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Kom til koncert
på søndag den den 12. marts kl. 10.00

DR-Byen

Steinersymfonien
Michael Skolens og Kvistgårdskolens overskoler

spiller og synger:

Mozart: symfoni no. 4
Sibelius: Andante Festivo
Tjajkovskij: Romeo og Julie
Niels W. Gade: Benedictus - kor
Sebastian: Romeo og Julie - kor

Orkesteret dirigeres af Frans Rasmussen
Koret dirigeres af Malene Lundsgaard og Marianne Larsen

Kom hele familien - koncerten varer børnevenlige 40 minutter



På næste lørdag den 18. marts er der:

Lørdagsskole
med følgende program:

8.45 Morgensang for alle i salen.

9.00 – 12.00 Eleverne fra 1. kl. – 6. kl. får undervisning.
Børnehaveklassen har fri fra lørdagsskolen
fordi Solveig og Lobsang er på kursus

9.00 – 10.30 For alle forældre på skolen og eleverne fra 7. – 12. kl.
i salen: Tidligere elever fra Michael Skolen 
fortæller, hvor ”uddannelsesvejen” gik hen efter 12 
års skolegang på skolen.

10.30 –13.00 Caféen er åben i 10. klasses lokale og gangen i 
overskolen.
Det er 10., 11. og 12. klasse forældre, der har café 
tjansen.

11.00 –12.00 Nuværende 11. kl. elever fremlægger deres 
årsopgaveemner
til det 12. skoleår.

Skolebusserne kører til sædvanlig tid.

HUSK! Madpakker til børnene – trods café, der mest sælger kager:-)

Kom til Finn Nørlev foredrag
Michael Skolen vil gerne invitere alle forældre og andre interesserede til 
en foredragsrække om barnets udvikling fra 6 år til 21 år.

De første to foredrag var onsdag d. 22/2 og tirsdag den 28/2. Det tredje 
foredrag er på onsdag den 15. marts kl. 18.00 i Eurytmisalen. Man kan 
komme og høre foredragene uafhængigt eller følge hele foredragsrækken 
på fire foredrag. Se datoer i kalenderen.
Finn Nørlev er en meget dygtigt og kompetent foredragsholder.
Han har de sidste 10 år drevet en klinik for antroposofisk medicin og et 
kursuscenter (Lille Hammershus) sammen med sin kone Dorte Nørlev.



Generalforsamling i Skoleforeningen
Kære nuværende og kommende medlemmer af

Skoleforeningen ved Michael Skolen

I indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i

”Skoleforeningen ved Michael Skolen”

lørdag d. 18. marts 2017.  Mødet afholdes i Eurytmisalen kl. 13.00

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om de sidste 12 måneders virke.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til Skoleforeningens bestyrelse for en 2-årig 
periode. På valg i år:
Pernille Helbig – ønsker valg
Tine Brigelsgaard– Ønsker genvalg 
Ane Hinna Menzer – Ønsker genvalg
6. Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode:
Trine Rilorin ønsker at opstille
7. Evt.

Kontingentet på 100 kr. for medlemskab i Skoleforeningen ved 
Michael Skolen er ens for alle - såvel familier som enkeltperson.
Alle, som har betalt medlemskab for 2017 har stemme- og valgret. 

Kontingent betales på en af følgende måder:
• overføre kontingentet til Merkur bank 8401 konto nr. 1 102 773. 
• forældre på Michael Skolen er automatisk tilmeldt og kontingentet 
bliver trukket sammen med skolepengene i februar måned. 
• betale lige inden mødet.

Skoleforeningen har til formål at støtte driften og udvidelsen af 
Michael Skolen, samt værne om skolens pædagogiske idé og 
målsætning. Det gør Skoleforeningen bl.a. ved at arrangere 
arbejdsweekender, foredrag og kurser, cafeer til alle skolens 
arrangementer og Julestuen. Herudover støtter foreningen lærernes 
videreuddannelse, indkøber musikinstrumenter, skolemateriel mm.
Medlemskontingent og indtægter fra alle arrangementer går 
ubeskåret til disse formål.

Med venlig hilsen
Skoleforeningens bestyrelse



Det er næste fredag:

   

Sophia Seminariet

Inviterer til
fredagsforedrag den 17. marts kl. 17.00

ved seminarielærer Ove Frankel

”Steinerskole og/eller HF??”

Til lykke med de spændende udsigter til at få 12 års steinerskolegang anerkendt som 
en ungdomsuddannelse!!

Både for eleverne og skolerne kan det betyde meget. Der er bl.a. udsigt til at få
 tilskud til 11 og 12 klasse.

Og det kan gøre at skolerne kan få råd til at give den brede vifte af undervisning,
der kendetegner en steinerskole.

Det er ligevægt og ligeværdighed mellem de tre grupper af fag:

De intellektuelle fag
De kunstneriske fag og

De håndværksmæssige fag.

Når disse tre faggrupper løftes op til lige højt niveau opstår der en frugtbar synergi 
mellem fagene.

Hvad er det særlige ved håndværksfagene?
Det vil foredraget beskæftige sig med.

 Tid: fredag den 17. marts  kl. 17
Sted: Vidarskolens eurytmisal
Entré: Fri





?Logokonkurrence
- bliv ophavsM/K til Sammenslutningens nye logo

Vi ønsker os et logo, der på en enkel måde viser, at Sammenslutningen af Steinerskoler i 
Danmark er repræsentant og fælles forum for alle Steinerskoler i landet - for lærerne, børnene 
og forældrene.

• Logoet skal kunne stå flot i sammenhæng med teksten:
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

samt med Sammenslutningens adresse: 
Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark 
Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K, Danmark
mail info@steinerskolerne.dk tlf. 20 364 354 
www.steinerskolerne.dk

• Logoet skal kunne bruges både på breve og e-mails, foldere og større tryksager, i 
annoncer og pressemateriale, på hjemmeside og andre elektroniske medier, på tekstil etc.

• Logoet må gerne være i farver, men skal kunne fungere i sort-hvid og kunne skaleres op 
og ned uden problemer. Dvs. der må ikke være en detaljegrad, der ikke fungerer, hvis det 
blot står i en signatur i en e-mail.

Deadline for indsendelse er 1. april 2017:

sendes til rp@steinerskolerne.dk eller

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K

Udvælgelse: Bestyrelse og sekretariat vil præsentere de tre bedste forslag til udvælgelse på 
Sammenslutningens årsmøde d. 29. april.

Præmien består primært i æren - der vil dog tilfalde vinderen en personlig gave.

Spørgsmål i forbindelse med logokonkurrencen kan rettes til: 
Randi Pisani,  rp@steinerskolerne.dk eller tlf. 20 364 354

Med venlig hilsen

Randi Pisani
Presse- og kommunikationsmedarbejder

Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark
Farvergade 27 D, 2. sal, 1465 København K, Danmark
mail rp@steinerskolerne.dk tlf. 20 364 354 
www.steinerskolerne.dk
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Kalenderen

Laplandsudstyr
Lørdag den 18. April har du mulighed for at sælge dit brugte laplands-
udstyr. Støvler, sovepose, jakker, og alt det andet.
Tag det med til lørdagssskolen den 18. marts. Læg dine varer i 8. Klasse, 
mærket navn og pris.

rettelse

I sidste nummer af Nyhedsbrevet havde jeg krediteret 
en elev i 1. klasse for forside-illustrationen. Den flotte 
tegning var faktisk lavet af en elev fra 2. klasse. Jeg 
beklager fejlen.

Peter på kontoret

Marts

Onsdag d. 1. Børnehaveklassen forældremøde kl. 19.00
Skoleforeningsmøde kl. 19.00

Torsdag d. 2. 12. klasse fremlægger årsopgaver kl. 19.00

Fredag d. 10. 8. klasse på Teknisk Museum

Søndag d. 12. Koncert i DR-Byen kl. 10.00

Mandag d. 13. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag d. 14. 9. klasse afleverer håndværksopgaver

Onsdag d. 15. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 i eurytmisalen
6., 7. og 8. kl. forældremøde kl. 18.00

Lørdag d. 18. Lørdagsskole – Gamle elever besøg
Skoleforeningen generalforsamling kl. 13.00

Onsdag d. 22. Finn Nørlev foredrag kl. 18.00 i eurytmisalen
9., 10., 11. og 12. klasse forældremøde kl. 18.00

Mandag d. 27. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Næ, den er lavet af 
en elev fra 2. kl.


	Deadline for indsendelse er 1. april 2017:
	Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark

