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Denne weekend er der

Arbejdsweekend
Kære forældre og elever

I morgen og overmorgen den 2. og 3. september er der arbejdsweekend. Vi 
glæder os rigtig meget til at se jer allesammen til nogle hyggelige og 
produktive dage!

Lørdag mødes vi kl. 09.30 og slutter kl.16.00
Søndag mødes vi kl.09.30 og slutter kl.14.00

Arbejdsweekenden er altid præget af god stemning, og det er en god 
mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af klassetrinene.
Vi starter dagen med fælles morgenmøde hvor vi får lidt morgenbrød og en 
kop te/kaffe. Kl.12.00 spiser vi fælles frokost som madholdet har organi-
seret og gjort klar.
Arbejdsopgaverne i år består blandt andet af :
• Plante blomsterløg
• Rydde op på udendørsarealerne ved klubben
• Maling
• Bygge bænke
• Luge
• Madlavning – 8 forældre skal medbringe 20 boller hver, og organisere 
frokosten. Meld jer til opgaven hos på cafe.michaelskolen@gmail.com
Der er brug for både børn og voksne begge dage, og vi glæder os til at se 
jer alle sammen til arbejde og hygge!

Husk:
• Det er vigtigt at komme til tiden af hensyn til planlægningen
• At sætte navn på værktøj
• At tage arbejdstøj på der kan tåle snavs og maling
• At I byder ind med en uundværlig arbejdskraft og er med til at 
vedligeholde og gøre Michael Skolen smukkere.

Venlig hilsen Skoleforeningen



Meget vigtigt: De næste sider handler om e-protokol 



 
 

Fraværssystemet E-protokol   

Kære Forældre 

Vi har valgt at bruge E-protokol på Michael skolen. I E-protokol registrerer lærerne elevens 
fremmøde. Hvis en elev ikke møder til hovedfag kl. 8:45 sendes der automatisk en SMS til en eller 
begge forældre, efter hovedfag.  

Hver uge får I et skema på mail, der viser jeres barns fremmøde hen over den forgangne uge. På 
skemaet kan I bl.a. se, hvis jeres barn har haft fravær, meldt syg eller har haft aftalt fravær. 
Derudover vil I også kunne se eksempelvis manglende afleveringer, deltagelse og forberedelse, 
vist som ikoner. Disse ikoner anvendes kun i nogle fag.  

 

 

 

 

 

 

 Når mit barn har en sygedag 
1. Gå ind på www.michaelskolen.eprotokol.dk og klik på sygemeld elev 
2. Vælg klasse, find dit barn i listen og indtast dit mobilnummer 
3. Når sygemeldingen er registreret får du en bekræftelse pr. mail.  

Hvis du har problemer med sygemeldingen, sendes en sms til klasselæreren.  

Elever må ikke sygemelde sig selv.  

For at få hurtig adgang til sygemelding, kan det anbefales at tilføje siden som bogmærke til 
skrivebordet på din smartphone/tablet/PC.   

Aftalt fravær 
Hvis dit barn skal have fri i skoletiden skal du, som forælder, melde det til klasselæreren. Hvis dit 
barn skal have fri i længere tid, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til skolens 
kontor. Dit barn kan ikke selv give besked om f.eks.tandlægebesøg, det er altid forældrene, der 
skal melde aftalt fravær.  

HUSK! at fortælle kontoret, hvis du får nyt mobiltelefonnummer eller ny e-mail 

Med venlig hilsen  

Lærerkollegiet 
 



 
 

Fraværssystemet E-protokol   

Kære Forældre 

Vi har valgt at bruge E-protokol på Michael skolen. I E-protokol registrerer lærerne i 6-12 klasse 
elevens fremmøde til alle lektioner. Hvis en elev ikke møder til hovedfag, sendes der automatisk en 
SMS til eleven efter 15 minutter. Hvis eleven ikke er mødt i løbet af hovedfag, sendes der også en 
SMS til en eller begge forældre.  

Hver uge får I et skema på mail, der viser jeres barns fremmøde henover den forgangne uge. På 
skemaet kan I bl.a. se, hvis jeres barn har haft fravær, er kommer for sent efter et 
frikvarter eller har været meldt syg. Derudover vil I også kunne se eksempelvis 
manglende afleveringer, deltagelse og forberedelse, vist som ikoner. Disse ikoner 
anvendes kun i nogle fag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når mit barn har en sygedag 

1. Gå ind på www.michaelskolen.eprotokol.dk og klik på sygemeld elev 
2. Vælg klasse, find dit barn i listen og indtast dit mobilnummer 
3. Når sygemeldingen er registreret får du en bekræftelse pr. mail.  

Hvis du har problemer med sygemeldingen, sendes en sms til klasselæreren/klasselederen. Elever 
under 18 år må ikke sygemelde sig selv. Elever der er fyldt 18 år kan sygemelde sig selv, der vil 
altid blive sendt en bekræftelse til forældrenes mail. For at få hurtig adgang til sygemelding, kan 
det anbefales at tilføje siden som bogmærke til skrivebordet på din smartphone/tablet/PC.   

Aftalt fravær 

Hvis dit barn skal have fri i skoletiden skal du, som forælder, melde det til klasselæreren. Hvis dit 
barn skal have fri i længere tid, skal du udfylde et ansøgningsskema og sende det til skolens 
kontor. Dit barn kan ikke selv give besked om f.eks.tandlægebesøg, det er altid forældrene, der 
skal melde aftalt fravær, med mindre eleven er fyldt 18 år.  

HUSK! at fortælle kontoret, hvis du får nyt mobiltelefonnummer eller ny e-mail 

 

Med venlig hilsen  
Lærerkollegiet 



Morgentrafikken
Der er kommet nogle spørgsmål om forbuddet mod at køre ind på parke-
ringspladsen for at aflevere børn. Vi skal præcisere, at kun forældre med 
børn til vuggestuen og børnehaven må køre ind på parkeringspladsen for at 
aflevere børnene. Alle andre skal sætte børnene af ude ved vejen.
Forbuddet er lavet af hensyn til børnenes sikkerhed. Vi vil have mindst 
mulig trafik inde på parkeringspladsen, hvor børnene går, løber og cykler 
rundt mellem hinanden.

Bytte eurytmisko
Vi vil gerne etablere en eurytmisko-byttecentral. Det fordrer jo, at der er 
sko at bytte med. Vi vil meget gerne modtage vaskede eurytmisko fra jer, 
så vi kan få gang i byttecentralen.
Donér jeres brugte, vaskede sko til Susanne i 1. Klasse.
Når kurven er fuld, iværksættes bytteriet.

Bedste hilsner
Susanne

Voksenkoret er startet
Jeg vil gerne tale varmt for Michael Skolens voksenkor under ledelse af 
Elisabeth Moe. Vi er et kor opstartet af forældre - nye som gamle - der 
synger et bredt udsnit af sange tilpasset årstiderne.
Vi øver hver anden mandag i ulige uger, med start i mandags den 28. august. 
Næste gang er mandag den 11. september kl. 19-21 i salen. Hvis du har lyst, 
så kom endelig og syng med, du skal også være velkommen til en prøvegang, 
for at finde ud af om det er noget for dig. Du kan også kontakte mig på 
mobil 30326092 for yderligere information.

De bedste hilsener og på gensyn

Henriette Nikolaisen



Klokketårnet færdigt

Nu er skolens klokketårn færdiggjort. Onsdag eftermiddag afsluttede 
Dieter kobberinddækningen med en flot kugle i kobber på tårnets 
femkantede tag. Kobberpladerne er doneret af Klaus og Tine Barfod og det 
er også Klaus der har tegnet tårnet.
- Vi, skolens forældre og jeg, påbegyndte projektet i 2005 og nu den 30. 
august 2017 står det som et smukt vartegn i skolegårdens midte sammen 
med amfiteatret.
Nu mangler der kun gode, stærke klokker. Når vi har de rigtige klokker, 
kan vi undgå timestart med en automatisk ringetone. Klokkerne vil gøre 
hver timestart til en viljeshandling, fortæller Dieter.



Sophia	Seminariet	
	
	
	

Inviterer	til	
fredagsforedrag	den	1.	september		kl.	17.00	

ved	steinerlærer	Birger	Bengtsson.	
	

”Om børnebetragtning” 

 
Børnebetragtning er et af de vigtigste pædagogiske greb vi har som lærere      

og kollegier på Steinerskolen. Men ofte bliver dette ellers virksomme værktøj 
ikke benyttet.  

Hvad er grunden til dette? 
Ved aftenens oplæg vil jeg beskrive nogle af årsagerne til den manglende 

brug af den antroposofisk inspirerede børnebetragtning og en ny vej til hjælp 
med at komme i gang. 

 
 

 
	
	

				Sted:	 Vidar	Skolen,	Brogårdsvej	63,	2820	Gentofte	
	
					Tid:	 Fredag	den	1.	september	kl.	17	
	
					Entré:	 Fri	





Kalenderen
September

Lørdag
Søndag

d. 2.
d. 3. Arbejdsweekend

Tirsdag d. 5. 3. klasse forældremøde

Torsdag
Lørdag

d. 7.
d. 9. Lærerstævne i Vordingborg

Mandag d. 11. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00
Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 16. Høstfest - lørdagsskole

Mandag d. 25. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Fredag d. 29. Skt. Michaels fest

Lørdag d. 30. Arbejdsdag i Brombærhuset

Oktober

Tirsdag d. 3. 5. klasse forældremøde

Onsdag d. 4. Skoleforeningsmøde kl. 19.00
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