne. Foreldre fra steinerbarnehagene bidrar i dugnads
arbeidet og en del av inntektene overføres derfor til barnehagene.
Hver klasse har to julemarkedsrepresentanter som organiserer
klassenes arbeid fra tidlig på høsten. Foresatte med flere barn på
skolen følger vanligvis klassen til det barnet de står på vaskelisten
til. Mange ser julemarkedsforberedelsene som en god mulighet
både til å sosialisere og bli kjent med andre foreldre, og til å drive
kreativt arbeid. Julemarkedskomiteen har utfyllende opplysninger
og forslag til produkter på nettsiden.
Rudolfs Diner
ble startet våren 2017 som et møtepunkt for oss som er tilknyttet
skolen; et månedlig treff der man kan få et velsmakende, sunt og
rimelig måltid i godt selskap. Som dessert tilbys ofte et foredrag
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eller et kulturelt arrangement under overskriften Rudolfs Culture
Club. Menyen kunngjøres i god tid i Fredagsbladet og på Facebooksiden til FAU.
Dugnad
arrangeres hver vår og høst av FAU og skolens vaktmester og
innebærer enkelt vedlikehold, rydding med mer. Et alternativ til
å delta på dugnad er at foreldre tilbyr annet arbeid/tjenester som
skolen har behov for. Dette etter evner, tid og lyst.
17. mai
er dugnadsoppgaven 4. klasseforeldrene har hvert år. Basert på
detaljerte overleveringer fra fjorårsarrangørene, starter man tidlig
på våren å planlegge underholdningsprogram, arbeidsfordeling
og innkjøp. Med hjemmelagede bidrag til koldtbordet og mange
lokale kulturkrefter blant foreldre, lærere og elever, er det alltid en
opplevelsesrik dag.
Foreldrerepresentanter
Hver klasse skal til enhver tid ha to foreldrerepresentanter:
FAU-representanten og klassekontakten. Disse velges for to år av
gangen, men helst skiftevis, slik at de ikke byttes ut samtidig. (For
å komme i rett fase kan klassekontakten velges for ett år første
gang). Valg av representanter skal fortrinnsvis skje på siste foreldremøte før sommerferien, for at en skal være operative i begynnelsen av skoleåret. Valg bør forberedes på forhånd ved å spørre
aktuelle kandidater. Gjennomføring av valget skal være skriftlig
dersom noen ber om det.
De to foreldrerepresentantene er vara for hverandre, og bør samarbeide noe om sine respektive oppgaver, slik at de også kan danne et
«team» som lettere kan ta tak i oppgavene sammen, eller har hverandre å støtte seg til. Hovedoppgavene for de to rollene er som følger:
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Klassekontakten:
Være bindeledd mellom foreldregruppen og klasselærer
Å ha ansvar for at det settes i gang sosiale aktiviteter i klassen
utenom skoletid
Å informere klasselærer om viktige klassesaker fra klassens
foreldre
Å ha ansvar for å forberede foreldremøter sammen med
klasselærer
Organisere valg av nye foreldre- og julemarkedsrepresentanter
Delegere ansvarsoppgaver i forbindelse med klassens arrangementer
FAU-representanten:
Være bindeledd mellom foreldregruppen og FAU
Å delta aktivt i FAU
Å informere klassens foreldre om saker fra FAU
Å bringe saker fra klassens foreldre inn i FAU
Å informere foreldre om foreldreforeningens organisering og
instanser som: Ombudet for Steinerskolene, Steinerskolenes
foreldreforbund, Steinerskoleforbundet, Tidsskriftet Steinerskolen og lignende.
Klassekasserer
De fleste klasser har en klassekasse som brukes til ulike sosiale
formål. En kasserer som forvalter den, bør velges. Vær oppmerksom på at bidrag til en slik kasse ikke kan pålegges noen, og må
skje på frivillig basis.
Julemarkedsrepresentanter
En julemarkedsrepresentant er skoleklassens eller barnehage
avdelingens representant i julemarkedskomiteen. Komiteen er
ansvarlig for gjennomføringen av julemarkedet.
Det bør være minst to representanter fra hver klasse/avdeling som
velges for minst to år av gangen. Det er fint om man får til en over33

lapping slik at det alltid er én representant som har vært med før.
Julemarkedsrepresentantene er ansvarlig for å komme på
komitemøtene, organisere klassens/avdelingens fellesproduksjon, koordinere vakter til vaktlistegruppen, innsamling av
loddpremier for sin klasse/avdeling. En av premiene skal være
fra fellesproduksjon, den andre samles inn fra klassens/avdelingens foreldre. Julemarkedsrepresentanten skal også være litt ekstra tilstede under rigging og på markedsdagen. Representantene i
hver klasse/avdeling fordeler arbeidsoppgaver seg imellom.
Det er fem julemarkedsmøter (kan fordeles mellom representantene). Det er viktig at minst en av klassens/avdelingens representanter møter opp. Fire møter holdes på mandager i skolens foaje kl.
19.00-20.30 i uke; 38, 42, 44 og 46. Siste og femte møte er en evaluering og holdes samme dag som markedet, etter nedrigg ca kl 18.30.
Ansatte ved skolen som også er forelder ved skolen, kan ikke
påta seg verv som klasserepresentant, FAU-representant eller julemarkedsrepresentant.
Kommunikasjon og medvirkning
Som skole ønsker vi å ha en åpen og god dialog og bestreber oss på et
konstruktivt og tillitsfullt samarbeid mellom hjem og skole. Foreldre
og elever skal oppleve å få svar på det de lurer på og få den informasjonen de trenger knyttet til elevens skolegang.
Som forelder har du rett på medvirkning. Skolen plikter å informere,
involvere og lytte ut foreldre, og være pådriver for at samarbeidet
skal finne sted. Medvirkning skal derimot ikke gå på bekostning av
skolens rett til å ta avgjørelser. Skolen har ansvar for å bygge en helhet som ivaretar mange hensyn. Samtidig er det mange forhold som
setter rammer for virksomheten og for hva det er mulig å få til.
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Kontakt mellom skole og hjem
Hjem og skole er gjensidig avhengige av hverandre og skal arbeide
sammen med de fellesoppgavene som er knyttet til barn og unges
læring og utvikling.
Som skole har vi ansvar for å holde kontakt med dere foreldre.
Vi skal sørge for at du som forelder har tilstrekkelig informasjon
om elevens læring og trivsel. Som forelder kan du alltid kontakte
skolen om barnas skolegang eller skolearbeidet. Din hovedkontakt
når det gjelder ditt barn, er klasselærer. Klasselærer kan kontaktes
pr telefon i arbeidstiden; 08:00 – 16:00. Utover dette, benyttes
mail. I tilfeller der man av en eller annen grunn ikke kan kontakte
klasselærer direkte, skal seksjonsleder kontaktes.
Minst to ganger i året skal foreldre ha en planlagt og strukturert
utviklingssamtale med elevens klasselærer, gjerne sammen med
eleven. Samtalen skal dreie seg om elevens faglige og sosiale læring
og utvikling, og skal avsluttes med en oppsummering der dere blir
enige om hva det skal legges vekt på i tiden fremover.
Foreldre har krav på skriftlig varsling dersom det er fare for at det
ikke er grunnlag for vurdering i fag, orden og adferd. Foreldre skal
også varsling dersom det er fare for at eleven kan få karakteren
nokså godt eller lite godt i orden eller adferd.
Generell informasjon fra skolen til foreldre sendes via Fredagsbladet, som kommer ut en gang i uken. Her finner du også informasjon fra FAU og skolens styre.
Hvert år ved skolestart gir skolen ut en kalender. Kalenderen har
informasjon om datoer for årstidsfester, foreldremøter, styremøter,
fridager, plandager og FAU-møter. Foreldrehåndboken gis i papirutgave til førsteklasseforeldre, og ligger også på nettsiden.
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Varsomhet ved bruk av e-post i kommunikasjon
Vi ber foresatte om å følge disse rådene ved henvende til skolen:
Bruk alltid lærers skole-e-postadresse, som regel fornavn.etternavn@steinerskolen.no. Ikke benytt lærerens private e-post.
Send ikke sensitive opplysninger til skolen på e-post. Eksempler på
sensitive opplysninger:
informasjon om sykdom og diagnoser
informasjon om elevenes sosiale ferdigheter, atferdsmønstre
og kommunikasjonsevner.
opplysninger om private familie- eller hjemmeforhold (slike
opplysninger trenger ikke alltid å være sensitive, men de bør
likevel behandles med varsomhet). Omtal aldri elever eller
andre med fullt navn. Anonymiser, og bruk for eksempel begrepene sønn/datter/elev/foresatt.
Vær spesielt oppmerksom på “tråder” dvs. lange e-postdialoger som
ikke er umiddelbart synlige i lesefeltet. Vurder alltid å opprette en
ny e-post ved svar, da unngår du at opplysninger kan komme på
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avveie. Tenk igjennom tone og ordbruk når du skriver en epost.
Bruk helst foreldremøtene til å diskutere aktuelle saker. Vi ønsker
gode dialoger i egnet fora. Meningsutvekslinger pr epost kan lett
misforstås.
Meld fra til klasselærer eller klassekontakt dersom du har saker du
vil ta opp på møtene.
Foreldremøter
Foreldremøter er viktige møtepunkter mellom hjem og skole. Her
gis et blikk inn i klassens liv. Det gjennomgås relevante pedagogiske tema, f.eks. ift. barnets utvikling. Det arrangeres som regel
fire foreldremøter pr. skoleår.
Hva gjør jeg dersom jeg ikke er fornøyd?
Vi vil gjerne at du tar kontakt dersom det er noe du ikke er
fornøyd med. Vi vil forsøke – i den grad det lar seg gjøre – å se på
forbedringsmuligheter.
Det er klagerett på alle vedtak som skolen gjør og som gjelder
elevene sine rettigheter, for eksempel vedtak om eleven sitt fysiske
skolemiljø, sluttvurderinger, bortvising av en elev, spesialundervisning, skyss eller permisjoner. Klagen bør være skriftlig. Du bør
grunngi klagen samtidig med at du nevner hva slags endring du
ønsker.
Fylkesmannen i Oslo og Viken er klageinstans, men klagen skal
sendes til den som har gjort vedtaket. Dette er som regel skolen
v/daglig leder. Klagefristen er tre uker. Har du flere spørsmål om
hvordan du skal gå fram for å klage, kan du henvende deg til daglig
leder.
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Vi etterstreber gode prosesser for å finne de beste løsninger og vil
gjerne at konflikter løses på lavest mulig nivå.
Din hovedkontakt når det gjelder ditt barn er klasselærer. I tilfeller
der man av en eller annen grunn ikke kan kontakte klasselærer
direkte, skal seksjonsleder kontaktes.
Klassekontakt kan være aktuell samtalepartner ved behov.
Steinerskolenes foreldreforbund kan bidra med gode tips og råd.
Steinerskolene har en ombudsordning som kan benyttes dersom
konflikter ikke kan løses lokalt, eller dersom foreldre ønsker dette.
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