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Referat af generalforsamling på Michael skolen, Hjortespring afholdt tirsdag, den 

20. april 2010 kl. 19.30. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Valg af referent. 

3. Skolens tilsynsførende Viggo Nørgaard Nielsen vil fremlægge sin rapport om evalueringen af 

undervisningen på skolen. 

4. Bestyrelsens formand vil aflægge årsberetning. 

5. Lærerne vil fortælle om året der gik. 

6. Regnskabsfører Gitte Olsen fremlægger det reviderede og det af bestyrelsen godkendte regnskab til 

orientering. 

7. Direkte valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. 

8. Direkte valg af 1 suppleant for en 2-årige periode. 

9. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for en 2-årig periode. 

10.  Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for en 2-årig periode. 

11.  Valg af tilsynsførende. 

12. Indkomne forslag  

13. Evt. 

 1. Valg af dirigent – Ronald Vous blev valgt. Ronald startede med at byde velkommen, og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. 

2. Valg af referent – Tina Krøyer Jacobsson blev valgt. 

3.  Evaluering af undervisningen på skolen fremlægges af tilsynsførende Viggo Nørgaard Nielsen.            

Frie skoler bygger på tillid, men ikke nok i folkeskolen, hvor vi skal teste og evaluere. Hans opfordring er 

derfor ”opbyg en effektiv evalueringskultur” på Michael Skolen. Dokumentér at vi er så gode, som vi selv 

tror. Det vil styrke selvtilliden. 

Han har besøgt 9 forskellige lærere 2 dage i februar 2010. Han kan se vi er på vej i processen at opbygge en 

evalueringskultur, men det er endnu ikke helt gennemskueligt og ensrettet. 

Børnene ser ud til at trives og det er et afgørende element i vurderingen. Vi er en velfungerende skole og 

sammenlignelig.  Læs hans evaluering på hjemmesiden, hvor der er beskrivelse af hvad han har oplevet i de 
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enkelte klasser (Bh.kl. rundkreds, 3.kl.regning,  4.kl. engelsk, 5.kl.matematik, 7.kl. hos Ida, 8.kl. geometri, 

9.kl. bog foredrag, 10.kl. engelsk og en fag time 3 med sang + terningespil). 

Michael Skolen lever på alle måder op til at uddanne børnene til frihed og folkestyre. 

4. Årsberetning 2009 ved bestyrelsens formand Heidi Davidsen Nørregaard – 

 Året har båret præg af byggeri af ny børnehave. Finansieringen kom noget forsinket på plads i 2009 via 

Merkur Bank som stillede et bankfinansieret lån til rådighed, da vi blev ramt at Finanskrisen.  Tak til Allan 

Svendsen og M.B. Byggeriet blev ramt af et regnfuldt efterår og en langvarig sne vinter, som primær årsag 

til forsinkelse af selve byggeriet. Der er blevet kæmpet og lagt masser af energi for dagen. Tak til alle for det 

hårde arbejde og specielt til Gitte Olsen, vores regnskabsfører, der har lagt stort engagement i arbejdet 

med opfølgning på byggeriet. Børnehaven forventes bygget færdig til sommerferien med opstart 1. august 

2010. Alle ansættelser er på plads samt ledelsen af børnehaven. Vi byder velkommen til Eva og Marjo. 

Rejsegilde forventes fredag 23.april kl. 12-13 og indvielsesfest afholdes senere for hele skolen. 

Skolen er i en god økonomisk udvikling. Der er overskud for 2009 så egenkapitalen er steget fra 8,4 mill. => 

8,6 mill. Det er et godt resultat, som er opnået via sparsommelighed hos lærerne og en større tilgang af 

elever, specielt i de små klasser.  Vi takker lærerne for dette og for den gode modtagelse af nye elever. 

Vores PR- udvalg sætter en udstilling op i maj måned på Ballerup bibliotek med materiale lavet af og udlånt 

af overskolen.  

Fysisk udvalg har haft mange udfordringer med frosne vandrør og radiatorer der ikke virker i den kolde 

vinter. Det kan og skal blive bedre til næste år.   

Lærerkollegiet er i gang med at lave en helhedsplan for skolen inklusiv renoveringsønsker samt arbejder for 

et nyt fysiklokale. Legepladsudvalg samarbejder med SFO for at finde plads til en legeplads og 

fondsudvalget forsøger at skaffe midler til dette.    

Skolen er med i et samarbejde for at få 11-12 klasse godkendt som støtteberettiget også i forhold til S.U. 

SFO og klubben har arbejdet stabilt hele året og er i gang med en proces for at opnå et tættere pædagogisk 

samarbejde. Vi har søgt at opnå tilskud til klubben via Ballerup Kommune, men det blev desværre afvist. Vi 

forsøger at anke beslutningen og støtter op om klubben. 

Vi har støttet lærerne ved udfordring omkring brug af mobiltelefoner og problemer med trivsel løses med 

god opbakning fra forældrene. 

Sophia, klasselærer i 2. klasse flytter tilbage til Tyskland med sin familie til sommer og vi ønsker hende held 

og lykke. Samtidigt velkommen  til ny lærer Nicolai Randsøe, som begynder i juni måned, følger 2.klasse og 

overtager klassen fra august 2010. 

Anette Stevnsborg søger nye udfordringer udenfor skolen og vi ønsker hende held og lykke.    

Tak til bestyrelsen for det store arbejde I har ydet. Vi har nydt godt af forskellighed i bestyrelsen og 

udvalgene, og haft et rigtigt godt og givende samarbejde med lærerkollegiet, som vi har sat stor pris på. 
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Tak til musiklærerne for det store arbejde de har gjort og som har hjulpet med til at styrke fællesskabet. 

5. Lærerne fortæller om året der gik –  

Vi oplever stor tilslutning til underskolen hvilket er skønt at opleve.                                                                                                                 

6.kl. har øvet julespil, og klassen lærer paradespil. 

8.kl har spillet Kardemomme by hvor de morede sig i fællesskab.  Et dejligt kulturmøde fandt sted da en 8.kl 

fra Tjetjenien var på besøg og ’boede i klassen’. Forældrene hjalp med mad og de kvitterede med at spille 

Nattergalen og dansede i arenaen til glæde for alle eleverne og lærerne. 

Overskolens orkesterrejse gik til Budapest hvor de spillede koncerter og viste eurytmi.  De var meget 

imponerede på den Steiner skole, vi havde kontakt til udenfor Budapest, da de kun har eurytmi til 7.klasse. 

Der blev spillet fælles fodbold ved Donau og vi spiste Gullasch over bål og bagte kager og vi lærte hinanden 

sange i forårsnatten. 

12.klasses årsopgaver er til stor fornøjelse og 10. klasses skuespil ”Larca” med 8 elever var en gribende 

oplevelse. 11. klasse har været på Det Kongelige Teater og set Tryllefløjten.  

Vi udbygger samarbejdet med Rudolf Steiner skolen i Vordingborgs 10. klasse, så de kan tage 11/12 klasse 

hos os og fra Københavnerskolens 8. klasse starter 5 elever i vores 9.klasse efter sommerferien. 

12.klasse har været på deres 3 ugers kunstrejse, som binder skoleårene sammen og 11. klasse har været på 

tur i  Frankrig og gået i Parsifals fodspor.    

Evaluering i overskolen startes næste år. Det ligger os stærkt på sinde at foretage selvevaluering. 

Der har været ro i samarbejdet med bestyrelsen og stor åbenhed og lydhørhed overfor vores henvendelser. 

6. Regnskabsfører Gitte Olsen fremlægger det reviderede og godkendte regnskab. 

Skolepengene - beløbet er fastsat og lidt forhøjede, da 11-12 klasse finansieres herudaf, da vi ikke får 

tilskud fra staten til disse klassetrin. 

Årets resultat blev + kr. 228.742,00. Børnehaven indgår i regnskabet og fra næste år vil den bidrage endnu 

mere, med tilskud til ny vuggestue og børnehave.  Der var gennemgang af regnskabet og enkelte spørgsmål 

blev stillet og besvaret. 

7. Direkte valg af 1 bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode – Lars Lyhne vælges direkte, da Steen Jensen 

har valgt at træde ud.  

8. Direkte valg af 1 suppleant for denne 2-årige periode – Dagmar Missmahl vælges direkte, da Vibeke 

Skårup Nokovic har valgt at træde ud. 

9. Valg af medlemmer til repræsentantskabet for en 2-årig periode  

Per Eskildsen, Per Tranholm, Dorte Viehweg Brendstrup, Maj Flounders og Marianne Voigt genopstiller og 

alle bliver genvalgt. 
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Nye repræsentanter: Martin Skytte-Olsen opstiller, Birgitte Liliendal opstiller og Kim Jensen opstiller og alle 

3 bliver valgt ind.  

Udgåede repræsentanter: Karen Albertsen, Elaine Prescott Simonsen, Søren Simmelkær og Katrine Larsen 

udgår af repræsentantskabet, så der mangler 1 repræsentant  

10. Valg af 2 suppleanter til repræsentantskabet for en 2-årig periode – ingen fundet.  

11.  Valg af tilsynsførende – Viggo Nørgaard Nielsen valgt, men han gør opmærksom på, at vi har ret til 

selvevaluering fra 1. august 2010. Dette skal vurderes i Bestyrelsen om vi senere vil vælge en egen model til 

evaluering.   

 12. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag. 

13. Evt. – intet under evt.  


