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I morgen 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:-)

Violiner efterlyses
Amalie fra 7. klasse har mistet sin violin, størrelse 1/1. Den ligger i en sort, 
rektangulær kasse med rødt velourindtræk. Vi har ledt hele skolen 
igennem uden held, og nu håber vi, at nogen ved en fejl har fået den med 
hjem. Så kig en ekstra gang derhjemme. Amalie vil blive så glad for at få 
sin violin (det er hendes egen – ikke skolens) tilbage. Kan afleveres hos 
Peter på kontoret.

Romeo fra 6. klasse har også mistet sin violin, størrelse 1/1 med nummer 
121 indeni. Der er navn i, og den er i en sort, violinformet kasse, som 
mangler håndtaget. Hvis du finder den, kan den afleveres hos

Peter på kontoret



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



I dag (fredag) kl. 14.00 er der:



?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

Musikundervisning næste uge

Husk at der er ikke musikundervisning hos Malene L og Bjarke i uge 12 
(næste uge), fordi de jo er med mellemskoleorkesteret i Italien.

Laplands ”loppemarked”
Hvis I ligger inde med udstyr til 
Laplandsturen, som I gerne vil af med, kan I 
få tingene på ”loppemarked” i forbindelse med 
lørdagsskolen i morgen.
Tag jeres ting med, med en seddel med navn 
og ønsket pris på, og aflever dem i 8. klasses 
klasselokale på lørdag. Så må vi se om de kan 
blive solgt.

Venlig hilsen  Susanne

Marts

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

Søndag d. 19. 6. og 7. klasse rejser til Italien

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

Fredag d. 24. 6. og 7. klasse kommer hjem fra Italien

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

Torsdag d. 30. Musikaften kl. 19.00

April

Onsdag d. 5. Musikmatine kl. 16.30

Fredag d. 7. Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse i teateret
Sidste skoledag inden påskeferien

Tirsdag d. 18. Første skoledag efter påskeferien
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