
 Generalforsamling i “ Skoleforeningen ved Den selvejende institution Michael Skolen      
                                                   Rudolf Steiner Skolen i Hjortespring “ 
                                                          Mandag den 4. april 2022.  
  

Generalforsamlingen indledtes med et foredrag af Jan Thiesen: 
“Et fornuftigt forhold til Rudolf Steiner i moderne tider” 

  
Generalforsamlingens dagsorden efter velkomst af formand Irdi Renaberg. 
  

1. Valg af dirigent: Peter Broge, som erklærede generalforsamlingen lovlig indkaldt 
med over 14 dages varsel via mail til medlemmerne. 
 

2. Formandens mundtlige beretning om de sidste 12 måneders virke:  
I fredags var der Forårskoncert i Herlev medborgerhus, hvor elever og musiklærerne 
havde arrangeret en flot musikalsk oplevelse. Det var en dejligt vi som skole igen kan 
mødes, og eleverne endeligt kan optræde for deres familier.  
 
Det er tydeligt at forældre, lærere og elever har brug for fællesskaberne, og at der er 
i disse fælleskaber at vi oplever Michael Skolen som en levende steinerskole. 
 
Tak til både elever og lærerne for et smuk eftermiddag/aften.  
 
Efter vores generalforsamling for et år siden, gik vi ind i arbejdet med en forventning 
om, at livet på skolen blev normaliseret: 

• at vi igen kunne være en aktiv del af skolen og afholde vores arrangementer  
• at vi igen kunne understøtte det antroposofiske arbejde på Michael Skolen via 

foredrag mv. 
 
Sådan blev det desværre ikke helt. Men vi kan glædes over, at vi har kunne 
gennemføre en forskønnelsesdag i foråret 2021 og forskønnelses weekend tilbage i 
august.  
 
Endnu engang tak til forældrene som deltager med højt humør og med gåpåmod – 
og på den måde støtter op om skolen og er med til at forskønne børnenes 
omgivelser. 
 
For anden gang i skolens historie har vi ikke kunne afholde vores julebasar i sin 
normale form. Men på magiskvis – og med manges hjælpende hænder og gode 
ideer – fik vi stablet et udendørsjulemarked på benene – på 7 dage. Det blev en fin 
og stemningsfuld dag, og man kunne mærke, at det var noget alle havde brug for at 
samles om noget igen.  
 
Vi kan også tage læring med dagen og bruge erfaringen til at forny dette års 
julebasar – som vi med stor forventning glæder os til at afholde. 
 
Tak til julebasarudvalget for hurtigt at kunne omdefinere julebasaren til noget andet 
fint i fællesskab med forældre og lærere. Uden den enorme opbakning vi kunne 



mærke på dagen, var det ikke lykkes at gennemføre dagen, men så smukt. Af hjertet 
tak til jer alle! 
 
Vi følger stadig med interesse arbejdet med vores Steiner HF og venter spændt på 
DPUs følgeforskningen hvor vi kan få et indblik i hvordan det går eleverne efter en 
endt Steiner HF. Tine er vores bindeled til sammenslutningen, og hun holder os godt 
opdateret.  
 
I bestyrelsen er skoleforeningen stadig en aktiv del og vores opgaver er at værne om 
det antroposofiske og støtte op om lærernes undervisningsindsats. 
 
Vi har netop bevilget et stort beløb til lærerne, som skal bruges til et 
medarbejderseminar, med fokus på to udviklingsprojekter i lærerkollegie med fokus 
på den pædagogiske ramme om fremtidens grundskole og overskole på Michael 
Skolen. Vi glæder os til at høre mere herom, og ønsker Lærerkollegiet et godt 
medarbejder-seminar.  
 
Skoleforeningen har i løbet af dette år igen bidraget med økonomisk støtte til 
lærernes efteruddannelse på Sophia Seminariet.  
 
I løbet at året har byggeudvalget arbejde på fremtidens byggeplaner og prioriteringer 
på Michael Skolen. I februar præsenterede udvalget de første planer: byggeriet af et 
nyt pedelhus på Michael. Her er Skoleforeningen også en aktiv del, og det bliver 
spændende at følge med i realiseringen af planerne. 
 
Det næste år skal vi arbejde videre med vores visioner i Skoleforeningen og blive 
endnu bedre til at formidle disse og her kan jeg gentage, de jeg stod og sagde til 
sidste generalforsamling. 

• synliggøre hvad Skoleforeningen bidrager med til livet på skolen 
• blive ved med at engagere forældre på skolen fordi, forældres engagement 

og bidrag har stor betydning for skolens liv og virke 
• fremtidige byggeprojekter i samarbejde med bestyrelsen 
• at styrke forældre samarbejde på tværs af klasserne, da det er betyder meget 

at forældrene har mulighed for at knytte bånd mellem sig 
• at afholde pædagogiske og antroposofiske foredrag 

 
Til slut vil jeg på Skoleforeningens vegne gerne sige tak til Peter for at være vores 
dirigent, og for din praktiske hjælp i løbet af året. Gitte for at holde styr på vores 
økonomi og for at lave vores regnskab. Tak til Johan for at være revisor. Tak til 
Marchel, til lærerne, til skolens forældre som støtter op om skoleforeningens arbejde 
samt til Butikken Under Kastanjen.  
 
Og en stor tak til jer andre i Skoleforeningen for jeres engagement, energi og glæde I 
bidrager med.  
 

3. Regnskabsaflæggelse for 2021: Regnskab udleveret. 



Som det fremgik af beretningen var 2021 ramt af nedlukning af skoleforeningens 
aktiviteter grundet Corona restriktionerne, dog kunne julebasaren afholdes udendørs 
- hvilket gav en større indtægt end i 2020, hvor denne var aflyst. Vi har kunnet støtte 
bygning af cykeloverdækningen, afholdelse af julebasaren udendørs og lærernes 
efteruddannelse. Årets underskud på 4.015 blev fratrukket egenkapitalen - som 
endelig gerne må omsættes til aktiviteter ved skolens bygninger og efteruddannelse - 
da der betales negative renter og inflationen buldrer derudaf - hvilket gør at kapitalen 
mister værdi dag for dag. 
 

4. Indkomne forslag: Ingen. 
 

5. Valg af medlemmer til Skoleforeningens bestyrelse for en 2-årig periode: 
 
Dagmar Missmahl  
Natasja Hall Noerbel  
Irdi Renaberg  
Ida Sass  
 

6. Valg af 2-7 suppleanter for en 1-årig periode: 
 
Eva Neuman  
Katrine Kristensen  
 

7. Evt.: Takkebreve blev givet til Hedvig som langvarigt medlem i bestyrelsen, Peter for 
hjælp med udsendelse af mails o.a. og Gitte for bogføring. 
En god snak fulgte om konkrete tiltag for at få flere end bestyrelsen til at deltage i 
skoleforeningens generalforsamling: 

● Introduktion til skoleforeningens virke ved forældremøder. 
● Generalforsamlingen afholdes på en lørdagsskole/forskønnelsesdag. 
● Ny folder 
● Informationsbod ved lørdagsskoler ol.lign. 

 


