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Lørdagsskole:

Forårsoprydningsdag/plantedag
lørdag den 22. april

Med følgende program:

8.45 – 9.00: Morgensang for alle.

9.00 – 12.00: Eleverne har undervisning.

9.00 – 13.30: Syværksted
Vi skal sy "kordragter". Jeg har brug for folk der har lyst til at være med. 
Det er enkelt, det vi skal sy!
Vi er i Håndarbejdslokalet, overfor lærerværelset, fra kl.  9.00-13.30.
Giv besked til mig på email hvem i kommer, så jeg kan planlægge bedst 
muligt: marie.g.knudsen@gmail.com Vi ses. Mvh Marie

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

tirsdag den 25. april til

Peter på kontoret
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Efterlysninger

Violin – dusør 1000 kr. udloves

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 og allevegne. Amalie vil blive så 
glad for at få sin violin (det er hendes egen – ikke skolens) tilbage. Familien 
udlover en dusør på 1000 kr. til den der kan tilvejebringe violinen. Kan 
afleveres hos Peter på kontoret.

Fremlysning

Fundet i skolegården. Lille sølvring med 
halvædelsten i. Ligger hos Peter på kontoret.

Gåsemor og gåsefar på udflugt med deres seks gæslinger



Michael Skolen søger 1 pædagog
SFO Valmuen søger en uddannet Rudolf Steiner  pædagog eller 
pædagogassistent, der brænder for faget, som er engageret, omsorgsfuld 
og anerkendende.

Stillingen er på ca. 19 timer, arbejdstiden eftermiddage mellem kl. 13.00-
17.00 og tiltrædelse den 1. august 2017.

SFO Valmuen ligger på Michael Skolen som er en Rudolf Steiner skole. 
Valmuen er SFO for skolens børnehaveklasse.

I vores pædagogiske arbejde lægger vi vægt på at du kan møde børn, 
forældre og kollegaer på en anerkendende måde. Det er desuden vigtigt, at 
du er fysisk og psykisk robust, og at du kan vedkende dig vores værdier og 
arbejde efter dem.

Hvis du har spørgsmål inden du søger stillingen kan du kontakte 
børnehaveklasseleder Solveig Skou Hansen på tlf. 6170 0404.

Ansøgningsfrist er torsdag 
den 11. maj 2017.
Ansættelsessamtaler 
afholdes i uge 20.

Skriftlig ansøgning med 
relevante bilag mailes til: 
mail@michaelskolen.dk

eller sendes til

Michael Skolen
SFO Valmuen

Stokholtbuen 25 
2730 Herlev
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Indkaldelse til generalforsamling for 
Institutionen Michael Skolen

Mandag, d. 24. april 2017 kl. 19.00 i Eurytmisalen

Kære forældre på Michael Skolen og i Brombærhuset

I indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Institutionen Michael Skolen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Skolens beretning.
4. Formidling af den tilsynsførendes tilsynsrapport.
5. Fremlæggelse af det reviderede og det af bestyrelsen godkendte regnskab til 
orientering.
6. Direkte valg af og blandt forældrekredsen af 1 bestyrelsesmedlem for en 2- 
årig periode. Tue Mathiasen genopstiller.
7. Direkte valg af 1 suppleant til bestyrelsen for en 1-årig periode
8. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet for en 2-årig periode.
Nathan stiller op.
Valg af et medlem til repræsentantskabet for en 1-årig periode.
Mikala stiller op.
9. Valg af tilsynsførende. Der skal ikke vælges ny tilsynsførende ved denne 
general-forsamling idet Ove Frankel blev valgt for en 2-årig periode ved 
generalforsamlingen 2016.
10. Indkomne forslag.
11. Eventuelt.
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. Nathan stiller op 
1 suppleant til bestyrelsen for 1 år.
Herefter 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.

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



Stor begivenhed!
Det hører til sjældenhederne at der opføres de helt store 
værker af Steiner. Han har skrevet 4 store mysterie-
dramaer, for nogle år siden opførtes der her i Danmark et 
af dem, og nu her i april sker det igen, her på Michael 
Skolen. I mere end 1 år har skuespillerne fordybet sig og 
lagt liv og sjæl ind i dramaet, med Klaus Barfod som 
instruktør. Nu er vi klar til opførelse.
Alle interesserede inviteres hermed til at komme og overvære 
dette. Kom og få en fantastisk oplevelse, dyb indsigt i, og 
inspiration til vores udviklingsvej som menneske på jorden.
Der er 3 aftener at vælge imellem, torsdag d.20/4, fredag 
d.21/4 og lørdag d.22/4. Det begynder kl.19.00 og der 
vil være pauser med café undervejs.
Billetter til hel-aftens forestillingen koster 100 kr. og kan 
købes hos Henriette, mor til Robin, Mira, Angelica og 
Elias. Om eftermiddagen kan jeg ofte findes i BH.klassen. 
Billetter kan også købes i butikken og ved indgangen til 
forestillingen. Det tilrådes dog at købe på forhånd, da man 
ellers kan risikere at der er udsolgt.



 



Kalenderen
April

Fredag d. 21. Mysteriedrama Sjælens Prøvelse kl. 19.00

Lørdag d. 22.

Lørdagsskole – forårsoprydningsdag
Arbejdsdag i Brombærhuset
Mysteriedrama Sjælens Prøvelse kl. 19.00
11. klasse rejser til Frankrig

Mandag d. 24.
Generalforsamling for institutionen
Michael Skolen kl. 19.00 - eurytmisalen
Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag d. 27. Forældreaften i Brombærhuset kl. 19.00-21.00

Lørdag d. 29. Årsmøde i Sammenslutningen af Steinerskoler i 
Danmark kl. 11.00-16.00 her på skolen

Maj

Mandag d. 1. 12. klasse rejser til Italien

Fredag d. 5. 3. klasse på Frilandsmuseet

Lørdag d. 6. 8. klasse i salen

Mandag d. 8. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 12. Bededag - fridag

Søndag d. 14. 9. klasse til Sverige

Mandag d. 15.
4. klasse til sundhedsplejerske
Musikaften kl. 19.00 – soloelever hos Malene O., 
Kristian, Oliver og Henrik

Onsdag d. 17. Musikaften kl. 19.00 – soloelever hos Nanna og 
Malene L.

Torsdag d. 18. 9. klasse kommer hjem fra Sverige
12. klasse kommer hjem fra Italien

Lørdag d. 20. MAJFEST kl. 10.00-14.00

Tirsdag d. 30. 3. klasse forældremøde kl. 19.00


