Viljandi Vaba Waldorfkooli
LAPSEVANEMA MEELESPEA
Viljandi Vaba Waldorfkooli lapsevanem tunneb huvi oma lapse käekäigu vastu ja teeb kooliga tihedat
koostööd. Hea koostöö aluseks on kooli ja pere ühtsed põhimõtted ning väärtused lapse kasvatamisel.
Ühiste arusaamade tekkeks palume järgida allolevaid punkte.
Üldist:
Vanem on kursis kooli kodukorraga ja vajadusel kordab selle lapsele regulaarselt üle.
Vanem hoolitseb selle eest, et lapse käitumine oleks kooskõlas üldkehtivate reeglite ja
eeskirjadega (liikluseeskiri, avaliku- ja heakorra eeskirjad; alkoholi- ja tubakaseadused jms).
Vanem osaleb lastevanemate koosolekutel või teatab õpetajale oma puudumise mõjuvast
põhjusest võimalikult varakult.
Vanem võtab soovituslikult osa vanematekoolist – sellekohane info tuleb üldjuhul e-kirja
kaudu.
Palume tagada, et vähemalt üks vanemaist (või esindaja) osaleks üldkogudel.
Vanemal on õigus osaleda kooli arenguküsimuste aruteludel vastavatel nõupäevadel. Ka muul
ajal võib oma ettepanekuid kooliinimestele edastada otse või e-kirja kaudu.
Soovi korral on võimalik laenutada koolist waldorfpedagoogika ja antroposoofia alaseid
käsiraamatuid ning küsida lapse jaoks täiendavat õppematerjali ja soovitusi õpetajatelt.
Vanemad teevad ettenähtud arvul vabatahtlikke töötunde, nagu nt Viljandi
Pärimusmuusikafestivali tudula valve, jõululaada jt kooliürituste ettevalmistustööd jms.
Vanematega ühisüritustel kannab vanem oma lapse käitumise eest hoolt ise, tagades õpetajatele
võimaluse üritust läbi viia ning teistele üritusel osalejatele häirimatult sellest osa saada.
Kooli teavitamine:
Lapse haigestumise korral teavitab vanem sellest õpetajat esimesel võimalusel. Ka muudest
olulistest ärakäimistest tuleb õpetajat eelnevalt teavitada.
Pikemate haiguste korral esitab pere arstitõendi, mis tavaliselt annab juhiseid liikumistunni
jaoks (vabastus ja selle kestus nädalates) ning et koolil oleks ülevaade nakkuslike haiguste
levikust.
Lapse meediatarbimine:
Vanem aitab oma lapsel teha õigeid valikuid: õpilane võtab kooli tulles kaasa kõik vajalikud
õppevahendid, õppimist segavad elektroonikaseadmed ja mänguasjad jätab koju! Nimetatud
asjad on koolimajas keelatud, nende ilmnemise puhul võetakse need õpetajate tuppa hoiule ja
tagastatakse ainult lapsevanemale.

Vanem otsustab, kas lapsel on telefoni vaja. Kui on väga vaja (nt koolipäeva järgse logistika
lihtsustamiseks), siis võib telefoni kooli kaasa võtta, kuid üldjuhul tuleb see koju jätta. Telefon
ei tohi olla nutitelefon, vaid tavaline, millega saab ainult helistada ja SMS-e saata. Koolis olles
lülitab laps oma mobiiltelefoni välja ning annab kantseleisse hoiule, kust saab selle tagasi
koolimajast lahkudes.
Juhul, kui vanemal on vaja koolipäeva jooksul oma lapsega ühendust saada, siis võib ta
helistada koolimajja, kus hoolitsetakse, et lapsevanem saaks oma lapsega võimalikult ruttu
suheldud. Ka lastel on võimalik vajadusel koolist välja helistada kooli telefonilt.
Vanem jälgib, et laps vaatab eakohaseid telesaateid või filme. Muusika, kirjandus, teater
võiksid olla võimalikult terveid mõtteid ja tundeelu ärgitavad.
Palume hoolida põhimõttest, et algklasside laps ei tarvitaks arvutit ega nutitelefoni.
Teismelistele lastele võiks elektroonikaseadmete tarvitamiseks seada lapse arengust lähtuvad
limiidid (nt on olemas arvutiprogramme, mis võimaldavad piirata lapse arvutikasutust nii
ajaliselt kui ka sisuliselt).
Lapse toit ja tervis:
Lapse toidusedel olgu tervislik ja võimalust mööda mahetoit.
Vanem hoolitseb, et lapsel oleks koolipäevadel teepausiks kaasas tervislik söögipala:
täisterajahust võileib, puu- või köögivili. Ebasoovitavad on valgejahutooted, kommid,
säilitusainetega tooted jms.
Vanem tagab, et laps oleks koolipäeva eel piisavalt öö und maganud.
Lapse riietus:
Vanem aitab lapsel valida koolis käimiseks sobivaid rõivaid. Waldorfkoolis on sobilik riietus
selline, mis väldib silmatorkavaid sümboleid, reklaame, multikakangelasi jt või
loosungeid/hüüdlauseid, selle asemel on eelistatud tagasihoidlikud ühevärvilised või
abstraktsete mustritega ja naturaalsetest kiududest riided.
Koolis tuleb kanda vahetusjalanõusid, spordikooli saalis liikumistunni tarbeks ainult
siseruumides kasutatavad spordijalanõud, mis ei jäta musti triipe (spordihoone nõue).
Lapsed ei kanna koolis ehteid. Tulevad kooli meikimata, küüned loomulikus värvis
(lakkimata).
Vanem aitab lapsel valida kuupidude jm ürituste puhuks eakohast pidulikku riietust
Sussid ja muud koolitarbed, mis on paljudel lastel sarnased, palume märgistada peremärgiga.
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