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Foreldrenes dugnadsinnsats er en viktig sosial og økonomisk faktor i 

skolens liv. Det er ikke bare en !n anledning til å bli bedre kjent med 

de andre foreldrene på, men også en god måte å vise samhold forel-

drene imellom til elevene - og mellom foreldre og elever. Det å vise at 

vi bryr oss om og tar vare på skolen påvirker også elevenes holdninger. 

Overskuddet fra julemarkedet går også til forskjellige investeringer i 

utstyr og aktiviteter som elevene vil nyte godt av.     

Klasseromsvask

Klasserommene vaskes av foreldrene fortrinnsvis siste torsdag i hver 

måned. Det er foreldrerepresentantene i hver klasse som er ansvarlig 

for å sette foreldrene opp på vaskelisten. Regler for hva og hvordan 

klasserommet vaskes, henger på oppslag i klasserommet. (Se egen 

vaskemal).

Vår- og høstdugnad

Dugnadene blir organisert i samarbeid med foreldrene. Det er 6. 

klasse som sammen med vaktmester er ansvarlig for å organisere 

arbeidsoppgavene på dugnaden. 7. klasse har ansvar for å lage mat 

til alle som deltar. Det har de senere årene blitt organisert en dugnad 

torsdag og lørdag slik at $ere får en mulighet til å delta. Skolen har en 

dugnad i begynnelsen av oktober og en dugnad i midten av april.

I hovedsak er det relativt enkelt arbeid av en viss størrelse, slik som 

maling og beising av hus og vedlikehold av uteanlegg som gjøres på 

dugnad. Enkelte foreldre har en faglig kompetanse som kan være 

verdifull for skolen. De som bidrar på denne måten, kan bli fritatt fra 

fellesdugnadene dersom de ønsker det. (Se arbeidsbeskrivelse for vår- 

og høstdugnad).

17. mai

Hvert år samarbeider foreldrene i 4. og 5. klasse om å lage en !n 17. 

mai-feiring med god mat og tradisjonelle leker med premier for barna. 

Steinerskolen i Fredrikstad går annet hvert år i barnetoget i Sarpsborg 
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og Fredrikstad. Når dette er ferdig samles vi på skolen til hyggelig 
samvær. (Se arbeidsbeskrivelse for 17. mai-arrangementet).

Sommeravslutning

På sommeravslutningen på Steinerskolen i Fredrikstad samles alle 
foreldre, elever og lærere i salen til en felles avslutning. Elevene viser 
små glimt fra skoleåret og hva de har jobbet med. Det settes frem 
deilig mat, kaker og ka%e til en kafe som betjenes og organiseres av 2. 
og 8. klasse. (Se arbeidsbeskrivelse for sommeravslutning).

Juletrefest

Første eller andre helgen i januar er det juletrefest for 1. – 4. klasse 
samt Veslefrikk Steinerbarnehage. Det er 1. og 3. klasse som er ansvar-

lige for å organisere juletrefest. (Se arbeidsbeskrivelse for juletrefest)


