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Fremlysning

Er der virkelig ingen
der savner denne
fine iPhone med etui som blev
tabt eller glemt ved plantedagen
lørdag den 22. april?
Rette ejer kan hente den hos
Peter på kontoret

Vi har modtaget en stak
foldere fra Herlev Billedskole.
Det er for børn og unge i
Herlev kommune, og hvis I er
interesserede, kan I få en 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





Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark
Farvergade 27D, 2. sal · 1463 København K
tlf: 31316819
www.steinerskolerne.dk

Kære lærere, pædagoger, forældre og andre friskolevenner i Danmark og Europa.

Conference

Essential Values for Steiner Pedagogic
in the Upper School
In dialogue with educational policies
19th May 2017, 10h00 - 16h00
Vartov, Farvergade 27, 1463 København
10.00-10.15

Welcome & short introductory talk by Martyn Rawson

10.15-12.15

First impulse lecture: (30-40 min)
Learning processes in the upper school: coming to self
through the Other
Learning is also biographical learning and identity work.
Formation of autonomous judgement. Role of interdisciplinary
curriculum themes, project work, team work, internships and
reflection for transformative learning.
Followed by working groups

12.15-13.00

Lunch

13.00-13.15

Artistic exercise

13.15-15.15

Second impulse lecture: (30-40 min)
Assessment for transformative learning
Learning needs different forms of assessment and feedback,
dialogic learning, differentiation, portfolio
Followed by working groups

15.15-16.00

Conference wrap-up

Tilmelding senest 5. maj 2017 på http://doodle.com/poll/hsp2xeiikqqnfqawk3h9fbew/admin
eller til Frederikke Larsson på fl@steinerskolerne.dk eller 31316819.

Kalenderen
Maj
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

Mandag

d. 15.

4. klasse til sundhedsplejerske
6. klasse cykelprøve
Musikaften kl. 19.00 – soloelever hos Malene O.,
Kristian, Oliver og Henrik

Onsdag

d. 17.

Musikaften kl. 19.00 elever 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.

9. klasse på Christiansborg

Lørdag

d. 20.

MAJFEST kl. 10.00-14.00

Mandag

d. 22.

Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 23.

1. klasse forældremøde kl. 19.00
8. klasse i biografen

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.

7. klasse på Hærvejen
8. klasse besøger Toms
3. klasse forældremøde kl. 19.00

Onsdag

31.

7. klasse på Hærvejen

