
Referat af årsmøde den 8. maj 2018 kl. 19.00-21.00

Der var fremmødt ca. 25 forældre, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.
Årsmødet indledtes med en sang ” I den høje riddersal”

Dagsorden:
1. Velkomst v/ bestyrelsesformand Peter Jahn (mødeleder)
2. Formandens beretning v/ Peter Jahn
- Året der gik
- Det godkendte regnskab 2017

3. Beretning fra skolen v/ rektor Elsebeth Østergaard
4. Indlæg fra lærerkollegiet v/ Gert Hansen
5. Steiner HF 2018/2019 v/ Ingrid Sørensen
6. Beretning fra skolens liv og Vlsynserklæring v/ skolens Vlsynsførende 

Karin Olander
7. Valg af 2 ordinære medlemmer og 2 suppleanter Vl bestyrelsen.
8. Evt.

Ad. 1 Velkomst v/ bestyrelsesformand Peter Jahn (mødeleder)
Peter Jahn bød velkommen Vl årsmødet. 

Ad 2. Formandens beretning v/ Peter Jahn
• Året der gik

Økonomien har været solid igen i de\e skoleår med et samlet overskud på resultatopgørelsen på 
1,1 mio. kr. 
Byggeriet gik rigVg i gang henover sommeren 2017. Stalden (5. og 6. klasse) blev ombygget i 
e]eråret og hovedbygningen står som omkring september 2018.Salene forventes færdige i 2019.
Vi har en mindre budgetoverskridelse på 2 mio. kr. = 24 mio.kr.  Overskridelsen skyldes uforudsete 
forhold rundt om miljø og dårlig stand.
Men, den samlede omkostning er fuldt finansieret af det oprindelige krediaoreningslån, salg af 
skolens værdipapirer samt overskud af skolens egen dri].
I august 2018 starter vores første HF klasse.



SamVdig vil vi ændre i ledelsesstrukturen, således at Ingrid Sørensen fra august 2018 vil være 
rektor for skolen + ansvarlig for overskolen og Elsebeth Østergaard vil være afdelingsinspektør og 
daglig leder for grundskolen, børnehaven og vuggestuen.
Formandens beretning blev vedtaget med applaus.

• Det godkendte regnskab 2017
Formanden gennemgik særligt resultatopgørelsen, som udviser en overskud på knap 1 mio.
kr. Skolens egen kapital er blevet mindre, da der er solgt værdipapirer på 3.4 mio. kr. 
Revisoren har givet regnskabet de finest anmærkninger. Regnskabet er lagt Vl gennemsyn 
på årsmødet.

Ad. 3 Beretning fra skolen v/ rektor Elsebeth Østergaard
Byggeriet har fyldt meget i det forløbne år både for lærere og elever og i uge 20 begynder Helge 
Striim farvesætningen af de færdige lokaler.
Der er brugt meget Vd på at få Steiner hf etableret, hvor der starter 27 elever.
Hjemmesiden er blevet forbedret og skolen får et nyt IT kommunikaVonssystem mellem lærere og 
elever i overskolen samVdigt som håndtering af nærværs registrering bliver le\ere. Det næste 
bliver at forbedre skolens nyhedsbrev
Den faglige IT plan for grundskole er blevet implementeret.
Der har været arbejdet en del med elev plejestø\e.
Lærerkollegiet har i år blandt andet ha] fokus på arbejdet med diverse antroposofiske studier og 
e]eruddannelse. 

Ad. 4 Beretning fra lærerne v/ Gert Hansen
Gert bere\ede om Steiners tanker med håndværksfagene, udvikling af disse og om 
håndværksfagene på skolen.

Ad. 5 Steiner hf 2018/2019 v/ Ingrid Sørensen
I løbet af 2017/2018 har der været arbejdet med at afdække lærernes kompetencer, samt etablere 
e]eruddannelsesplaner for de lærere, der mangler de krævede kompetencer, både en 
kandidatgrad og pædagogikum.
Det er vigVgt, at skolens værdier fastholdes også i det kommende hf. 
Der er blevet ansat tre nye kollegaer Vl hf, som er med Vl at give nogle gode input. Heraf er to af 
dem i gang med Steiner pædagogikum, og Ingrid har gennemført pædagogikum.
Der starter 27 elever i 1. hf e]er sommerferien, heraf 3 som kommer udefra.

Ad. 6 Beretning fra skolens liv og Olsynserklæring v/ skolens Olsynsførende v/Karin Olander 
Karin Olander gav en mundtlig erklæring. Den skri]lige erklæring kan findes på skolens 
hjemmeside www.vidarskolen.dk indenfor to uger.

Ad 7. Valg Ol bestyrelsen.
Følgende blev valgt med applaus, uden kampvalg:
Peter Glahn (ordinært medlem)
Malene Henssel (ordinært medlem)



Je\e Bebe King (suppleant)
Bodil Møller Hansen (suppleant)

Ad. 8 Evt.
Fremover indkaldes Vl årsmøde med mindst én måneds varsel.
Der er behov for øget kommunikaVon fra skolen f.eks. ved forbedring af Nyhedsbrevet, mulighed 
for at få adgang Vl referater fra bestyrelsesmøder.
KommunikaVon sæ\es på næste bestyrelsesmøde 6. juni.

Referent: Eva Gierding


