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I morgen, lørdag, er der:

Lørdagsskole (for Bh.kl. - 8. kl.)
Program:

8. 45 Morgensang
9.00 Eleverne er i klasserne og har almindelig undervisning.
9.00 - 10.15 Foredrag for forældrene
10.00- 12.00 Caféen i SFO'en åben for forældre og elever fra 7. 

og 8. klasse. Elever fra Bh.kl.-6. kl. må gå i cafeen efter skoledagen, så
de skal huske en madpakke.

11.10-12.00 Workshops for forældrene (i overskolen)
Efter foredraget er der workshops: Formtegning, Eurytmi, Musik,

       Filt, forberedelse til antroposofisk studiearbejde.

Skolebusserne kører

Birger foredrag på lørdagsskolen:

”Det nye Barn”

Efter at have undervist som klasselærer i grundskolen i flere årtier kan 
man i dag tydelig fornemme en ændring i barnet adfærd. Det er ikke 
barnets almene udvikling eller generelle konstitution, der har forandret 
sig, men den omgivende kultur. Jeg er ikke alene om denne opfattelse. I 
debatter på diverse medier taler professionelle pædago-ger, sociologer og 
alm. lægfolk om en ændring i adfærden hos børn. 
Grunden til denne ændring er der mange årsager og bud på.  Ved dette 
oplæg vil jeg forsøge at give min oplevelse af adfærdsændringen med 
tilhørende forslag til måder at gribe og omfavne " Det nye Barn".

Vor bogholder meddeler

Med februar måneds skolepengeopkrævning m.m. opkræves tillige for:
- Skoleforeningsgebyr med kr. 100,00 pr. familie (undtagen jer, der har 
frameldt)
- Overskolen opkræves første rate orkesterrejse med kr. 1.250,00. 2. rate
opkræves i marts måned
- 3. kl. opkræves for fløjter, der er udleveret til eleverne i efteråret 2017
med kr. 466,50.



NYE STUDIE- OG ORDENSREGLER I OVERSKOLEN 1. feb. 2018

De studie- og ordensregler for Steiner HF, der fremgår af hjem-
mesiden:
http://michaelskolen.dk/trivsel-regler-strategier/ træder i kraft 
for 9.-12. klasse pr. 1. februar.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse bla. på rejseregler,
regler for mad i undervisningslokaler samt regler for hærværk 
(det gælder fx. tegning på borde og vægge). 

Bemærk også, at de regler, som omhandler studieadministration 
først træder i kraft 1. august. Disse regler er markeret med rødt 
på hjemmesiden. 

Eftersom der er tale om en helt ny praksis på Michael Skolen, 
beder vi forældre (og myndige elever) underskrive, at reglerne 
er læst og forstået i et dokument, som udleveres til overskole-
eleverne den 30. januar. 

Overskolen orienteres nemlig om de nye regler 30. januar 2018.

Mvh Jacob K. Nielsen, skoleleder 



Hjortespring den 16. januar 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære forældre 
 

Der indkaldes til 
 

ekstraordinær generalforsamling for institutionen Michael Skolen 
 

Mandag den 5. februar kl. 19.00 
i Eurytmisalen på skolen 

 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Vedtægtsændringer 
3. Eventuelt 

 
 

Med venlig hilsen 

Michael Skolens bestyrelse 



Kalenderen

Efterlysninger

Romeo fra 7. klasses bratsch, som er en violin med bratschstrenge og 
nummeret 102 indeni, er forsvundet fra klasselokalet den 10. januar. 
Hvis du finder den, så giv den til Romeo i 7. klasse eller Peter på 
kontoret.

Mikael fra 6. klasse mistede onsdag sin ene, nye, 
Nike sko, da han var til eurytmi. Den lå ude på 
gangen, imens klassen var inde i eurytmilokalet. 
Hvis du finder den, så giv den til Mikael i 6. klasse
eller Peter på kontoret.

2 plader til skolens nye ovn i kantinen. Pladerne er ikke standard 
størrelse, så ovnen kan ikke rigtig bruges uden de to. Pladerne eller 
oplysninger om dem til Peter på kontoret.

Januar

Onsdag d. 24. Åbent hus og HF-introaften, se hjemmesiden

Lørdag d. 27. Bh.kl. - 8. kl. lørdagsskole fra kl. 8.45

Mandag d. 29. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag d. 30. 3. klasse forældremøde

Februar

Onsdag d. 7.
Audonicons bogbus kommer kl. 13.00-16.30
Julebasarrepræsentantmøde kl. 17.00-19.00
1. klasse forældremøde kl. 18.30

Fredag d. 9. Fastelavn

Onsdag d. 21. Skoleforeningen

Mikaels sko har dog
hvide snørebånd





Spørgsmålet – som livsledsager 
 

Eurytmikursus  
med  

ANNEMARIE EHRLICH 
 

 
23.-24. marts 2018 

på Rudolf Steiner Børnehaveseminariet, Johannevej 20,  
2920 Charlottenlund 

 
 

Kurset foregår på engelsk 
 

 
Spørgsmål bringer mig i bevægelse.  
Kan jeg leve med spørgsmål? Lever jeg med spørgsmål?  
Hvad er vigtigst for mig, spørgsmålet eller svaret?  
Hvordan lærer jeg at stille spørgsmål? 
Hvordan bliver jeg en spørgende?  
En søgen efter det tilblivende menneske i mig. 
 
Disse spørgsmål har Annemarie Ehrlich formuleret som 
optakt til kurset. Vi vil bevæge temaet gennem bevægelses-
øvelser, refleksion og samtale. Man behøver ikke at have 
kendskab til eurytmi for at deltage. 
 

Annemarie Ehrlich (fra Holland) har arbejdet med eurytmi i 
70 år. De sidste 30 har hun næsten udelukkende beskæftiget 
sig med eurytmien som middel til at blive opmærksom på og 
håndtere sociale processer. Hun har arbejdet i utallige 
virksomheder både på medarbejder- og ledelsesplan.  
Og på trods af sin høje alder rejser hun stadig rundt i verden 
med forskellige former for kurser. Desuden har hun et 
efteruddannelses kursus for eurytmister i Hamburg, Haag  og 
England(Teori U). Med livsmotiver som blandt andet ”hvad 
man ikke kan, kan man øve sig i, til man kan” og ”hvad der 
møder dig, må du sige ja til” er og har hun været ekstrem 
aktiv. Hun siger selv ”…Denne intensive aktivitet har jeg kun 
kunnet fylde ud og realisere på grund af alderens indre ro, og 
fordi jeg har følt mig ført til en øvende livsførsel ”.  
 

KURSUSPROGRAM 
Fredag den 23. marts: 
Kl. 16.30 – 18.30 Kurset begynder med eurytmi 
Kl. 18.30 – 19.30 Fælles måltid 
Kl. 19.30 -   20.30 Eurytmi 
Lørdag den 24. marts: 
Kl.  9.00 - 10.30 Eurytmi 
Kl. 10.30 – 11.00 Pause ( med forfriskninger) 
Kl. 11.00 – 12.30 Eurytmi 
Pris: kr. 800/600 pens.stud.arb.løse incl.måltid mm. 
Betaling på kontonr. 8401 1101742 (eller kontant på kurset). 
Kurset foregår på engelsk, der oversættes efter behov 
Bindende tilmelding (af hensyn til mad) senest 16.marts til: 
Elisabeth Halkier-Nielsen  40156940 / 3963 2137 (kl. 8-14 ) 
steinerseminar@mail.tele.dk eller elihn55@gmail.com 
 



 

FLOW & U 

 Fordybelsesdage og Try-Out 

10. - 14. februar 2018  

TENDENSER I TIDEN! 

Udfordringer i hverdagen 

på arbejdet, i skolen, i fællesskabet 

 

Tema: 

Nervøsitet, stress, uro og passivt / reduceret bevægelsesliv 

  

Vi glæder os over at kunne indbyde til ialt 5 

 fordybelsesdage med eurytmi og bevægelse i februar: 

 
Del I:  lørdag & søndag - åbent seminar: 
I centrum for dagene står overfor stress, nervøsitet og andre former for 
overbelastning øvelser og bevægelsesforløb, som styrker et alment 
velbefindende, modstandskraft, grounding og kreativitet. Grundlæggende 
øvelser og elementer behandles og formidles sådan, at de kan anvendes 
og praktiseres både i professionel og privat sammenhæng. 
 
Del II: mandag & tirsdag - Intensivseminar & Try-Out 
Fordybelse af temaet med retning imod anvendelse i forskellige arbejds- og 
undervisningssammenhænge. I åbne undervisningsblokke indgår integrale 
og innovative læringskoncepter og metoder, sådan som de praktiseres i 
eurytmiuddannelsen Flow&U. Forudgående kendskab til eurytmi er en 
fordel for udbyttet i deltagelsen. 
 
Del III: onsdag - 'Markedsplads' med bevægelse og sundhed.  
Henover dagen kan forskellige temaer i grupper eller individuelt fordybes 
med fx. konsultationer i helse-eurytmi, pæd. og meditativ eurytmi, 
læringsforståelse og -metode. 
Onsdag aften kl. 19.00 til 20.30 : 'Hjertekræfter' - fordybelseskursus med 
sakraleurytmi og meditativ bevægelse. 
 
Detaljeret program for dagene følger i januar 2018. 
 
 
 



 
 
 
 

Overblik: 

Lørdag - onsdag  kl. 9:30 - 17:30 

 + onsdag kl. 19:00 til 20:30 fælles fordybelse; 'hjertekræfter'. 

 

Hvor: MIchaelskolen, Stokholtbuen 25, 2730 Herlev 

 

Priser 

Deltagelse for alle 5 dage (exkl. indiv. konsultationer) 2200 kr.  

Lørd. + sønd. 1200 kr. (inklusiv mand. + tirsd. 1800 kr.)  

Mand. + tirsd. 1200 kr. (inklusiv 'hjertekræfter' 1500 kr.) 

Individuelle helse-eurytmi konsultationer á 60 min.: 600 kr. 

Kurset 'hjertekræfter' alene 500 kr.  

 
Koncept og organisation: 
Morten Klinkvort - Flow & U - København 
Vera Koppehel  - Sakral og helse-eurytmi - Basel 
John Carter - Helse-eurytmi Lucia Klinikken - Odense 
 
Temadagene finder sted primært på dansk og engelsk. 
 
Information 
FLOW & U København 
Tilmelding: 
Morten Klinkvort - morten@eurytmiuddannelse.dk 
 
Tilmelding senest 1. februar 2018. 
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