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Efterlysninger
Vi bringer en del efterlysninger her i Nyhedsbrevet, mest af instrumenter
men også af andre ting, og I skal vide, at rigtig mange af de efterlyste ting
dukker op, især instrumenterne får vi for det meste tilbage til de elever,
der savner dem. Tak til alle der medvirker til det.
En enkelt violin er desværre ikke dukket op, trods mange efterlysninger,
så vi prøver en sidste gang:

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. 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.





Bærestropper efterlyses
I celloskuret er der på Elvildas (4.klasse) cello blevet afmonteret to bærestropper (så celloen kan bæres på ryggen). Vi har nu eftersøgt dem i ca. en
måned. Det betyder at vi ikke kan få celloen med hjem, hvilket så betyder
at hun ikke kan få øvet hjemme.
Vi savner disse stropper RIGTIG meget og vil blive meget glade for at få
dem tilbage. Læg dem i 4. klasse, i cellolokalet, eller hos Peter på kontoret
med en seddel hvor der står Elvilda.

Fremlysning
Denne iPhone med etui er blevet tabt
eller glemt ved plantedagen i lørdags
og ingen har endnu spurgt efter den.
Men jeg håber da at rette ejer-m/k
(en pige, gætter vi på:-) ser dette.
Da undertegnede er bortrejst fredag,
kan den afhentes fra mandag, hos
Peter på kontoret

Michael Skolen søger

Afdelingsleder/Kommende Rektor til Michael Skolens Steiner-HF.
Michael Skolen er en enhedsskole fra 0.-12. klasse, delt op i en grundskole
og en overskole. Skolen har omkring 300 elever og 30 lærere, og ligger i
grønne omgivelser på grænsen mellem Herlev og Ballerup.
I skoleåret 2018/2019 starter vi en Steiner-HF uddannelse for vores 11.
og 12. klasse. I den forbindelse søger vi en person, med ansættelse pr. 1.
august 2017, der kan være den drivende kraft for implementeringen af den
nye gymnasiereform på vores skole. Som rektor er du ansvarlig for den
daglige drift og udvikling af Steiner-HF, samtidig er du en del af den
fælles ledelse på skolen.
Michael Skolen ledes af skolens forvaltning, som består af ca. 25 lærere.
Vi er alle aktive og engagerede kolleger, der samarbejder om alt fra
pædagogik, problemløsning og beslutninger. Forvaltningen samarbejder
desuden med skolens bestyrelse. Denne flade ledelsesstruktur er et af
Michael Skolens kernepunkter og drivkraft i det daglige arbejde.
Læs hele stillingsopslaget her:
http://michaelskolen.dk/information/ledige-stillinger/

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. 13.0017.00 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





Det er i morgen

Kalenderen
April
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

Onsdag

d. 10.

Skoleforeningen kl. 19.00

Fredag

d. 12.

Bededag - fridag

Søndag

d. 14.

9. klasse til Sverige

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.
Kommende Bh.kl. Forældremøde kl. 19.00

Torsdag

d. 18.

9. klasse kommer hjem fra Sverige
12. klasse kommer hjem fra Italien

Fredag

d. 19.

8. klasse på Christiansborg

Lørdag

d. 20.

MAJFEST kl. 10.00-14.00

Mandag

d. 22.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Onsdag

d. 24.

4. - 8. kl. rollespil i Hareskoven

Mandag

d. 29.

6. klasse rejser til Bornholm
4. klasse musikaften kl. 17.00

Tirsdag

d. 30.

3. klasse forældremøde kl. 19.00

Mandag

