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Hvordan er kommunikationsvejene på Michael Skolen?

Særligt ved uenigheder er der brug for tydelige kommunikationsveje. 

Skulle der der opstå uenighed mellem lærere, forældre-lærer, 
forældre og forældre i mellem, eller andet, kan det hjælpe med 
tydelige veje til mægling og samtale.

Vi beder derfor om, at ansatte og forældre ved Michael Skolen 
følger denne fremgangsmåde:

1.  Direkte kontakt

Gå altid først til den lærer/ansatte/forældre ærindet drejer sig om. 
Gør dig umage for, at skabe direkte kontakt jer imellem, og gør det 
på et tidspunkt hvor I har tid og hvor I kan se hinanden i øjnene.

Brug kun mail til korte beskeder.

2. Ledelse

Får I ikke løst konflikten/uenigheden, kan I henvende jer til skolens 
Forvaltningsledelse gennem Forvaltningens mødeplanlæggere eller 
gennem den siddende skoleleder. Forvaltningen vil herefter tage 
problematikken til sig og hjælpe med at finde en tilfredsstillende 
løsning.

3. Bestyrelse

Hvis ingen af ovennævnte muligheder udløser tilfredsstillende løsning 
for de implicerede, kan Bestyrelsens formand kontaktes. Formanden 
og øvrige medlemmer af bestyrelsen vil herefter mægle yderligere i 
sagen.

Det er så vigtig for vores trivsel på Michael Skolen, at at vi altid 
bestræber os på et personligt møde, da vi har erfaring med, at det er 
mellem parternes samtale, at problemerne, konflikterne eller 
misforståelserne løses.

Mails bør udelukkende benyttes for at sætte det personlige møde i 
stand.

Kontakter til dette års ledelse:

Britta Stormdal Bæk: b.stormdal@gmail.com tlf. 53 83 33 13

Suchata Svanberg: suchata.svanberg@gmail.com tlf. 60 80 79 37

Inger Mose: ingmos@gmail.com tlf. 40 20 85 33

Susanne Løwe Pihl suspihl@gmail.com tlf. 20 42 43 88
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SJÆLENS PRØVELSE
Mandag d. 5. sept. begyndte indstuderingen af Rudolf Steiners andet 
mysteriedrama "Sjælens Prøvelse" fra 1912 på Michael Skolen, med henblik 
på opførelser i foråret 2017. "Sjælens Prøvelse" er en fortsættelse af 
dramaet "Indvielsens Port", som blev opført på skolen i foråret 2014. Det vil 
ikke være nemt at få et udbytte af "Sjælens Prøvelse", hvis ikke man kender 
"Indvielsens Port"; derfor vil jeg skrive denne korte introduktion, og jeg vil 
også, når vi nærmer os tiden for op¬førelsen, holde indførende foredrag på 
skolen om disse dramaer og deres fremstilling af antroposofien.

I alle fire mysteriedramaer optræder stort set de samme personer og 
åndelige væsener:
Benedictus en lærer i åndsvidenskab
Maria en trofast elev af Benedictus
Johannes Thomasius: en kunstmaler, kæreste med Maria Capesius

naturvidenskabsmand og historieprofessor
Strader naturvidenskabsmand og ingeniør
Felix Balde en landmand med det gamle klarsyn
Felicia Balde Felixes hustru, som fortæller eventyr
Theodora en clairvoyant kvinde, der omtales, men

ikke ses,i"Sjælens Prøvelse"

Philia, Astrid, Luna: de tre sjælekræfter, der forbinder os med det åndelige.
Lucifer, Åhriman : Forførende ånder
Stormester, officerer og riddere  i en ridderorden, 12 Bønder og bondekoner,
samt flere andre.

"Sjælens Prøvelse" skildrer den udvikling som hovedpersonerne gennemgår, 
efter at de i "Indvielsens Port" har stiftet bekendtskab med åndsviden-
skaben. Særligt vises det, gennem de indre kampe som Capesius må gennemgå, 
hvordan et menneske kan nå frem til indsigt i sit tidligere liv, og gennem 
scenerne, der viser hans oplevelser i middelalderen, ser vi også både Maria, 
Johannes, Strader og Felix Balde i deres tidligere inkarnationer.
Skuespillertruppen har vinteren igennem afholdt studiekredsagtige læse-
prøver på dette enestående værk, der viser os så meget om vejen til åndser-
kendelse, og nu glæder vi os til at arbejde med sceneprøverne på Michael 
Skolen i den kommende sæson, og til at kunne vise det for vort publikum.

Med venlig hilsen Klaus Barfod



Kalenderen

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmødet, som har været berammet til på onsdag (den 14. 
sept.), er blevet flyttet, således at repræsentantskabet vil holde møde på 
onsdag den 21. september. Indkaldelse til og dagsorden for mødet vil 
blive udsendt til repræsentantskabet primo næste uge.

September

Onsdag d. 7. 2. klasse forældremøde

Mandag d. 12. Michael Sangerne – voksenkor kl. 19.00

Torsdag d. 20. 6. klasse forældremøde kl. 18.30

Onsdag d. 21. Repræsentantskabsmøde

Onsdag d. 28. 1. klasse forældremøde


