
Årsberetning 2015- ved generalforsamlingen d. 14. marts 2016. 

Om foreningen og bestyrelsesforhold 

Der er 180 medlemmer i Skoleforeningen pr. 31/12-2015 (heraf 57 familiemedlemskaber). 
En tilbagegang på 3 medlemmer, hvor der sidste år i alt var en fremgang på 16 
medlemmer. 

Ved generalforsamlingen i 2015 blev Alex Schlittler og Helen Kjersgaard genvalgt af 
generalforsamlingen og Lone Schmidt blev nyvalgt af forsamlingen. Monique van der Made 

og Dineke Doppen er blevet genvalgt af Antroposofisk Selskab, og Ellen Thuesen er blevet 
genvalgt af skolens kollegium. 

Skoleforeningens revisorer blev genvalgt, og bestyrelsen har konstitueret sig fortsat 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 deltaget i møderne som observatør for skolens bestyrelse, og som 

observatør for forældrerådet har nu næstformand i forældrerådet Thomas Nielsen deltaget 
som observatør. 

Som repræsentanter fra Skoleforeningen i skolens bestyrelse sidder fortsat, Mikael Tind, 
Maria Bjerre, Jan Jensen Hass og Jens Henriksson 

Der har været afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2015 med indledende oplæg om bl. 
a kirkekunst og om dyrkning og anvendelse af hamp. Om engle, og om at forstå det andet 
menneske, som det forstår sig selv. 

Hjemmesiden vedligeholdes uændret af Niel Sløk. Indmeldelse i Skoleforeningen sker 
gennem en indmeldelsesblanket, som findes på hjemmesiden. 

Information om Skoleforeningen: 
Søges fortsat gennemført gennem 

 •  skrivelse til 3. og 12. klasses forældre, 

  •  blanketudlevering ved sommerstævne, 
  •  udleveret indmeldelsesblanket i forbindelse med optagelse på skolen, 

  •  afholdt udstilling i infoboden ved basaren. 
  •  annonceret på ”Tirsdagsnyt” og i skolens meddelelsesblad: ”Bliv medlem”! 

  •  Nyt tiltag: Skoleforeningen har haft informationsmateriale og kaffe ved foredrag 
     på skolelørdage 

11. – 12. klasse 
Bestyrelsen orienteres løbende om det politiske arbejde for godkendelse af 11. – 12. klasse. 

Der har været afholdt møde med Børne – og ungdomsudvalget med efterfølgende lukket 
samråd med daværende minister, som ikke ønskede at ændre bekendtgørelsen. 
Nuværende minister har givet tilsagn om møde. Der arbejdes således ihærdigt videre med 

sagen.  

Økonomi. 

Skoleforeningen har haft overskud i driftsregnskabet. Der har i 2015 kun været behov for 
at yde reduceret tilskud til skolen til driften af 11. – 12. klasse. Klassesammenlægning i 

11. – 12. året forud slår også igennem i dette regnskabsår. 

Steinerskolen i Svendborg. 

Der har fra bestyrelsen for Steinerskolen i Svendborg været anmodning om lån til det 



videre arbejde.  Positiv indstilling fra Skoleforeningens bestyrelse. 
Der ønskes indhentet forskellige oplysninger om den økonomiske situation. Desværre 

måtte Steinerskolen i Svendborg lukke primo 2016. 

Sommerstævne 2015 

Tilslutning til sommerstævnet har også i 2015 været stor - 116 tilmeldte. 
Skoleforeningen har atter i år bevilget en mindre dækning af udgifter i forbindelse med 

afholdelse af stævnet. Sommerstævnerne er vigtige for skolen både økonomisk men ikke 
mindst socialt. 

Skovly. 

Der har været årlig bygningsgennemgang af Skovly, og der har været brandtilsyn. Der er 
udfærdiget plan for bygningsændringer, fortsat vedligeholdelse og reparationer. Irene Birk 

er uændret administrator og Signe Black var formand for bestyrelsen i børnehaven 
Lindeblomst indtil sommeren 2015, hvorefter Stine Hald overtog opgaven. 

Der er god søgning til vuggestue og børnehaver i Skovly. 

Bestyrelsens opgaver og arbejdsmetoder 

Der er enighed om skoleforeningens basale støttende rolle. Interesse for at synliggørelse 
af skolen i lokale sammenhænge. Der er indledt et arbejde med nye veje til fremtidig 

udvikling  og klarlæggelse af Skoleforeningens opgaver. 

Orienteringsemner  

Økonomi. Der er orienteret om skolens økonomi. Skolen har stabilt elevtal. 

Fællesstævne. Der har været afholdt ”Fællesstævne” i Vejle marts 2015. Stævnet 
henvender sig til alle antroposofisk inspirerede virksomheder - ansatte og 
bestyrelsesmedlemmer. 

Virksomhedskreds. Der er afholdt møder i den antroposofiske virksomhedskreds. Det 
fælles formål er at synliggøre og udvikle antroposofiske initiativer i samfundet. En del 

antroposofiske virksomheder i landet har vist interesse for deltagelse, og indgået 
samarbejdsaftaler med bidrag til det fælles arbejde. Skoleforeningen har ydet et mindre 

bidrag. Repræsentant i Virksomhedskredsen for Skoleforeningen er uændret Helen 
Kjærsgaard. 

Elektronisk info. Der tages personlig kontakt til alle foreningens medlemmer for at 
forhøre om ønsker om elektronisk information fremover. 

Kursusbrochuren for aktiviteter i samarbejde med skolen og Antroposofisk Selskab er 
gennemgået. 

Skoleforeningen 60 år 2021. Overvejelser i forbindelse med Skoleforeningens 60 års- 
og skolens 50 års jubilæum i 2021. Hvad skal vi planlægge? Bl.a. har været drøftet et 

jubilæumsskrift med tidligere optagne interviews. 

Bestyrelsen, den 14. marts 2016 
Ellen Thuesen 

 


