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Vi har modtaget

Efter lørdagsskolen
Ved lørdagsskolen den 12. marts, var der seks tidligere Steiner-elever, der
var mødt op for at fortælle om deres egen skolegang og efterfølgende
arbejdsliv. Alle har børn der går på Michael Skolen.
De fortalte om de ting, som de har fået med sig ved at gå på en
Steinerskole. Hvilke overvejelser de havde gjort sig, da de skulle vælge
overskolen til eller fra. De fortalte om deres erfaringer med
videreuddannelse efter overskolen og arbejdslivet herefter.
Flere havde først valgt at lade deres børn starte i den kommunale skole,
men havde efterfølgende valgt Michael Skolen til.
De fortalte alle levende og humoristisk, og det var inspirerende at høre,
hvordan de hver især reflekterede over egne oplevelser og erfaringer. Det
kan absolut anbefales at lytte med en anden gang.
Anne og Lars Bagger

Forældrekursus

Teenager og ungt menneske
Forældrekursus: Teenager og ungt menneske (14-21 års alderen)
Lørdag den 9. april på Kristofferskolen i Roskilde
Det er udfordrende at være forælder til teenageren og det unge
menneske! Og det er vældigt udfordrende at være den unge, som oplever
en masse følelser og hormoner indefra. På kurset ser vi på, hvad det unge
menneske gennemlever, og rollen som opdrager i en periode, hvor egoismen
og individualiteten træder frem. Hvad er det, som man skal have givet det
unge menneske med sig i livet, for at det kan lykkes at stå på egne ben?
Der er plads til spørgsmål og erfaringsudveksling.
Tilmelding: mail til heidi@helsepraksis.dk senest den 4. april.
Mere info om kurset: www.steiner-inspiration.dk

Indkaldelse til generalforsamling for Institutionen Michael Skolen
Tirsdag, d. 19. april 2016 kl. 19.00 i Eurytmisalen
Kære forældre på Michael Skolen og i Brombærhuset
I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Institutionen Michael
Skolen.
Vi indleder aftenen med et musikalsk indslag
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Tilsynsførende Ove Frankel fremlægger rapport om evaluering af
undervisningen på skolen.
3. Bestyrelsens årsberetning.
4. Lærerne fortæller om året der gik.
5. Regnskabsfører Gitte Olsen fremlægger det reviderede og det af bestyrelsen
godkendte regnskab til orientering.
6. Valg af et bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode.
7. Valg af en suppleant til bestyrelsen i en 1-årig periode.
Nathan Billig genopstiller
8. Valg af 3 medlemmer til repræsentantskabet for en 2-årig periode (ikke
klasserepræsentanter).
Lone Dam Landberg genopstiller
OBS! Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være et kort konstituerende
møde i repræsentantskabet, hvor der vil blive valgt:
1 medlem til bestyrelsen for 2 år. Carina Riber ønsker ikke genvalg.
1 suppleant til bestyrelsen for 1 år.
Herefter konstituerende bestyrelsesmøde.
9. Valg af tilsynsførende.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
Yderligere forslag til dagsorden kan indgives til bestyrelsen senest 3 dage inden
generalforsamlingen. Skolens regnskab kan rekvireres på skolens kontor og vil
desuden blive runddelt på generalforsamlingen.
Stemmeberettigede er defineret i vedtægternes § 4 stk. 4. Alle fremmødte
forældre med forældremyndighed for børn på Michael Skolen eller i børnehaven
Brombærhuset kan stemme og opstille til valg til repræsentantskab og
bestyrelse. Der kan opstilles in absentia, men der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Interesserede kan henvende sig til skolens bestyrelse eller opstille på
selve dagen.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte
medlemmers antal.
Vel mødt
Med venlig hilsen Bestyrelsen på Michael Skolen

Kalenderen
April

Onsdag

d. 6.

Skoleforeningen kl. 19.00

Torsdag

d. 7.

MISO-orkester kl. 19.00

Mandag

d. 11.

Voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 12.

2. klasse forældremøde

Lørdag

d. 16.

Lørdagsskole – plantedag
Arbejdsdag i Brombærhuset

Mandag

d. 18.

12. klasse rejser til Italien
8. klasse forældremøde

Onsdag

d. 20.

Musikaften kl. 19.00

Torsdag

d. 21.

MISO-orkester kl. 19.00

Mandag

d. 25.

Voksenkor kl. 19.00

Vor bogholder beder meddele
Kære forældre!
Med skolepengeopkrævningen for april opkræves tillige:
5. klasse: ture til spisning på restaurant den 15. og 16. marts 2016 med
kr. 300,00
6. klasse: Min 6. danskbog med kr. 40,00
7. klasse: ekskursion til Planetariet med kr. 50,00
12. klasse: yderligere/rest for kulturrejsen til Italien med kr. 9.500,00





Efterlysning:
Blå og sort Stelton termokande med vippelåg, sidst set i 9. klasses klasseværelse efterlyses. Hvis du ser den, må du gerne aflevere den til Peter på
kontoret, den er savnet.
Stort tak fra Kajsa

