
Referat skoleforeningsmøde 30/05 2018  

1. Referent:  Ane 

Tilstede Camilla, Elisabeth, Irdi, Hedvig, Birger, Tine 

Afbud: Suchata, Eva, Jeanette, Dagmar, Pernille og Dieter 

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde:  

Lærernes pladser i SF skal tages til referat, og er noteret herunder: 

Janne og Elisabeth og Dieter blev valgt 2017, Birger og Suchata blev valgt i 2018.  

Ida gik ud i 2017 men er inviteret som bindeled til sammenslutningen. 

3. Læse ledesætninger s.135 #140 - 143 

4. Økonomi 

 Projekt musikskole/butik/pedelhus 

Ane præsenterede projektet der indebærer flytning af butikken op i Cello lokalet, hele 
kælderen etableret som musikskole, og en ny bygning til at huse pedellerne. 

Tanken er at der skal søges fondsmidler, men også at både butikken og SF kan tilbyde 
finansiering. Vi talte om muligheden for at bruge af SF´s opsparing – noget der var positiv 
opbakning til. Der skal dog foreligge en mere gennemarbejdet plan før der tages en 
beslutning. 

Birger henviser til at der også ønskes klasseværelser +  en ide om at lave et stadion og 
legeplads ved basket banen. På boldbanen skal der lægges dræn så vand kan ledes væk og 
området kan rumme både basket/fodbold og atletik. Økonomi Ca. 200.000. Fondsudvalget 
kan også søge til projektet omkring legeplads og idræt. 

5. Vedtægtsudvalg 

Hedvig vil gerne er der andre? Man kan bruge friskoleforeningen som sparring. 

6. Kommende arrangementer 

 Fordeling af arbejdsopgaver – punktet bliver flyttet til efter sommerferien pga. de mange 
afbud 

 Irdi – sommerfesten alt ok.   
 Høstefesten 4 + 5 klasse laver kager og Irdi sørger for oplæg om biodynamisk biavl 
 Forslag fra Irdi om foredrag af Heidi Hansen 
 Ønske om at lave studiekreds – Birger vil gerne lede det. Vil komme med oplæg til 

skoleforeningen til næste møde.  



7. Årstidsfesterne – hvordan kan vi få klasserne med? 
 Klasserne kan bidrage med produkter til boderne ved julebasar 
 Sidste års høstfeste er et godt eksempel – tænke mere i disse baner 

8. Indkomne ansøgninger  

 Ansøgning til klaver reparation fra Elisabeth 

SF vedtog at bevilge hele det ansøgte beløb. 

9. Henvendelse fra Birgitte ang. Filtekursus 

    Vi opfordrer til deltagerbetaling – Irdi informerer Birgitte 

10.  Nyt fra lærerne 

 Har de talt om forslag om supervision? 
 Skoleforeningen vil gerne støtte hvis der er supervision udefra – Birger tager det videre. 

11. Nyt fra bestyrelsen 

      Bestyrelsen har vedtaget deltagelse i projekt RO. 

12. Nyt fra delegeret kredsen 

      - 

13. Nyt fra 11/12 udvalg 

Finansieringen er klaret og projektgruppen kan køre videre med rådgivning til skolerne og     
kontakt til politikerne. Der skal laves forskning hvor eleverne skal følges under skoleforløbet og 
bagefter. Om 5 år skal der evalueres. Steiner HF skal på FM.  

14. Nyt fra ENSWAP 

15. Evt.  

Næste møde 29 august 2018 kl. 19.00 

 


