
Årsberetning 2010 - ved generalforsamlingen d. 16. marts 2011. 

Om foreningen og bestyrelsesforhold 

Der er 174 medlemmer i skoleforeningen pr. 31/12, 2010 (heraf 50 
familiemedlemskaber). I alt en fremgang på 9 medlemmer. 
Ved generalforsamlingen i 2010 var der ingen nyvalg på generalforsamlingen. Grete Black 

er blevet valgt af  lærerkollegiet. Vi fortsætter med BDO som revisorfirma og tidligere 
kasserer Per Pedersen som revisor. 

 
Bestyrelsen konstituerede sig med Ellen Thuesen som formand, Vibeke Kolmos som 

næstformand, Alex Schlittler som kasserer og endvidere med Johannes Thuesen som 
medlem af forretningsudvalget. Jens Henriksson har sammen med 

Forældreudvalgsformand Helge Hellesø haft sæde som observatører  på 
bestyrelsesmøderne. Helge Hellesø fratrådte som forældreudvalgsformand i efteråret af 

private grunde og forældreforeningens nye formand Thomas Fyrst trådte ind som 
observatør i hans sted. 

 
Som repræsentanter fra Skoleforeningen i skolens bestyrelse sidder fortsat Helen 

Kjersgaard og Hans-Jørgen Kirk, Mikael Tind og Jens Henriksson. På grund af 
vedtægtsændringer i børnehaven og vuggestuen skal Skoleforeningen ikke længere 
udpege medlemmer til denne bestyrelse. 

 
Aktiviteter i bestyrelsen 

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2010, hvor der har været 
indledende indlæg: Om Skolen og globaliseringen. Om Store danskere, der var gode 

tænkere og om deres skolegang. Om Forholdet mellem læge og patient og den 
forandring, det har gennemgået indenfor en kortere årrække.. Og endelig indlæg om 

Skolen før og nu.  Udover de ordinære bestyrelsesmøder har der været afholdt et 
ekstraordinært bestyrelsesmøde og 3 forretningsudvalgsmøder i forbindelse med 

vuggestuebyggeriet. 
 

Hjemmeside. 
Der er i årets løb nedsat et udvalg, til etablering af en hjemmeside for Skoleforeningen. 

Der har været afholdt møder, lavet en indholdsdisposition og en tidsplan for 
færdiggørelse af arbejdet. Rikke Haaning Bang laver det oprettende manuelle arbejde og 

Christina Kirstinesgaard vedligeholder dernæst hjemmesiden, som tænkes færdig forår 
2011. 
 

50-års jubilæum. 
Skoleforeningen har 50 års-jubilæum 2011. En forberedelsesgruppe skal udarbejde 

forslag til arrangement i den anledning. Arbejdet skal ske i sammenhæng med gruppen, 
der arbejder med skolens 40 års jubilæum. 

 
Administration. 

Der er lavet en mindre ændring i Skoleforeningens administration for at aflaste skolen 
kontor. Marianne Schlittler er nu ansvarlig for registrering af nye medlemmer, der skal 

modtage  tidsskriftet ”Steinerskolen” samt foretage afmeldinger. 
 

11.-12.klasse. 
Vi har fulgt med i 11. – 12. klasseudvalgets arbejde. DPU har besøgt skolerne. Map 1 har 

arbejdet under logoet ”Danmark har en skole” og ”Læring for alvor”. Der gøres et 
særdeles stort arbejde for at nå målet-: Godkendelse  tilskud til 11.12. klasse. 
 

Køb af nabogrund. 



Nabogrunden er blevet købt i løbet af 2010. Et udvalg har arbejdet med sagen. Pris 
600.000 kr. 

Den kommende vuggestue . Tidligt på året fik vi afslag fra Odense Kommune vedrørende 
placeringen af nybyggeriet på den nyerhvervede grund. Møde med kommunen førte til 

forslag om alternativ placering, og tegninger rettet til derefter. Medio december 
meldte  Børnehave/vuggestuens bestyrelse efter grundig overvejelse, at den ikke så sig i 

stand til at betale den månedlige husleje, som det nye byggeri ville koste, idet det 
prismæssigt havde overskredet, hvad de fra begyndelsen havde meldt som mulig 

økonomisk ramme. Der arbejdes med interne rokeringer for at finde en 
helhedsløsningsmodel, der er brugbar for alle. 

Økonomisk støtte 
Skoleforeningen har atter i år underskud i regnskabet. Det skal ses i lyset af 

skoleforeningens afholdelse af driften af 11.12. klasse, samt køb af nabogrund. Der 
foreligger beslutning om, at tilskud til 11.12. klasse afvikles senest 2013. Skolen har på 

grund af nedskæringer i statstilskuddet samt yderligere stramninger ikke været i stand til 
at påbegynde tilbagebetalingen af lån til skoleforeningen. 

Det er besluttet at skoleforeningen forudbetaler gebyr til 11.12. klasse projektet for 2011 
og 2012, ialt 75.000 incl. indeværende 25.000 kr.for 2010. 
Der er ydet støtte i forbindelse med aktiviteter ved sommerstævnet på skolen. 

Orienteringsemner: 
Mennesket i Midten. Vi har fulgt med i Virksomhedskredsens forberedelser til 

arrangement ”Mennesket i Midten” , som løb af stabelen i september 2010 i 
Frederiksberg Have i anledning af 100 året for Rudolf Steiners første besøg i Danmark. 

Ikke så meget som en fejring nærmere som en statusopgørelse, Hvad er der nået på de 
100 år? På Symposiet var der foredrag, workshops, panelsamtaler, Videnskabsstævne, 

udstillinger, arbejdende værksteder, optræden, koncert, fortælling. Der blev udarbejdet 
en ny folder, hjemmeside og flere film. Symposiet var velbesøgt, og der var trængsel ved 

alle arrangementer. 
 

Den frie lærerskole i Ollerup. 
Der er orienteret om, at Sammenslutningen af de frie Rudolf Steinerskoler i Danmark 

alligevel ikke kunne få en ”Steinerlinje” på Den frie Lærerskole i Ollerup. Begrundelse:” I 
har for stærk et brand!”  Der arbejdes videre med mindre kurser på stedet. 
 

Ledelsesudvikling. 
Fra skolen side er der  orienteret om arbejdet med udvikling af nye ledelsesformer, samt 

omlægninger i ledelsen. Dette sker i samarbejde med Sea Quinta. 
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