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Kjære alle sammen,
Det nærmer seg slutten av 2018, og vi håper at alle gleder seg til 2019 – det blir nemlig et
veldig spennende år! Romerike Steinerskole har nå fått godkjenning fra
Utdanningsdirektoratet til å starte opp høsten 2019. Vi er nå i gang med det nødvendige
arbeidet for å søke om driftstillatelse. Det vil blant annet si at vi må få skoleanlegget
godkjent. Her får vi god hjelp av dyktige medarbeidere i Norges Vel.
Nå begynner også arbeidet med å finne lærerne som skal jobbe ved skolen. Dette er ikke noe
vi tar lett på, og vi oppfordrer alle til å dele informasjon om ledige stillinger i sine nettverk.
(Utlysninger er rett rundt hjørnet.) Det vil for øvrig komme en liten endring av
inntaksreglementet vårt (da dette må opplyse om at Fylkesmannen i Oslo og Akershus er
klageinstansen ved inntak – så vet dere det ☺).
Vi jobber også med å gjøre skolen kjent, slik at vi kan få enda flere søkere. Som en del av
dette arbeidet, vil vi arrangere en kunst-workshop for barna og unge på Galleri Würth
søndag 27. januar (fra 16-18). Anette Zetlitz har sagt ja til å lede workshopen, der
deltakerne skal få jobbe med collage. Vi vil også ha tegneblyanter tilgjengelig for de minste.
Dette vil også være en mulighet for barna som skal begynne ved skolen å møte hverandre,
og for oss foreldre å bli litt bedre kjent med hverandre. Informasjon om workshopen vil
komme i Varingen og Romerike Blad. Meld din interesse og påmelding her på Facebook eller
via e-post til romerike@steinerskolen.no
I 2019 er det også 100 år siden den aller første steinerskolen startet opp i Stuttgart. Emil
Molt, som ledet sigarettfabrikken Waldorf Astoria, ønsket at arbeidernes barn skulle få
skolegang, og tok kontakt med Rudolf Steiner. Blant Steiners betingelser var at skolen skulle
være åpen for alle barn, og at den ikke skulle sortere barn ut i fra evner og anlegg. Gutter og
jenter skulle gå sammen, og alle skulle få undervisning i teoretiske, praktiske og kunstneriske
fag. Vi gleder oss til å videreføre og fornye Steiners pedagogiske ideer sammen med dere
foreldre.
Besøk oss på våre nettsider: romerike.steinerskole.no og på Facebook Romerike Steinerskole
Hjertelig hilsen,
Nina, Patricia, Stein, Romerike Steinerskole

Kunst-workshop for barn og unge 27. januar, kl. 16-18
Romerike Steinerskole inviterer til Kunst-workshop for barn
og unge.
Sted: Galleri Würth, Morteveien 12, 1481 Hagan
https://galleri.wuerth.no/
Når: Søndag 27. januar (fra 16-18).
Kunstneren Anette Zetlitz har sagt ja til å lede workshopen,
der deltakerne skal få jobbe med collage. Vi vil også ha
tegneblyanter tilgjengelig for de minste.
Det blir gitt tips og støtte i teknikker, og alle kan velge sitt
eget uttrykk. Vi jobber med enkle materialer som papir og
avisutklipp, med saks og limstift, samt tegnesaker. Dette er
kjempegøy 😃
PÅMELDING her på Facebook eller via e-post til
romerike@steinerskolen.no

Anette Zetlitz jobber som kunstner og underviser ved
kunstfagskolen DTK, Fornebu. Hun vil holde en work-shop
med collage for barn og voksne i alle aldre.

Anette har tidligere hatt maleprosjekt med førskolebarn ved
Læringsverkstedet barnehage, og arrangert snømaling i
Varingskollen for barn i alle aldre.

Romerike Steinerskole
har åpnet for søknader om
skoleplass.
Du kan søke om skoleplass via vår nettside:
https://romerike.steinerskole.no/soknad-om-inntak-2019/

Om du ønsker steinerskole for ditt barn fra
høst-2019, anbefaler vi å søke nå.
Vi har åpnet for søknader om plass fra høst2020 i samme skjema på nett.
På Steinerskoleforbundets hjemmesider finner
du vår læreplan og utfyllende informasjon om
steinerpedagogikken.
https://www.steinerskole.no/

Romerike Steinerskole har fått godkjenning
fra Utdanningsdirektoratet for 1-10. trinn i
Skedsmo kommune.
Vi planlegger å leie lokaler hos Norges Vel
(Bråteveien, Skjetten) og jobber nå med
søknad om driftstillatelse slik at vi kan få til
oppstart høsten 2019.
Vi har fått godkjenning for 200 elever (fullt
utbygd skole). De første årene vil det
imidlertid være et mer begrenset antall
plasser.

