Foreldregrupper:
Hei, i Fau ønsker vi at alle foresatte skal få bidra med sine kunnskaper og talenter til skolens og
barnas beste, vi har derfor valgt å dele oss inn i forskjellige grupper med forskjellige ansvarsområder.
For å fordele oppgavene ble vi enige om at alle foresatte skal velge en gruppe de deltar på. Under
følger informasjon om de forskjellige gruppene. Gruppene er: Dugnadsgruppe, 17. Mai gruppe,
Sommerfest gruppe og Julemarkedsgruppe.
Jeg velger gruppe: ________________________
Navnet mitt: _____________________________
Har du spørsmål kan jeg kontaktes på epost til: gjennomsnittsmannen@hotmail.no
Vennlig hilsen
Mikael Larsen
Fau leder

Formålet med dugnadsgruppen:
Dugnadsgruppen skal planlegge og legge til rette for fellesdugnader.
Fleksibilitet:
Vi ser for oss at Dugnadsgruppens leder holder kontakt med skolens ledelse så vi kan bidra der det er
behov. På denne måten ønsker vi en fleksibilitet hvor mindre oppgaver som ikke behøver en hel
dugnad også kan gjennomføres på en smidig og effektiv måte.
Dugnader:
Vi ser for oss to dugnader i skoleåret;
En dugnad på høsten, gjerne i forbindelse med forberedelser til Juleavslutning samt Julemarked.
En dugnad på våren, gjerne før 17. Mai og Vårmarked.
Det kan komme situasjoner hvor andre dugnader kan dukke opp f eks flytting eller større
arrangement hvor dugnadsgruppen også bør bidra med sine ressurser.
Vi ønsker også at dugnader og samarbeid vil spleise oss godt sammen som en styrke til ett godt
uformelt nettverk oss foreldre mellom.
Leder for Dugnadsgruppen er Kjersti Nagel
Epost: Nagel.kjersti@gmail.com

17. Mai gruppen
Etter at barnetogene har kommet fram og underholdningen er ferdig i parken ved Eidsvollsbygningen
17. Mai, inviteres det til lukket arrangement i Veslebrunen Steinerbarnehages lokaler for skolens og
barnehagens nåværende og tidligere elever/barn og familier. Dette er vanligvis et samarbeid mellom
skolens og barnehagens foreldre og 17. maikomiteer.

Det rigges til kafe inne i kjøkkenet, og det settes opp bord og stoler ute i hagen dersom været tillater
det. Foreldrene tar med kaker og mat for salg i kafeen, og komiteen har forberedt med innkjøp av
kaffe, saft, duker, pynt og servise. Det er leker med premier for barna. Etter arrangementet må det
ryddes opp.
Det ble prøvd ut kiosk på framsida av bygget i 2014 i forbindelse med grunnlovsjubileet, og dette kan
bli en framtidig inntektskilde, i tillegg til det lukkede arrangementet. Der selges pølser, is, kaffe og
brus til forbipasserende, fra morgenen til litt utpå dagen. Da rigges bord, paviljong, duker, fryse- og
kokemuligheter, og foreldre bidrar med å stå og selge i kiosken, samt opprydding etterpå.
Inntektene fordeles mellom skolen og barnehagen.
Leder for 17. Mai gruppen er Kjell Kvam
Epost: kjell@mentveit-kvam.net

Sommerfest gruppen
I midten av juni holdes det hvert år en felles avslutning for alle elevene på skolen. I den forbindelse
holder vi også en sommerfest, med kafé og leker for barn og voksne. Noen ganger har dagen hatt et
markedspreg, andre ganger har vi satset på leg og forskjellige aktiviteter.
Som medlem av sommerfestgruppa er man med på å planlegge og legge rammene for dagen. Selve
dagen er en obligatorisk skoledag, og alle foresatte ved skolen er med og bidrar med for eksempel å
stå i kafeen eller lignende.
Vi har to til tre møter, og holder gjerne det første møtet ikke lenge etter 17. Mai. På det første møte
snakker vi litt om hvordan vi ønsker å utforme dagen, utveksle ideer, og hvem som vil gjøre hva.
Skulle noen ha spørsmål er det bare å sende en mail til:
Elisabeth: cbf600s@hotmail.no
Eller
Miriam: markeng_miriam@hotmail.com

Julemarkedsgruppen:
Eidsvoll steinerskoles julemarked er en godt innarbeidet tradisjon som holdes i slutten av november.
Det er et jordnært og koselig arrangement som gir en lun førjulsstemning.
Som medlem av julemarkedsgruppa er man med på å planlegge og forberede markedet. Det
innebærer to til tre møter i oktober – november, og man får gjerne et eget ansvarsområde som for
eksempel kafé, uteområdet, håndarbeidsbod, eller lignende. Selve markedsdagen gjennomføres med
hjelp fra alle foresatte ved skolen.
Leder for Julemarkedsgruppen er Lars Markeng
Epost: lars.markeng83@gmail.com

