Lilla föräldraboken
Bra att veta som förälder på
Örebro Waldorfskola

Välkommen som ny förälder
till Örebro Waldorfskola!
Den här skriften är tänkt att vara en vägledning
för dig som ny förälder. Här får du en samlad bild
av de aktiviteter och forum där du som förälder
behövs. Att vara förälder i Waldorfskolan innebär
att du är en viktig del, inte bara av ditt barns skolliv utan av skolan och själva pedagogiken.

Vad innebär det att skolan
är en Waldorfskola?
Det finns många olika anledningar till att vi valt
att sätta våra barn i Waldorfskolan. Kunskap och
förståelse om Waldorfpedagogikens bakgrund och
metoder kan ge dig större trygghet och tilltro till
skolan.
Föräldraföreningen anordnar föreläsningar och
samtalskvällar om Waldorfpedagogik regelbundet.
Samtalskvällarna kan också ta upp andra ämnen
som berör föräldrarollen som exempelvis barns
datorvanor. Aktiviteterna annonseras i skolans
veckobrev. Vi föräldrar bestämmer själva vad som
ska tas upp. Tycker du att det finns något ämne
som du skulle vilja ta upp meddelar du föräldraföreningens styrelse.

Lästips om Waldorfpedagogiken
Med hjärtat i skolan av Godi Keller. En kortfattad och
lättillgänglig bok, riktad till föräldrar.
Filosofens knapp av Agnes Nobel. En fördjupad beskrivning om hur idéerna bakom Waldorfpedagogiken växte
fram.
Waldorfpedagogik av Christine och Örjan Liebendörfer.
Waldorffederationens webbplats www.waldorf.se
Nättidning och diskussionsforum www.waldorfagora.se
Skolans hemsida www.orebrowaldorfskola.se
Waldorf 100 –Join the Movement ecswe.net

Forum för föräldramedverkan
Som förälder finns det många olika möjligheter till
aktivt engagemang i skolan. En del rör gemenskapen i klassen medan andra rör hela skolan.

Föräldramöten
Det är en trygghet för barnen att du som förälder vet hur det är i klassen, vad barnen arbetar
med och att föräldrarna känner varandra. Föräldramöten hålls som regel två gånger per termin.
Klassens arbete och den sociala situationen är
återkommande samtalsämnen. En stund brukar
också ägnas att prova på att göra det som barnen
jobbar med just nu i skolan.

Föräldraföreningen
Föräldraföreningen är ett forum för alla föräldrar
på skolan och Viljan, som samarbetar med
stiftelserådet, kollegiet och elevrådet.

Föräldrarådet är föräldraföreningens styrelse och
består av minst två föräldrarepresentanter från
varje klass och Viljan, samt representanter från
skolans kollegium. Möten hålls en gång i
månaden. Till mötena är alla föräldrar välkomna. På skolans webbplats finns mer information.
Föräldrarådet jobbar för att skapa mervärde för
eleverna och för att främja Waldorfpedagogiken och
föräldraengagemanget. Det sker bl.a genom att
förvalta pengarna från basaren och genomföra
föräldraaktiviteter som föreläsningar och
arbetsdagar.

Arbetsdagar utomhus
Skolan har en arbetsdag på våren och en på hösten. Då träffas föräldrar, barn och skolans personal och gör fint i utomhusmiljön. Utifrån behov
gör vi enklare reparationsarbeten, planterar, räfsar
och sopar. Det är trevliga tillfällen att träffa andra
familjer för en pratstund över krattan eller kaffekorgen. Någon av de högre klasserna brukar stå
för lunch och samlar på så sätt in pengar till klasskassan.

Städning av klassrum
Vi föräldrar städar våra barns klassrum som en del
av en pedagogisk helhetstanke. Förutom den rent
praktiska vinsten ger städningen delaktighet och
insyn i barnets dagliga miljö. Det är ett också ett
bra tillfälle för barnen att få visa saker de jobbar
med i klassrummet. Det brukar bli ungefär två
städtillfällen per termin fördelat på alla familjer i
klassen.
Från och med klass 7 städar eleverna själva sina
klassrum, och föräldrarna hjälper till i vissa gemensamma utrymmen.
En städansvarig i klass 8 ansvarar för samordningen av städningarna, och det finns en städansvarig i
varje klass.
Helgen innan skolstart hjälps alla föräldrar åt med
en inflyttningsstädning i det nya klassrummet för
läsåret.

Återkommande händelser
under året
I Waldorfskolan återkommer många moment och
händelser under året. En del av dem engagerar
även oss föräldrar:

Månadsfester
Eleverna visar upp valda delar av sina arbeten för
varandra under en månadsfest. Månadsfesterna
äger rum under skoltid.

Mikaeli – skördefest
Under Mikaelifesten i slutet av september har hela
skolan ett rollspel i skogen. Det goda kämpar mot
det onda. Dagen avslutas med ett spel om sankt
Göran och draken, där alla klasser deltar på olika
sätt. Föräldrarna är välkomna till föreställningen
och bjuds på soppa och bröd på skolgården.

Sankt Martin – lyktfest
För de yngre klasserna i slutet av oktober.
Dagen firas med ett spel om sankt Martin och en
vandring med lyktor genom skogen. Vandringen
startar på skolan och avslutas vid fritidshemmet
Björken, där en stor brasa brinner och det bjuds
på stjärnbullar från klass två och glögg.

Lucia
Klass fem arrangerar skolans luciatåg. De lussar
ofta både för skolklasserna och för de båda förskolorna.

Basar
Waldorfskolans basar är en årlig tradition och
anordnas helgen innan första advent. Basaren är
ett öppet hus där alla är välkomna och då vi
passar på att visa upp vår skola och vår verksamhet. Mottot är fest, gemenskap och glädje.
Varje klass har ett uppdrag till basaren och det är
traditionsenligt knutet till en årskurs. Exempelvis
brukar ettorna stå för en fiskdamm och tvåorna

för en Sagoskog. Alla familjer bidrar med
bakverk till det stora gemensamma kaféet.
Basararbetet i klassen bygger på föräldrarnas
delaktighet och engagemang. Föräldrarna i varje
klass planerar tillsammans hur arbetet ska gå till.
De pengar som basarförsäljningen ger går
oavkortat till eleverna och deras skolmiljö och
förvaltas av Föräldraföreningen.

Kafé Björken
Sommarkafé en eftermiddag i början av juni som
anordnas av fritidshemmet Björken, som sommaravslutning. Föräldrar bakar kakor och tårtor.

Skolavslutning
Skolavslutningen brukar hållas på skolgården och
avslutas med en fikastund med medhavd fikakorg.

Det händer i klassen
Klass 1
Sjunger eller spelar på Mikaelifesten.
Deltar i Martinfesten med sina lyktor.
På arbetsdagarna jobbar klass ett på fritidshemmet Björken.
Ger en sommarpresent till fritidspersonalen, förslagsvis vid
Kafé Björken.

Klass 2
Sjunger och spelar på Mikaelifesten. En pojke från klass två
brukar ha rollen som Sankt Göran.
Står för ett spel som de visar upp under Martinfesten. Bakar
stjärnbullar till Martinfesten.
Ger en julgåva till fritidspersonalen.

Klass 3
Sjunger och spelar på Mikaelifesten. En flicka i klassen brukar
ha rollen som prinsessan i spelet om Sankt Göran.
Deltar i Martinfesten med sina lyktor.
Brukar ha ett byggprojekt under vårterminen.

Klass 4
Klass fyra brukar åka på en resa som föräldraföreningen ger
ett bidrag till.
Deltar ofta i schack fyran.
Deltar i luciatåget.

Klass 5
Klass fem anordnar skolans luciatåg.
Klassens föräldrar bakar pepparkakor och lussebullar till
skolans elever.

Klass 6
Klass sex samordnar hela basaren.

Klass 7
Klass sju är faddrar till ettorna.
Sjuorna är draken på Mikaelifesten.

Klass 8
Spelar trummor, klanger och cymbaler på Mikaelifesten.
Klass åtta eller nio gör luncher eller fika på arbetsdagarna
eller andra sammankomster.
Åttorna sätter upp en teaterföreställning som spelas både för
skolan och för familjerna.
En förälder i klass åtta är övergripande städansvarig.
Klass 8 eller 9 gör luncher eller fika på arbetsdagarna eller
andra sammankomster.

Klass 9
Ofta åker klass 9 på en skolresa där delar av resan betalas av
föräldraföreningen. Klass åtta eller nio gör luncher eller fika
på arbetsdagarna eller andra sammankomster.

Det här är
Örebro Waldorfskola
Skolan består av en klass per årskurs från
förskoleklass till klass nio, samt fritidshemmet
Björken och förskolan Viljan.
Stiftelserådet är skolans styrelse som är juridiskt ansvarig för verksamheten. Där finns både föräldrar och
pedagoger representerade.
Skolan är icke vinstdrivande.
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