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Det er i morgen og i overmorgen

Arbejdsweekend
Kære forældre og elever

I Weekenden den 1. og 2. september er der arbejdsweekend. Vi 
glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen til nogen 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 organiseret og gjort klar.

Arbejdsopgaverne i år består blandt andet af :
• Instrumentholder (celloer)
• Maling
• Diverse byggeopgaver ved klubben
• Luge 
• Madlavning

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



Skolelederen
ved rektor Jacob K. Nielsen

Vi er kommet fint i gang med skoleåret. 

I overskolen er vores 1. HF-klasse (som vi til daglig omtaler som 11. 
klasse) en stor og velfungerende gruppe på 26 elever, så dén side af 
sagen ser stabil ud, og det er vi glade for. HF-projektet er søsat.
Vi har særligt fokus på trivsel og klassekultur i vores 10. klasse, som
er blevet mindre pga. mange efterskoleophold. Vi har en del 
forhåndstilmeldinger til klassen næste år, men lige nu handler det om
at understøtte klassen i en ny situation.
9. klasse er kommet fint i gang med overskolelivet, og 12. klasse 
fungerer både stabilt og aktivt. 

Det nye elevråd samles første gang i dag (fredag 31. august) og skal
blandt andet vælge en formand, som skal deltage i dele af skolens 
bestyrelsesarbejde. Dertil kommer, at rådet skal forholde sig til en 
mulig madordning for overskolen, til festbudget og ordensregler.

I underskolen har jeg meldinger om, at alle klasser er kommet godt i
gang – også med de nye lærere i hhv. 1. og 8. klasse.  Tilsvarende i 
håndværksundervisningen, hvor vi har budt velkommen til Vibeke 
Lichtenberg (ny sløjdlærer) og Ilan Tzur (ny smed). 

For mit eget vedkommende har jeg fokus på ministeriets tilsyn med 
den nye HF-ordning. Embedsfolkene kommer engang i oktober. 
Tilsynet handler om administrative forhold (økonomi, tilskudsteknik, 
time- og opgavetælling og andre dokumentationskrav), om 
hjemmesidekrav til studieplaner, om lærernes uddannelsesplaner og 
om etableringen af en lovpåkrævet kvalitetsudviklingsstrategi for HF, 
som vi tænker sammen med en elevtrivselsundersøgelse, der 
afholdes her i efteråret. 

Hvis der er spørgsmål eller korrektioner til mit overordnede indtryk 
af en meget fin skolestart, må man endelig kontakte mig på 
jkn@michaelskolen.dk eller ved personligt møde ved mit bord i 
overskolens lærerforberedelse.





I den forbindelse: 
Jeg gør en dyd ud af at være mindre synlig end mange andre 
skoleledere og rektorer, fordi jeg ikke synes, at en Rudolf Steiner-
skole skal have en dominerende lederfigur, som hele tiden tager 
ordet og stiller sig op i lyset foran elever og medarbejdere. Der er i 
forvejen for mange af den slags ledere i verden, og det er heller ikke 
en ledelsesstil, der passer sig for en Steiner-skole, hvor vi helt 
fundamentalt opdrager til en udstrakt, individuel frihed og ansvarlig 
selvforvaltning, som også medarbejderne skal inkarnere.
Dertil kommer, at rektorarbejdet i sin kerne handler om at 
strukturere og om at angive rum til fri selvforvaltning – og om at 
tage ansvar for opretholdelsen af en mængde statslige love. Det 
klares fint fra en mere tilbagetrukket position. 
MEN strategien skal ikke have den omkostning, at jeg ikke opleves 
fuldt tilgængelig. Derfor denne uddybning. Jeg ER tilgængelig – og vi
tales ved! 

Jacob K. Nielsen

    

Ledige pladser i børnehaveklassen
Selvom der er venteliste til alle de små klasser, er vores nye 
børnehaveklasse ikke større end at der er plads til flere.
Forklaringen på den lille børnehaveklasse kan måske findes i et 
dyk i fødselstallet (som man faktisk kan se) for seks år siden. 
Men det kan også bare være en af den slags tilfældigheder, 
ligesom med vejret.
Under alle omstændigheder må I gerne sige til alle, der kunne 
være interesserede, at der endnu er ledige pladser i børnehave-
klassen 2018-19. I kan altid maile til mail@michaelskolen.dk.

mailto:mail@michaelskolen.dk


Glæd jer til

Høstfest - Åbent hus
lørdag den 15. september kl. 8.45-14.00

Høstfesten er et Åbent Hus arrangement, d.v.s. at alle udenfor skolen er 
velkomne til at komme og besøge os og og se og opleve vores dejlige 
skole.

Program:

• 8.45 Morgensang

• 9.30-10.00 Forældreforedrag.

• 10.00 Intro i børnehaveklassen

• 10.30 Suppe og brød, som eleverne laver i samarbejde med lærerne, 
serveres som sidste år ved amfiteatret.

• 11.30 Den store bagedyst: 5. klasses kagekonkurrence, vinderen 
annonceres.

Fra kl. 9.30 til kl. 10.30 kan man bringe sin superkage til 5. klasses 
kagekonkurrence.

• 12.00 Intro i børnehaveklassen

• 12.00 Lille kage/kaffe bod ved 4. og 5. Klasse (ved SFO - som vi har til 
Sommerfesten)

• 12.00-13.30 Værksteder og folkedans. 

• Kl. 14.00 Tak for i dag



Butikken søger frivillige

Vil du hjælpe skolens lille butik?
Hvis du har to timer om ugen, du kan lægge i Butikken Under Kastanjen, 
kan du til gengæld:
* Få 20 % rabat på lækre, økologiske/biodynamiske varer.
* Bestille ting fra Helsam eller Natursource, som ikke i forvejen findes i 
butikken.
Vi har brug for hjælp med både salg, opsætning af varer (uden for 
åbningstiden) og rengøring. Hvis du ikke kan give et nap med hver uge, vil et
par timer hver 14. dag også blive taget imod med kyshånd.
Butikken Under Kastanjen er aktuelt åben onsdag, torsdag og fredag kl. 
14.30-16.30. Hvis du har bedre mulighed for at være der om morgenen, 
f.eks. i tidsrummet 8.00-9.30, vil det også være en stor hjælp.
Butikken Under Kastanjen drives af frivillige, og overskuddet går 
ubeskåret til Michael Skolen.
Vil du vide mere? Så skriv til Dagmar på dagmarmiss@live.dk

mailto:dagmarmiss@live.dk


Kalenderen
September

Lørdag d. 1. Arbejdsweekend

Søndag d. 2. Arbejdsweekend

Mandag d. 3. 9. klasse på landbrugstur

Torsdag d. 6. Lærerstævne

Fredag d. 7.
Lærerstævne
Børnehaveklassen høstfest
9. klasse hjem fra landbrugstur

Onsdag d. 12. 7. klasse forældremøde kl. 18.30

Fredag d. 14. Skolefoto

Lørdag d. 15. HØSTFEST

Fredag d. 28. Børnehaveklassen - Michaelsfest



	

				 		Sophia	Seminariet	
	

Inviterer	til	
fredagsforedrag	den	31.	august	kl.	17.00	
ved	seminarielærer	Michael	T.	Brinch	

 
Åndsvidenskab – en teori? 

 

Eftermiddagens tema undersøger spændingsfeltet mellem åndsvidenskabens 
beretninger, der kun kan accepteres af ’nutiden’, hvis de passer ind i og 
opfylder de p.t. vedtagne teoriers forestillings-katalog og betingelser – 
paradigmer – og kilden til de impulser, der ligger til grund for Waldorf-
pædagogikken.  
- Om modet til ikke at ville stå undskyldende over for en videnskabelig 
autoritet… 

 

Undertekst på dansk: 
"En missionær fra middelalderen beretter, at han har 

fundet det punkt, hvor himmel og jord berører hinanden..." 
 

Sted: Vidar Skolen, Brogårdsvej 63, 2820 Gentofte 
Tid: Fredag den 31. August 2018, kl. 17.00 

Entré: Fri	



	

	

	
Rudolf Steinerlæreruddannelsen 

-København/Sjælland 
Sophia 

	

Vil du være steinerlærer 
eller blot fordybe dig i 
steinerpædagogikken 

og antroposofien? 
	 	

Uddannelsen er 3 årig. Der undervises fortrinsvis på 
Vidar Skolen i Gentofte ca. hver 3. uge (fredag kl. 17-20.30 
og lørdag kl. 9-17), 2 gange 5 dage i hhv efterårsferie og 

sommerferie. 
 

 
 

Nyt hold begynder den 31. august  2018 
Yderligere oplysninger: 

Mail: kontoret@steinerseminariet.dk     www.steinerseminariet.dk 
Lise Austad  2361 3939 mail: liseaustad@yahoo.dk 

Jørgen Bækkeskov 5538 7773 / 2878 2871 
Mail: j.baekkeskov@hotmail.com	
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