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På næste lørdag (den 16. april) er der

Lørdagsskole og plantedag
Med følgende program:
8.45 – 9.00: Morgensang for alle.
9.00 – 12.00: Eleverne har undervisning.
9.00 – 14.00: Plantedag og andre praktiske opgaver/oprydning for
forældrene. Der vil være små maleopgaver, tømreropgaver, oprydning,
plantning og beskæring mm. Alle må meget gerne medbringe små skovle
(husk at sætte navn på) - vi skal plante en masse vedbend! Husk arbejdstøj
og handsker.
Arbejdslister, hvor man kan skrive sig på, bliver sat op på dagen.
Marchel, Ane Hinna Menzer og Camilla Thuv Nielsen vil fordele og vejlede.
Vi har brug for minimum en forælder der medbringer trailer og kan tage
sig af kørsel til genbrugspladsen kontakt Ane på anehinna@hotmail.com og
giv besked hvis du kan medbringe trailer!
Vi stater dagen med en fælles kop kaffe og intro til resten af dagen.
Alle forældre må meget gerne medbringer krukker/potter til blomster som
de vil donere til klubben – Francesca vil forspire med børnene og forberede
forskønnelsen af klubområdet!
10.30 – 14.00: Caféen er åben. 2. og 7. klasse har cafétjansen.
Skolebusserne kører til sædvanlig tid

Det er i eftermiddag:
Sophia Seminariet
Inviterer til fredagsforedrag på Vidar Skolen den 8. april kl. 17.00
ved steinerlærer Birger Bengtsson (klasselærer 1. kl. Michael Skolen)
”Står steinerskolen mål med tidsånden” - i går, i dag og i morgen
Foredraget tager bl.a. udgangspunkt i Norbert Elias' civilisationsproces
Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte

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

Fredag

d. 22.

11. klasse rejser til Frankrig

Mandag

d. 25.

Voksenkor kl. 19.00

Onsdag

d. 27.

4. klasse skuespil – aften

Torsdag

d. 28.

4. klasse skuespil – kl. 10.00

MAJ
Tirsdag

d. 3.

Musikmatiné kl. 16.30

Onsdag

d. 4.

Majfest i Brombærhuset

Torsdag
Fredag

d. 5.
d. 6.

Kr. Himmelfart – fridage

Søndag

d. 8.

12. klasse kommer hjem fra Italien

Mandag

d. 9.

Voksenkor kl. 19.00

Onsdag

d. 11.

Skoleforening

Fredag

d. 13.

Pinsefest i Brombærhuset

Mandag

d. 16.

Pinsedag – fridag

Lørdag

d. 21.

MAJFEST – Åbent hus på skolen og i Brombærhuset

Tirsdag

d. 24.

4. klasse til Trelleborg
Musikmatiné kl. 16.30

