
Referat - Generalforsamling på Byens Steinerskole

21. april 2022

1. Velkommen, valg af dirigent og referent
Sebastian Rottmair er ordfører, Caroline Boutrup er referent.

2. Beretning fra skolebestyrelsen for skoleåret 2021-2022
På skolen var vi 110 elever, da vi gik på sommerferie sidste år. Efter sommerferien I år vil vi være
ca. 210 børn. Vi er som ny skole blevet udfordret på alle leder og kanter. Tre adresser på 2 år,
COVID og et stram økonomi, men skolen består stadig og - glædeligt - med stort set samme
lærerstab som i starten. Det er så flot. Kæmpe tak til lærerne.
Det er alle os forældre, der i samarbejde med skolens ansatte og børnene er med til at skabe
skolen. Vi er alle kulturbærere – det gælder også nye forældre. Vi er trods alt stadig i en
opstartsproces.

3. Beretning fra den tilsynsførende
Når man er friskole er det lovpligtigt at have en tilsynsførende, der vurderer skolens
pædagogiske evner. Annelise vores tilsynsførende skal hun holde øje med 3 ting, når hun er på
besøg 5-6 gange i løbet af året og samtaler med lærere og ledelse samt observerer timer i de
forskellige klasser:

1. Om vores skole rent fagligt står mål med de ting, man lærer i folkeskolen, og at elever herfra
kan komme godt videre i uddannelsessystemet.

2. Frihed og folkestyre – demokratisk dannelse, fx, skolens grundholdninger, intentionen med
undervisningen, den konkrete undervisning, udbytte af undervisning

3. Synlighed og gennemskuelighed, fx info på hjemmeside, årsplaner, delmål og slutmål

Udover at observere, giver hun også konstruktiv feedback til de lærere, der ønsker det ifht deres
undervisning.

Annelise ser, hvordan folkeskolens fag bliver trukket ind i vores skoles fag, der hedder noget
andet, men fagligheden er der. Hun ser en variation i metoder, som både tilgodeser hoved, krop,
følelser og sanser – og det gør noget rigtig godt ved elevernes læring. Det er lærerne meget
opmærksomme på. Hun ser også en meget stor glæde ved at undervise fra lærernes side. De er
meget dedikerede og undervisningen er gennemtænkt. Hun ser nysgerrige elever, der får mange
redskaber til at samarbejde og kommunikere i grupper. Det er værd at bemærke, siger hun, da
det at indgå i et fællesskab er så vigtigt.

Tilsynsrapporten ligger tilgængelig på skolens hjemmeside.

4. Revideret årsrapport fra Byens Steinerskole
Skolens økonomiske rejse fra den startede op har været udfordret. Det er svært at starte en
skole op, fordi der skal et vist antal elever til før driften giver økonomisk mening. Vi har stadig
udfordringer, men det går den rigtige vej.
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Vi har igen i år (2021) et mindre underskud, men da vi stadig må opfattes som en
opstartsvirksomhed, ser det efterhånden fornuftigt ud. Vores underskud i år er væsentligt
mindre end sidste år. I år har vi ikke behøvet optage noget banklån, som vi gjorde sidste år. Så alt
i alt går det den rigtige vej.
Vi har i 2021 haft ekstraordinære udgifter for 1.1 mio kroner. Det bunder i uforudsete udgifter på
byggegrunden og i forbindelse med flytningen og rengøring og mere sygefravær ifbm Covid.
En positiv udvikling er, at vi får stadigt flere børn på skolen og at udgifterne forbundet med hvert
barn er mindre nu end i starten.

5. Beretning fra skolelederen
2021 blev det år, hvor vi endelig kom hjem efter en meget lang rejse. Det føltes virkelig som at
komme hjem. Som om træet, der har været omplantet nogle gange, endelig er havnet det rigtige
sted. Skolehverdagen er båret af rutiner, så en flytning er ikke bare lige noget man gør. Det har
kostet kræfter. Vi har en stærk skole, der har vist sig at være meget omstillingsparat. Vi er stadig
en nye skole, som skal finde sin struktur, sine rutiner og kultur.

Vi er en skole, der er vokset meget. Vi bygger på det varme, det nære og dybe kendskab til
hinanden, og det tager tid at skabe. For mange af de nye familier er skolen første møde med
steinerpædagogikken. Der er meget nyt at forholde sig til. Så det er ikke underligt, hvis vi
undervejs har misforstået hinanden lidt og brugt mange kræfter på at lære hinanden at kende.

I 2021 har lærerne haft fokus på, hvordan vi gerne vil evaluere her på skolen. Det har vi lavet
workshops om, for vi ønsker en anden måde end det årlige skriftlige vidnesbyrd, som er normen
i steiner-verdenen. Vi har også arbejdet med køn og identitet, og haft besøg af oplægsholdere
for at give lærerkollegiet ny viden og perspektiver på de emner. Og vi har kigget på
seksualundervisning, og hvordan det kan se ud med udgangspunkt i steiner-verdenens syn på
børns udvikling.

I 2021 fik vi vores forældrehåndbog, som er et opslagsværk, hvor forældre kan læse om alt fra
A-Å om skolen. Læs den!

Covid har også påvirket 2021. Vi har heldigvis kunnet holde årstidsfester her og der, hvilket er
rigtig dejligt. Det er en vigtig del af skolen DNA.

Fritidshjemmet er også blevet opgraderet i 2021, hvilket er rigtig dejligt. Der er kommet fuld fart
på den internationale afdeling, og også børnehaven er vokset og faldet på plads. Stort tak til
Søren for den store indsats med at få børnehaven godt på plads.

Musikundervisningen går det strygende med. Samarbejdet med de konservatoriestuderende går
rigtig godt og niveauet er meget højt blandt børnene.

Vi har fået tid i Vesterbro svømmehal i år, så først 5. klasse og siden 3./4. klasse har haft
svømning ugentligt. Også madkundskab som nyt fag har de 4 ældste klasser haft med Anne
Katrine i 2021.
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Selvom vi lige er flyttet ind, så knokler vi fortsat på at finde en investor, som sammen med os kan
sikre at skolen fortsat kan blive her og vokse.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Sebastian, Nikhil og Jari er på valg. De genopstiller og er genvalgt. Catharina og Caroline træder
ud af bestyrelsen. Krister og Marie ønsker at stille op og er valgt. Henrik fortsætter.
De nye medlemmer kort:
Krister Janver: Har en masse erfaring fra bestyrelser, ejendomsudvikling, byggebranchen og har
ekstra tid lige nu.
Marie Gregersen : Oprindeligt steinerbarn, uddannet økonom og er selvstændig og arbejder med
forretningsudvikling.

Stor tak for Catharinas store indsats siden opstarten af skolen. Også tak til Caroline Boutrup, som
desværre flytter og derfor ikke kan fortsætte.

7. Indkomne emner

Der er blevet spurgt ind til om skolen har fokus på digital mobning, når nu det er en mobilfri
skole. Svaret er ja, der er en klar politik på skolen og digital mobning er noget, der fokuseres på i
de større klasser.

Der blev spurgt ind til skolens strategi for fremtiden.

Vi - bestyrelsen og de forældre der involverer sig - arbejder på to spor for at sikre skolens
fremtid:
● Da området endnu ikke har en lokalplan arbejdes der på at lobby’e overfor lokalpolitikere og

andre relevante personer, så vi kan blive skrevet ind i områdets fremtid
● Sideløbende arbejdes der på at undersøge, hvorvidt skolen kan få en fremtid et andet sted i

København.

8. Oversigt over skolens udvalg og arbejdsgrupper
En friskole ejes af forældrene. Det er forældrenes skole, og forældrene der skaber skolen. Derfor
er skolen også dybt afhængig af forældrenes engagement. Man kan bidrage med lidt eller meget,
få eller mange timer - al involvering er velkommen - og som sagt, nødvendig. Skolen har brug for
dit engagement. Skolen har pt. forskellige arbejdsgrupper og udvalg, der er med til at sikre
skolens økonomi og skolens fremdrift. Skolens udvalg og arbejdsgrupper er nævnt nedenfor:

Byens Steinerskoles Støtteforening: Foreningen laver arrangementer af enhver art, der
understøtter skolens drift og visioner. Alle er velkomne.
Byggeudvalget: Udvalget har fokus på skolens fremtid - både her eller et andet sted i København
Vedligehold: Til dem der er klar til at tage en malerrulle eller en boremaskine i hænderne.
Arbejdsgruppen fixer små og store ting på skolen - det sparer vi rigtig mange penge på.
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International arbejdsgruppe: Gruppen er med til at give internationale forældre en lettere
landing på skolen og i Danmark.
Kommunikation: Fokus på skolens eksterne tilstedeværelse, både på sociale medier, website mv

Vi har brug for alle, så skriv til bestyrelsen, hvis du vil være med i et udvalg eller har idéer til
noget, du gerne vil være med til at starte op.
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