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Tak for plantedagen
Kære alle
En lidt forsinket kæmpe TAK fra Skoleforeningen for en virkelig produktiv og 
utrolig hyggelig plante- og forårsoprydningsdag! Både børn og voksne nyder alt 
det fine arbejde der blev lavet! Masser af gode arbejdsopgaver blev færdige. 
Det er så rart at se at vores skole hele tiden bliver smukkere og står fin og 
vedligeholdt.
Vi startede dagen med fælles morgensang efterfulgt af fælles morgenmad. 
Følgende opgaver nævnes:
Vandtrappen renset og istandsat, oprydning i busk og krat rundt om bygningerne, 
oliering af borde/bænke sæt, oliering af amfiscenen, oliering af terrasse ved 
Lupinen, vinteroprydning i plantekasserne ved alle klasser, kørsel til 
genbrugspladsen. 
Plantning af grønt ved amfiscenen, stenlægning, plantning af træer ved klubben, 
flytning af plantekasser og oprydning af området rundt klubben, fældning af 
træer og krukker tilplantet.
Cafeen åbnede kl. 10:30 med meget lækker frokost og super lækre kager 
af mange forskellige slags. 
En stor tak for den fantastiske indsats og for de mange flittige hænder 
der har hjulpet med at gøre denne dag til en succes - det gør virkelig en 
forskel for vores fine skole!

Venlig hilsen - Ane/Skoleforeningen



Sommerfesten flytter
På grund af sammenfald af en række arrangementer, og der er rigtig 
mange af dem i de sidste skoledage i år, er det blevet besluttet at skolens 
Sommerfest i år afholdes tirsdag den 20. juni kl. 17.00.

Fremlysninger

Ugle ørenringe
Disse fine, små ugle ørenringe er fundet i 
skolegården i mandags.
Hvis du savner dem, så er det jo bare hen til

Peter på kontoret

Mystery iPhone

Det er lidt af et mysterium, at ingen har henvendt sig 
om denne fine og dyre iPhone med etui, som blev tabt 
eller glemt ved plantedagen lørdag den 22. april.
Men vi fremlyser igen, igen. Rette ejer kan stadig 
hente den hos Peter på kontoret

For børn og unge i Herlev Kommune

Sommerferieaktiviteter

Så er den lille folder med sommerferieaktiviteterne i Herlev Kommune 
kommet, og I kan som sædvanlig hente 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/
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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. 
 

http://www.steinerskolerne.dk/
http://doodle.com/poll/hsp2xeiikqqnfqawk3h9fbew/admin
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Kalenderen
Maj

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

Tirsdag d. 30.

7. klasse på Hærvejen
8. klasse besøger Toms
4. klasse musikaften kl. 16.30-18.00
3. klasse forældremøde kl. 19.00

Onsdag d. 31. 7. klasse på Hærvejen

Juni

Onsdag d. 7. Repræsentantskabsmøde

Fredag d. 9. 2. klasse sommerfest
Kommende Bh.kl. På besøg 15.30-17.00

Tirsdag d. 13. 3. klasse musikaften kl. 17.00

Fredag d. 16. Bh.kl. Sommerafslutning i eurytmisalen 17-19

Tirsdag d. 20. Skolens sommerfest kl. 17.00
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