
Referat af Michael Skolens generalforsamling 2022 

Dagsorden iht. Vedtægterne 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning – herunder børnehavens beretning 
3. Rektors beretning 
4. Tilsynsførendes beretning 
5. Fremlæggelse af det godkendte regnskab til orientering 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af tilsynsførende 
9. Evt. 

 
1. Bestyrelsen peger på Peter som dirigent og Sofie som referent. De vælges. 
Peter startede med at erklære generalforsamlingen for lovligt indvarslet. 

 
2. Sofie fremlægger bestyrelsens beretning. 
Line (leder i Brombærhuset) fremlagde Brombærhusets beretning: 
Det har været et meget stabilt år. Når andre var sendt hjem, var børnehaven åben. Der er 
fulde huse på alle poster. Kæmpe lange ventelister. 
Der er stabilitet i huset også på personaleområdet. 
Der er god gejst og energi og flot fremmøde fx til forældreaftenener. 
Næste arbejdsdag er på lørdag og efterfølgende er der maj. 
Der er kæmpe forældrestøtte og stort engagement. 
En masse dejlige børn, der jo er essensen af det hele. 

 
3. JKN fremlægger skolens beretning 
4. Karin Olander er ikke færdig med at føre tilsyn. Den endelige rapport bliver tilgængelig 
senere og kan tilgås digitalt. 
Sidste år var det digitalt tilsyn. 
Karin har været på 3 tilsynsbesøg i år – hun er ikke færdig endnu. Hun har været inde i alle 
klasser og bestræber sig på at se så varieret fagudbud som muligt. 
Overskriften må være: Det er en god skole. 
Det står med mål med kravene i folkeskolen. Det faglige indhold er varieret. Der undervises 
pædagogisk på en måde der inkluderer alle elever. 
Der er hjælp til børn med særlige behov. Der er relevant samarbejde med fx PPR, IT- 
rygsække. 
Der er et trivselsudvalg, lærere der går med, hvis der skal holdes svære samtaler med fx 
forældre. 
En god skole betyder også at der er et lærerkollegie og en ledelse, der har overblik og 
indsigt i loven og i skolens helhed, Steinerpædagogik og i børnenes behov. Der er gejst – 
Karin roser igen for måden at tilgå undervisningen digitalt under lock-down. 
Det her er en Steinerskole – den har en lærerplan. Når jeg taler med lærerne her, så er der 
en vågenhed overfor hvordan man integrerer den ’gamle’ Steinerlærerplan i den tid vi er i 



nu. Uden at give køb på det pædagogiske ophav. 
 

På Steinerskolerne er der kun en lærer i hver klasse. Man arbejder fx med 
børnebetragtning. Det er noget man gør kollegialt. Der er et fællesskab om børnene. Det er 
en del af en god skole. 

 
Der er rolige, fuldendte undervisningsforløb der giver mening også de enkelte fag i mellem. 
Fx en klasse der arbejder med brøker og tager det med over i nodelære og lavede en lille 
melodistump der så blev sat sammen til en sang man kunne synes i kanon. 

 
Der er ligestilling mellem kønnene og der undervises i demokrati. 

Tidligere tilsynsrapporter ligger på hjemmesiden under punktet ’OM OS’ 

5. Fremlæggelse af regnskab v. bogholder Gitte Olsen 
Gitte gennemgår det udleverede regnskab. 

 
Vi har fået lidt mere i tilskud ift. 2020, men har også lidt højere lønninger. 

 
Vi har lagt lån om hvilket sparer os for 880.000/årligt som vi så bruger på afdrag. 

 
Karin Olander spørger til om vi har fået nogle fonde eller lign. Der er fx forældrebidragene. 

Vi har øget vores egenkapital, der lånene er blevet mindre. 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Vi skal have valgt 
1 bestyrelsesmedlem for 2 år – Helle Schønfeldt (7. klasse), Vilja Pedersen (0. klasse og 
kommende børnehave og vuggestue) og Lukas Noerbel (4. klasse) stiller op 
1 bestyrelsesmedlem for 2 år - 
2 suppleanter (for 1 år) 

 
Der er 11 stemmeberettigede 

De opstillede præsenterer sig 

 
Alle kan stemme på to kandidater. 

 
Resultatet af afstemningen blev at: 
Helle Schønfeldt vælges for 2 år 
Lukas Noerbel vælges for 2 år 



Vilja Pedersen vælges til suppleant for 1 år 
Riccardo Buccarella vælges til suppleant for 1 år 

 
Karina valgtes for 2 år i 2021 – og er på valg i 2023 
Ellen valgtes for 2 år i 2021 og er på valg i 2023 
 
Bestyrelsen er således: 
 
Sofie Bay-Petersen - formand 
Irdi Renaberg - næstformand 
Karina Larsen - HF repræsentant 
Helle Schønfeldt 
Lukas Christian Noerbel 
Ellen Pierce 
Jens Kjær  
 
Riccardo Troels Buccarella - suppleant 
Vilja Iris Granau - suppleant 

 
7. Valg af tilsynsførende 
Karin Olander fortsætter endnu en periode 

 
Evt. Der stilles et spørgsmål til tilsynsførende til niveauet for fysik og kemi. 
Karin svarer at det hun skal svare på er om der undervises i det og om det står mål med 
undervisningen i folkeskolen. 
Det ligger som hovedfagsperioder. 

 
Når der er dansk og matematik udover hovedfagsperioden, har det status af ’øvelsesfag’; 
grundlæggende fag, der skal øves/holdes ved lige regelmæssigt. 

 
Som tilsynsførende skal jeg vurdere, om de bliver undervist så det svarer i niveau og om 
pensum er relevant. 

 
Der spørges til byggeplanerne. 

 
Der spørges til hvornår bestyrelsesmøderne ligger – de ligger d. 3 mandag i hver måned. 

Efter generalforsamlingen er der et hurtigt konstituerende møde. 

Peter takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 

Hjortespring d. 25/3 2022 
/Sofie Bay-Petersen, referent 


