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Det	er	i	dag:	
	

Sophia	Seminariet	
 

 
 

Inviterer til 
 

fredagsforedrag den 6. april 2018 kl. 17.00 
 

ved læge Elisabeth Møller-Hansen 
 

Sociale udfordringer i nutiden og 
pædagogikkens nøglefunktion 
for at kunne løse problemerne 

 

 
	

				Sted:	 Vidar	Skolen,	Brogårdsvej	63,	2820	Gentofte	
	
					Tid:	 Fredag	den	6.	april	2018		kl.	17.00	
	
					Entré:	Fri	



 
 

Hjortespring den 14. marts 2018 
 
 
 

Indkaldelse til generalforsamling for 
Institutionen Michael Skolen 

Mandag, d. 9. april 2018 kl. 19.00 i Eurytmisalen 
  
Kære forældre på Michael Skolen og i Brombærhuset 
  
I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Institutionen Michael Skolen 
 
Dagsorden iht. gældende vedtægter: 
  
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Rektors beretning 
4. Fremlæggelse af det reviderede og det af bestyrelsen godkendte regnskab til 
orientering. 
5. Valg af op til fire bestyrelsesmedlemmer + suppleanter, der alle vælges for to 
år ad gangen således, at det fornødne antal kan variere fra år til år. 
a. (Kun i lige år): Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra Forældrekredsen. 
b. (Kun i ulige år): Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra Forældrekredsen. 
c. (Kun i ulige år): Valg af op til 1 bestyrelsesmedlem fra Forældre til børn i HF-
afdelingen. 
d. (Kun i lige år): Valg af 1 bestyrelsesmedlem fra en af forældregrupperne. 
e. Direkte valg af op til 2 suppleanter – en førstesuppleant og en 
andensuppleant. 
6. Indkomne forslag. 
7. Grundskoletilsynets beretning. 
8. Valg af tilsyn for det kommende år (Bestyrelsen skal tilse, at det kun er 
medlemmer af Forældrekredsen, der stemmer)   
9. Eventuelt.  
OBS! Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der være et kort konstituerende 
bestyrelsesmøde. 
 
Yderligere forslag til dagsorden kan indgives skriftligt til bestyrelsen senest 7 
dage inden generalforsamlingen. Skolens regnskab kan rekvireres på skolens 
kontor og vil desuden blive runddelt på generalforsamlingen. 
 
Alle fremmødte forældre med forældremyndighed for børn på Michael Skolen 
eller i børnehaven Brombærhuset kan stemme og opstille til valg til bestyrelsen.  
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 
 
 
 



Lørdagsskole:

Forårsoprydningsdag/plantedag
lørdag den 21. april

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 maleopgaver, oprydning, plantning 
og beskæring mm. Medbring gerne rosensakse og andet 
haveudstyr, og 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.

10.30 – 14.00: Caféen er åben. 2. og 7. klasse har cafétjansen.

Skolebusserne kører til sædvanlig tid

Vi glæder os til at arbejde og hygge sammen!

Børnenes Kontor – beklædningshjælp

Vi har fået skemaer til ansøgning om beklædningshjælp fra 
Børnenes Kontor. Hvis man vil søge, kan skemaer fås på 
kontoret eller send en mail til mail@michaelskolen.dk. De 
udfyldte skemaer skal være afleveret senest

mandag den 30. april til

Peter på kontoret



Kalenderen
April

Tirsdag d. 3. Første skoledag efter påskeferien

Torsdag d. 5. 8. kl. præsenterer produktopgaver kl. 17.30

Mandag d. 9. Generalforsamling Michael Skolen kl. 19.00

Onsdag d. 11.
Musikaften med elever af: Nanna, Rune, Malene L., 
Malene O. og Kristian kl. 17.00

Onsdag d. 18.
6. & 7. klasse besøg af Kristensamfundet kl. 18.00
7. klasse forældremøde kl. 19.00

Torsdag d. 19. Foredrag af Thomas Uhrskov kl. 19.00

Lørdag d. 21. Lørdagsskole - forårsoprydningsdag

Tirsdag d. 24.
Musikaften med elever af: Lise, Henrik, Sara, 
Oliver, Bjarke, Sara og Anna kl. 16.30

Fredag d. 27. Bededag - fridag

Maj

Lørdag d. 5. MAJFEST

Torsdag
Fredag

d. 10.
d. 11.

Kr. Himmelfart - fridage

Onsdag d. 30. 4. klasse musikaften kl. 16.30

Juni

Tirsdag d. 5. Grundlovsdag - fridag

Onsdag d. 6. 3. klasse musikaften kl. 16.30

Fredag d. 15. Sommerfest

Fredag d. 22. Sidste skoledag inden sommerferien 

August

Mandag d. 13. Første skoledag efter sommerferien





Bliv frivillig i 

Butikken 

Under Kastanjen
Ideen med Butikken under Kastanjen er at give forældre, elever, lærere og øvrige med 
tilhørsforhold på Michael Skolen en nem tilgang til økologiske og biodynamiske dagligvarer.
Butikken drives ved frivilligt arbejde af forældre, lærere og tidligere forældre på skolen. 
Den har eksisteret siden julebasaren 2006, hvor den havde første åbningsdag.

Butikken Under Kastanjen sælger blandt andet:

Helios helsekostvarer
Aurion mel og gryn
Lækre postejer fra Mølle Skovly
Weleda kosmetik
Et udvalg fra Mercurius
Sonett rengøringsmidler
Hjemmelavet legetøj og håndarbejde
Postkort
Et stort udvalg af farver
Eurytmisko

Der er masse af opgaver man kan være med til, så du 
kan vælge de opgaver der passer ind i dit liv og din hverdag:

Pakke varer ud

Slæbe varer ned

Tømme skrald

Støvsuge

Støve af

Ordne brød-bestillinger

Status 

Hovedrengøring

Vagter i butikken morgen eller eftermiddag

Vagter i butikken på arbejdsdage, til lørdagsskoler og fester

Generel oprydning

Kontakt: butikken.u.kastanjen@gmail.com hvis du vil melde dig som frivillig eller hvis du bare vil vide mere.

Butikken 
Under Kastanjen
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