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Så kom vi i mål!
Steinerskolernes 11. og 12 klasse med i gymnasiereformen
Det er en glæde, at det er lykkedes Steinerskolernes 11.-12. udvalg at
påvirke de politiske partier således, at der i den netop vedtagne
gymnasiereform er åbnet for at Steinerskolernes 11. og 12. klasse i sin
eksamens- og prøvefri form kan godkendes som et ”Steiner HF”.
Det er en aftale, der giver skolerne mulighed for at modtage støtte til
undervisningen, og eleverne mulighed for at søge SU og få de særlige
uddannelses rejsekort. Idet der skal pågå et længere
forberedelsesarbejde forventes det, at det tidligst kan gennemføres fra
sommeren 2017 eller 2018.
Skolerne vil naturligvis skulle tilpasse sig regelsættet for HF på en række
områder, men det er skolernes opfattelse, at det faglige niveau og det
faglige indhold på Steinerskolerne er på et højere niveau end det, der
kræves på det nye to-årige HF. Dette er også bekræftet i de
forhandlinger, der har foregået med de politiske ordførere og ministeriet.
Vi fastholder muligheden for at anvende de særlige pædagogiske metoder,
herunder at vi kan fastholde, at vi ikke bruger karakterer og eksamen, men
fastholder vidnesbyrdet som afgangsbeviset på en Steiner HF.
Skolens elever vil fortsat skulle søge optagelse via kvote 2, men med et
godt vidnesbyrd vil mange i lighed med i dag kunne komme direkte ind på
det studie, de ønsker.
Mere information efter sommerferien
Steinerskolernes 11.-12. udvalg.
Christina Vilhelmsen, Jens Henriksen, Thomas Uhrskov & Jakob Laursen

Den store konvolut
Husk at fristen for at aflevere er på mandag den 13. juni. Til dem der
søger om fripladsstøtte er det meget vigtigt, at I vedlægger Årsopgørelse
2015 fra SKAT.
Alle skemaer skal afleveres på papir. Vi accepterer ikke indscannede
dokumenter. Aflever skemaerne på kontoret, læg dem i skolens postkasse
oppe ved parkeringspladsen eller send dem med posten.

Sommerferieaktiviteter
Så har vi fået de små foldere om sommerferieaktiviteterne i Herlev
kommune og aktiviteterne i Ballerup Kommune. De kan som sædvanlig fås
ved henvendelse til Peter på kontoret.

Annoncer
Barnepasser søges
Vi søger en sød dame eller mand, der vil passe vores lille Hugo to dage
om ugen fra ca. 9.00-14.00 hos os i Albertslund eller i andet hjem.
Hugo, der har fået en plads i vuggestuen fra 1. november, er 1 år
gammel og fjerde barn. Der må gerne være andre børn, og han er ikke
bange for dyr:)
Kærlig hilsen fra Ina
Tlf. 25 46 30 02

Bolig søges
Sofia fra 5 klasse og jeg vil gerne lidt tættere på skolen end Indre Nørrebro. Leje af etage i hus / kolonihave el.lign. ønskes.
Håber en af jer kan hjælpe / kender nogen etc ..Vi har kat :)
Henvendelse til Mikkeline Gudmand-Høyer
tlf. 22 95 88 82 mail: mikkelinegh@gmail.com

Kalenderen
Juni
Onsdag

d. 1.

8. klasse rejser til Lapland

Fredag

d. 3.

6. klasse hjem fra Bornholm
3. klasse sommerfest i eurytmisalen

Mandag

d. 6.

Brombærhuset – forældremøde for store børn
Voksenkor kl. 19.00

Tirsdag

d. 7.

Musikmatiné 4. klasse kl. 16.30
7. klasse møde for elever og forældre om børn/unge
og sociale medier kl. 19.00

Onsdag

d. 8.

Repræsentantskabsmøde kl. 19.00-21.00

Fredag

d. 10.

1. klasse sommerfest kl. 16.00
2. klasse sommerfest
7. klasse sommermiddag i eurytmisalen kl. 18.30

Mandag

d. 13.

8. klasse kommer hjem fra Lapland
12. klasse skuespil - aften

Tirsdag

d. 14.

12. klasse skuespil – dag og aften
Musikmatiné 3. klasse kl. 16.30

Onsdag

d. 15.

12. klasse skuespil - dag

Fredag

d. 17.

Afslutning i Brombærhuset
SOMMERFEST

Mandag

d. 20.

Elisabeths elevafslutning kl. 19.00

Onsdag

d. 22.

Sidste skoledag før sommerferien

August
Tirsdag

d. 9.

Første skoledag efter sommerferien





